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  نصائح الموساد االسرائيلي لهنية .1
بـشكل  اإلسـرائيلي   ما زال موضوع انتصار حماس يستحوذ على اهتمام االعـالم           :  ابتهاج زبيدات  ،الناصرة
فقد توجهت الصحيفة الـى افـرايم        .من زاوية ملفتة للنظر    هذا االسبوع  وقد تناولته يديعوت احرونوت    .واسع
بق للموساد طالبة منه ان يضع نفسه في مكان رئيس المخابرات الفلسطينية ويكتب تقريـرا               الرئيس السا  هليفي

وتحمس  .ينصحه فيه حول السبل الواجب اتباعها في هذه المرحلة الدقيقة          لرئيس الحكومة الجديد اسماعيل هنية    
وجـاء    االمريكية يديعوت احرونوت وكتب رسالة حسب الطلب نشرتها ايضا صحيفة نيورببليك          هليفي لمبادرة 

  :فيها
  سيدي رئيس الحكومة

 عاما من قيام الشيخ احمد ياسين بتاسـيس حمـاس           20فبعد اقل من     صعودك الى الحكم كان نيزكا ال سابق له       
الذي تمت خالله تـصفية العديـد مـن القـادة      وبعد ست سنوات من الكفاح المخضب بالدماء مع االسرائيليين    

وانت االن قائد للشعب الفلسطيني ومن واجبي ان اقدم لك تقـديرا             ا باهرا حققت حماس نصرا سياسي    الواعدين
  .للموقف
االجراءات التي اتخذها االسـرائيليون واالمريكيـون لعـزل    :  بالساحة الدولية وببعض االنباء السارةأتعال نبد 

ين عنـك الـى     الرئيس الروسي بوتين دعا منـدوب     ،  ادت الى نتائج عكسية    حماس حال ظهور نتائج االنتخابات    
وصلت الينا اشارات    .محاولة عزلنا تتفكك يوما بعد يوم      .زيارة عاصمته قبل ان تمتثل لمطالب الرباعية الدولية       

وهي دول تتحفظ مـن      .تعاطف من دول تعتبر مفتاحا في المنطقة مثل ايران وحتى من تركيا ومصر واالردن             
  .انتصارك وتقبلت النتائج
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يين وحتى االمريكيين اظهروا موقفا براجماتيا في االتـصاالت معنـا وسـمحوا        المفاجيء اكثر هو ان االوروب    
 سنة انتهى بتحقيق نصر لحماس فـي        19والخص فاقول ان نضال      .بتحويل الموارد الضرورية لرخاء السكان    

فانني بدافع من واجبي كـرئيس للمخـابرات        ،  ومع ذلك  .غضون بضعة اسابيع وبنجاحات دبلوماسية محترمة     
وبقـدر مـا كانـت       وبالفعـل ،  ان استشف التهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية تحت قيادتـك         ،  نيةالفلسطي

وان لم اكن فظا اقول     ،  االحتماالت ال تبدو اكبر من اي وقت مضى فان هناك اخطارا اكبر من اي وقت مضى               
  .انه خطر على وجودنا
  اقضي على الفوضى

كيف تدير نظـام     . كان ذلك بالنسبة للمهمات الداخلية او الخارجية       هذا هو الوقت لتحديد االهداف االساسية ان      
اذا  .لكل موقف ثمن ،  سلطتك؟ من يكون المقربون منك وامناء سرك؟ من تبقي خارج دائرة المقربين؟ فكما تعلم             

واذا اردت ابعاد القيادات     .اردت اقامة تحالف مع فتح ستضطر الى اعطائها حصة كبيرة جدا من كعكعة الحكم             
كتائـب شـهداء    : توجد لك مشكلة اكبر هـي      للحقيقة عليك ان تتوقع ان ال تستسلم ازاء قرار اعدامها         .السابقة
  .وجميعها فاعلة في اراضي السلطة الفلسطينية، الجبهة الشعبية، الجهاد االسالمي، االقصى

 اسلحتها منها فانت لـن      انا ال اومن بانك ستستطيع نزع      .فان مهمتك تقرير مصيرهم   ،  وبما انك اليوم الحكومة   
ولكن سيكون عليك ان تجد طريقـة لفـرض هيبتـك            .تبادر الى بث الفتنة والحرب االهلية الدامية مع االشقاء        

  .لن تستطيع السماح بتدهور اضافي نحو الفوضى .عليهم
من  .السلطةفهذه الحالة من التسيب وغياب القانون هي التي اراد الشعب الفلسطيني تغييرها عندما انتخبك الى                

  .نافل القول ان اذكرك بان االسرائيليين سيرون في الفوضى ذريعة الجتياح مناطق السلطة
  عاقب المسؤولين عن الفساد

انا اوصي بان تعاقـب      .وعودك بسلطة نقية من الفساد هي التي جاءت بك الى الحكم          ،  اكثر من اي شيء اخر    
  .فانت تعرفهم جميعا .لن اذكر اسماء السباب مفهومة .ابقعلى االقل قسما من الشخصيات التي تمثل الحكم الس

ال حاجة بان اذكرك بانه سيكون صعبا التجاوب مع كل التطلعات الجماهيرية فالمواطنون ال يتطلعون الى نظام                 
النـساء   .وان توحد الصفوف وتحقق لهـم الهـدوء        .بل يريدون ان تحسن حياتهم     .خال من الفساد والرشاوى   

  .ن لعهد جديد للروح االسالمية الممزوجة بالعصرنةيتطلع، بالذات
  تعرف الى الخريطة الدولية

فلكي تـنجح انـت      .لكن هذه الساحة تتطلب منا حساسية زائدة       .ترددت بعض االنباء الجيدة في الساحة الدولية      
  .تحتاج الى دعم مصر واالردن حيث تستمد الحركات االصولية هناك تشجيعا من انتصارنا

فلو ان بـشار االسـد وايـة اهللا          .لم تتحركان لصالحنا في اللحظات الحرجة     ،  اجل طهران ،  رانودمشق وطه 
 .خامنئي امرا حزب اهللا باطالق الصواريخ من لبنان لكانا قد استطاعا خلخلة التوازن االسرائيلي بشكل جـدي                

لكالم الحار والشلل المطلق    هو ا  .ولكن كل ما حصلنا عليه من هاتين العاصمتين اللتين تبدوان كانهما متطرفتان           
خـصوصا   .انا اقترح اجراء تقويم واقعي لمستوى الدعم الذي سنحصل عليه في المنطقة            .على الصعيد العملي  

  .اذا ثابرنا في السير على مباديء حماس وطريقها السياسي
ان  .عـالم وارجو اضافة تحذير بشان االستقبال الحار المفاجيء الذي قوبلنا به فـي بعـض العواصـم فـي ال               

فاذا قرات تـصريحاتهما     .االحتضان الحار الذي حصلنا عليه في تركيا وروسيا لم يات من دوافع بريئة تماما             
ربما تدفعهما الى ذلـك رغبـة        .جيدا تجد انهما تحاوالن استئصال السم الكامن في حماس بواسطة هذا الدفء           

  .تحقيق هدف فوري هو تعزيز عالقاتهما مع طهران
  اليات المتحدةاحرس من الو

 .الواليات المتحدة االمريكية تصطدم بعقبات جدية في تقدم سياستها في الشرق االوسط            .سيدي رئيس الحكومة  
ولكنها تقوم مـن ان الخـر بتفعيـل          .انها صديقة جيدة وحليفة السرائيل     .مصالحها في المنطقة كثيرة ومعقدة    
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ومع ذلك علينا ان نـدرك ان االمـريكيين          .رونضغوط حازمة على حكومات اسرائيل بما في ذلك حكومة شا         
وصلوا الى قناعة بان مصير العالم الغربي كله متعلق باحداث تغييرات جذرية في المنطقة بما في ذلك تغييـر                   

  .انظمة حكم
لـن   .لقد القوا بقواتهم في المعركة في افغانستان وفي العراق وسيكرروا الموقف كلما يشعرون بحاجة في ذلك               

النهم مؤمنون بان مصير الحضارة االنسانية يتوقف على الحاق الهزيمـة بمـا              .في منتصف الطريق  يتوقفوا  
  .يسمى االرهاب االسالمي الدولي

الواليات المتحدة تعرف جيدا ان حماس هي اول         .فانهم يتجهون لتدمير وتصفية كل عقبة تعترض طريقهم       ،  لذا
فاذا لم   .النموذج االول  .انت ستكون السابقة   .كم في المنطقة  تنظيم لالخوان المسلمين ينجح في الوصول الى الح       

واذا قمت بتهديد حلفاء واشنطن بشكل جدي فان الواليات المتحدة ستتيح لك ان تصاب               .تعمل بالشكل الصحيح  
  .بهزيمة عسكرية وسياسية مجلجلة

مجابهة كل اوروبـا    فقد تجد نفسك في لحظة ما تتعرض ل        .ولكنك ايضا معرض للضرب    .انت المنتصر االول  
  .وروسيا واليابان والهند وباكستان والواليات المتحدة

  سلّّم بوجود اسرائيل
 .فانا ملزم بتقديم تقويم صريح للخصم االسرائيلي       .من واجبي ان اتوجه الى تقويم العدو      . سيدي رئيس الحكومة  

االسـرائيليون   . سنة20حماس بعد ففي بداية هذا التقرير تحدثت عن انجازات  .حتى لو لم يكن ذلك لطيفا مني 
 .على الرغم من انسحابهم من غزة ومن بعض االماكن فـي شـمال الـضفة الغربيـة                 .ايضا سجلوا انجازات  

ولديها اقتصاد مزدهر وحزمة صناعات      .اسرائيل تمتلك ماكينة حرب هي االقوى واالحدث في الشرق االوسط         
ون عربي من فلسطيني الخط االخضر يتمتعـون بمـستوى          اكثر من ملي   .متطورة وناجحة وحياة ثقافية مزهرة    

فقد رفضوا اي اقتراح لالنتقال للعـيش        .عرب اسرائيل يؤيدوننا بطريقتهم    .معيشة ارقى من كل االمة العربية     
  .في السلطة الفلسطينية

هـل  ،  لكـن  .مبالتأكيد توافقني الرأي على ان مقاومتنا لالحتالل أدت باالسرائيليين ان يعترفوا بمحدودية قوته            
سياسة شارون االنسحاب االحادي الجانب دليل على اننا نستطيع مواصلة النجاح اذا واصـلنا المقاومـة فـي                  

ان  .المستقبل ايضا؟ عليك ان تدرك ان القرار باستمرار المقاومة المسلحة ستلزمك بالتخلي عن اجندتك الداخلية              
ننا بحاجة للهدوء من اجل تحسين مـستوى معيـشة          ا .سياسة حماس الداخلية تستوجب مرور فترة من الهدوء       

الناس وتطوير المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية وضمان التنقل الحر في المعابر داخـل الـضفة               
  .الغربية وقطاع غزة

علينا ان نصل الى وضع يكون فيه تواجد قوات الجيش االسرائيلي منخفضا في كل زاوية من الـضفة ولـذلك                   
  .هذا وضع صعب . نستطيع حتى ان نحلم بان من الممكن توفير هذا من دون التعاون مع االسرائيليينفاننا ال

بعـضها لـم    .لقد تطور الموقف االسرائيلي في الموضوع الفلسطيني في السنوات االخيرة في اتجاهات مفاجئة    
امضيتها انـت فـي الـسجن       في الفترة التي     فكما تعرف وال بد    .يكن ممكنا ان نتصوره قبل فترة قصيرة جدا       

عليك ان تتذكر كيف استخفوا بالرئيس ابو مازن فقط قبـل فتـرة              .االسرائيلي كان االسرائيليون يستخفون بنا    
. مع ذلك فقد تعاملوا معك ومع حماس بجديـة         .ولم يأخذوا على محمل الجد تهديدات الرئيس عرفات        .قصيرة

  . لك بدقة لكي يفهموا توجهك الحقيقيانهم يرون فيكما تهديدا جديا ويتابعون كل تصريح
فهذه هي فترة االنتخابات االسـرائيلية       .في الوقت الحاضر ال يعرف االسرائيليون كيف يتعاطون مع حكومتك         

لقد ادوا لنا خدمة كبرى عندما طلبـوا مـن حمـاس ان              .وكل سياسي يجدها فرصة السماع تصريحات غبية      
بكل عظمتها االقتصادية والعسكرية تنتظر بقلق تصريحا تعترف فيه        تصور ان اسرائيل     .تعترف بدولة اسرائيل  

  .بها ذلك االعتراف المنشود
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 .انا أومن بان االسرائيليين سيتوصلون فيما بينهم الى وضع بعد االنتخابات بانهم ليسوا بحاجة الى اعترافنا بهم                
ع يتضح لهم فيه انهـم يـسيطرون   فبعد االنتخابات سيصحون على واق .بالعكس نحن بحاجة الى االعتراف بهم  

وانهم يستطيعون تدمير جدول حياتنا حتى مـن دون          .على كل مجال من مجاالت حياتنا في السلطة الفلسطينية        
فاذا اكتشف االسرائيليون انك تقيم عالقات جدية مع ايران فانهم لن ينتظروا حتى يـصبح هـذا                  .تجويع شعبنا 

وفي اللحظة التي يفهمـون      .ك ذراعا لنظام الرئيس االيراني نجاد     الحلف قويا ومزدهرا بل سيرون في حكومت      
فانهم سيتوصلون الى اسوأ االستنتاجات تجـاه        .فيها اننا تحالفنا مع العنصر الذي يشكل تهديدا لوجود اسرائيل         

 .وسيحظون بدعم دولي واقليمـي لمـوقفهم       .اهدافك وسيعملون بكل قوتهم من اجل ازاحة حماس عن المسرح         
  .ق الوحيد امامك لمنع ذلك هو في ايجاد السبل للتسليم بوجود اسرائيلوالطري

  ابتعد عن القاعدة
 اتاحت اسـرائيل    1993فبعد توقيع اتفاقيات اوسلو في العام        .هناك ثالث نقاط اخرى آمل ان تعطي فيها رأيك        

هـذا الـنهج لـم       .دور ثانوي للقادة الفلسطينيين في المهجر ان يتولوا زمام السلطة وابقت القيادات المحلية في             
، ممنوع ان يقفز خالد مشعل وامثاله من القابعين في دمـشق           .علينا ان نمتنع عن تكرار هذا الخطأ       .يخدمنا ابدا 

لقد اسمعت عدة تصريحات ومواقف من قادة عديـدين تتعلـق           ،  وثانيا .الى مواقع القيادة في السلطة الفلسطينية     
عليك ان تضع حدا لهذه البلبلة بان تأخـذ زمـام            .العديدين تجاه مواقفك  بمستقبل حماس وهذه خلقت بلبلة لدى       

  .وتوقف هذا السيل من التصريحات .االمور
فاذا لم   . ابتعد عن تنظيم القاعدة وسياسته ورجاالته      -ان احذر  .انني ملزم بوصفي رئيس مخابراتك    ،  وفي الختام 

  .وسيكون هذا بمثابة كارثة بالنسبة لنا .االوسطتفعل فان الفلسطينيين سيصبحون اشد المعزولين في الشرق 
  .سيدي رئيس الحكومة
انا لن اقترح عليك     .الكثير متعلق بما تقول وتفعل     .وعليك ان تختار فيما بين الخيارات      .مصير االمة في يديك   

  .متعلق بك، ال سمح اهللا، فحياة الشعب الفلسطيني او موته .االمر من مسؤوليتك انت .البدائل
  13/3/2006 اليوم العرب

  
 اسرائيل تدرس اعطاء الجنسية لفلسطينيين ظلوا في الجانب االسرائيلي لجدار الفصل .2

ذكرت مصادر اسرائيلية ان الهيئة االمنية في اسرائيل تدرس حاليا امكانية القيام بما اسمته سابقة ثورية تتمثـل     
وقالت هذه المصادر    .االسرائيلي لجدار الفصل  العطاء الجنسية االسرائيلية لسكان فلسطينيين ظلوا في الجانب         

ان رؤساء الهيئة تعاملوا حتى االونة االخيرة مع جدار الفصل كجدار امني ال سياسـي ولهـذا امتنعـوا عـن           
استبدال الوضع القائم للمواطنين الفلسطينيين الذين ظلوا في الجانب االسرائيلي من الجدار، اال انه االن ومـع                 

الحدود الدائمة السرائيل من جانب واحد فان الهيئة تـدرس امكانيـة اعطـاء هـؤالء                نضج مخططات ترسيم    
 .واجريت المداوالت االولى وكنموذج اولي لذلك حول مكانة سكان برطعه في وادي عارة             .الجنسية االسرائيلية 

لفلسطينيين في  ذكرت معاريف ان الهيئة االمنية تدرس وعلى اعلى المستويات اعطاء جنسية اسرائيلية للسكان ا             
 .برطعة

 13/3/2006القدس الفلسطينية 
  

  يعلون مستعد للتفاوض مع حماس بشرط اعترافها بدولتين  .3
في الشرق األوسط، بمشاركة إسـرائيل ومـصر        : اقترح عامي يعلون إقامة محور البرغماتيين     :  خاص ،لندن

سطينيين والعرب أكثـر ممـا قتلـت         قتلت من الفل   :واألردن والمغرب وتركيا، وقال في تقديمه للمحور الجديد       
 انـا مـستعد     : وصرح لصحيفة صنداي تايمز   . حماس من اإلسرائيليين، وكان هدفي تأمين حياة اإلسرائيليين       

ويـرى يعلـون ان المحـور الجديـد          .للتفاوض مع حماس، اذا قبلت الحركة فكرة قيام دولتين كحل للصراع          
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ي، باعتبار انه احـد عناصـر إسـتراتيجية إبعـاد المجتمـع             سيحظى بتأييد االتحاد األوروبي والمجتمع الدول     
 ان اللذين منحوا حمـاس أصـواتهم ليـسوا          :ويوضح يعلون فكرته  . الفلسطيني عن سياسات حماس المتطرفة    

ـ     صوتوا ضد الفساد في السلطة، وقيام هذا المحور سيشجع ظهور وتقويـة       % 70مؤمنين بسياستها، بل نسبة ال
وأعلن يعلون تأييده لجعل مدينة القدس عاصـمة لـدولتين،           . ويكسر موجة حماس   عناصر برغماتية فلسطينية  

فلسطينية وإسرائيلية ومفتوحة لكل الديانات، وزاد بطرح ضرورة التفاوض مع حماس حول مستقبل الضفة أو               
  . أي حل آخر

13/3/2006البيان   
 

    الحكومة وتواصل الحوار مع فتح على تشكيلبالمقاومة تتمسكحماس  .4
حماس تستعد العالن التشكيلة الحكومية أن : الناصرة مراسلها من  أسعد تلحميعن 13/3/2006 الحياة رتنش

 التي ,المقبلة نهاية االسبوع بعد لقاء جديد مع  فتح اليوم يتواصل خالله الحوار في شأن برنامجها الحكومي
 يملك حال لقضية الشعب الفلسطيني  بوصفها وسيلة وليست غاية، مضيفة ان من, تمسكها بالمقاومة فيهتجدد

غير المقاومة فليطرحه علينا وسندرسه، كما ترفض االعتراف باسرائيل الن هذه القضية تخص الشعب 
  .الفلسطيني

د مصادر فلسطينية ان فتح التي يكإلى تأ: رام اهللا من 13/3/2006 القدس العربي  مراسل وليد عوضولفت
 . الحذو حذوها باتخاذ القرار نفسهىم بتحريض الكتل البرلمانية ايضا علحكومة تقوالقررت عدم المشاركة في 

عن الرجوب ان عباس طلب خالل اجتماعه باسماعيل هنية تأجيل االعالن نايف كشف ومن ناحية أخرى 
 فان الكثير من الوزارات ستبقي محل , انه في حال قررت فتح المشاركة,الئقاأضاف و .التشكيلة الحكومية

  .تباحث مع ابو مازن العالن التشكيلةيتم الاومة بين الجانبين، وفي حال استمرار فتح في رفضها، سبحث ومس
 كما علم من  الحكومة التي ستعلن يوم األربعاء إلى أن:غزة والوكاالت من 13/3/2006 البيان وأشارت

لشخشير، عالء مصطفى البرغوثي، حاتم قفيشة، خولة ا:  ستضم من خارج حماس كال من,مصادر مطلعة
 ,من مصيدة حذر عبداهللا الحوراني أمس حماس ومن ناحية أخرى .الرفاتي، جمال الخضري وحامد البيتاوي

 أمام األمر الواقع كما حدث مع منظمة التحرير ومساومتها من أجل االعتراف بالدولة هاالهدف منها هو وضع
حركة ال والغرب ومعهم البعض يهدفون إلى ترويض  الواليات المتحدة والكيان اإلسرائيليأن, وأضاف. العبرية

  .لحكومةامستغلين معارضة البعض على الساحة الفلسطينية لتشكيل 
  

   الحكوميحماسانتقادات لبرنامج  .5
 عندما هان, فرحات اسعد اوضحأن : رام اهللا من  وليد عوض عن مراسلها13/3/2006 القدس العربي نشرت

 وليس حدود ,48دث عن خطوط الهدنة الدولية التي ظلت قائمة منذ عام تتحدث حماس عن الهدنة فانها تتح
مفاوضات بعد ان تنسحب اسرائيل الي خطوط هذه الهدنة ال الدخول في ىبرنامج ينص علالواضاف ان . 67

لم يذكر باالسم منظمة  برنامجال أن ىجميل المجدالوي إل ومن جهته أشار .وتوقف عدوانها علي الفلسطينيين
ال يتضمن االليات التي تعتمد للعمل السياسي ه ير الفلسطينية، وال قرارات الشرعية الدولية، واوضح أنالتحر

  . 67 االراضي المحتلة عام ى ذكر االهداف الممثلة القامة دولة فلسطينية علىواقتصر عل
. ياسي أحمد عبد الرحمن، وصف البرنامج بأنه ال س أن:غزة من 13/3/2006 الشرق األوسط وأضافت
 تحتاج لمواقف واضحة ومحددة تعزز قضية حيث أن النوايا الطيبة ال تصلح وحدها في صنع سياسة، مضيفا

المسألة ال تعود إلى مدى ابتعاد إن  ,وأضاف. الشعب الفلسطيني، وتعزز الدعم الدولي، وال تعيده لنقطة الصفر
نه في حال لم تستند حماس إلى االنجازات  أ, وقال.حماس عن برنامجها القديم أثناء وجودها في المعارضة
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وانتقد بشكل خاص طريقة . السياسية التي حققتها منظمة التحرير، فإننا مقبلون على سير غامض نحو المجهول
 االتفاقيات  تحديد هذهتجاهلواصفا  جدا، اخطيرحيث أعتبره تطرق البرنامج التفاقيات السلطة مع اسرائيل، 

  . ال تستفيد منه سوى إسرائيلهانظر فيالحديث عن مسألة إعادة الأن واعتبر . سياسيالخجل الب
د قيس عبد الكريم، أن كتلته سوف تتقدم بعدد يأكت: غزةمن 12/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية ونقلت 

 .ياسيسالبرنامج ل باعتبارها مشروعاً ل,من االقتراحات والتعديالت الملموسة على الورقة التي قدمتها حماس
 أن التعديالت تتناول عدداً من المسائل السياسية الوطنية واالجتماعية الجوهرية والتي ال يمكن الحديث اوضحم

وأشار إلى أن البرنامج ال زال يتصف بدرجة كبيرة من الغموض الذي  .عن حكومة ائتالف دون االتفاق عليها
وشدد بشكل خاص على ضرورة قيام حماس بإيضاح  .ال ينسجم مع المتطلبات التي تمليها التحديات الراهنة

رؤيتها وموقفها من الحل التفاوضي وصيغته، وعلى ضرورة التزامها الصريح والعلني بالحفاظ على الطابع 
 وأن تتعهد بعدم استخدام أغلبيتها العددية في المجلس ,الديمقراطي التعددي والعلماني للمجتمع الفلسطيني

  .شعب وحركته الوطنيةالرض لهذا الطابع الذي أنجزه التشريعي في محاولة التع
 يتقاطع مع برنامج  أن البرنامج اعتبر  ياسر عبدربهأن: غزة والوكاالت من 13/3/2006 البيان وذكرت
 ال تستطيع أن تقبل بالمشاركة في حكومة وفق برنامج سيؤدي إلى عزلة ,ورأى أن فتح. تهخدم خط وياولمرت

   .خسارة كثير من المكاسب التي حققناها وإلى تراجع االعتراف الدولي بالفلسطينيينالشعب الفلسطيني والى 
بقى يبرنامج لربه ل ل البردويل إن رفض عبدوق :وكاالت نقال عن 13/3/2006 السياسة الكويتية واوردت

كور  اإلطار الفكري والسياسي الذي يتكئ عليه المذ ما هومعروفأضاف أنه من الو.  بهخاصة وجهة نظر
كل ما إن , وأضاف قائال. عودة الالجئينلرى ضرورة ت التي ال , صاحب نظرية جنيف مذكرا إياه بأنه.أعاله

 التخوفات التي يتحدث عنها هي واعتبر أن. يفكر به هو أن تمنحنا إسرائيل وأميركا دولة فلسطينية بأي صورة
  . مجيء حماس إلى السلطة هدمت قبل, االنجازات الكثيرة التي يتحدث عنهامضيفا أن ,وهم

  
  الموقعة بمسؤولية عالية مع االتفاقيات ستتعامل حماس: البردويل .6

 قال صالح البردويل ان حماس سـتتعامل بمـسؤولية عاليـة مـع              : اف ب  - كامل إبراهيم    -القدس المحتلة   
سلطة ومنظمـة    بما ال يحرج محمود عباس وال يحرج ال        ,االتفاقيات التي وقعت بين منظمة التحرير وإسرائيل      

 ان يكون محمود الزهار او غيره قد طالبوا عباس باالستقالة او بتكليف حكومـة                نافيا من جهة أخرى    .التحرير
  .حركة مع رئيس السلطة هي عالقات قوية جداال ان عالقات أكدو .اخرى في حال عدم قبوله ببرنامجهم

  13/3/2006الرأي األردنية 
  

  ستباقية  قريع ينفي قيام حكومته بخطوات ا .7
 وعلى رأس ذلـك تنفيـذ       , نفى أحمد قريع أمس قيام الحكومة الحالية بخطوات استباقية للحكومة المقبلة           :أ.ب.د

وقال إن ما يقومون به هو عملية إصالح إداري حقيقي أمالها القانون والنظام وأقرها المجلس               . تعيينات جديدة 
وأضاف أن هذا إنجـاز  . يع الوزارات والمؤسسات الحكومية  التشريعي بعد أن تم اعتماد الهيكليات االدارية لجم       

وهو الخطوة الحقيقية التي تؤسس الصالح حقيقي عملي يتوفر من خالل إصالح إداري يعتمـد هيكليـة                 , كبير
  .ووصف وظيفي يحدد حقوق وواجبات كل موظف ومسؤول وليس إصالح شعارات

  13/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

 كل االتفاقيات التي ال تنتقص من حقوق وثوابت شعبنا بتعترفحماس : الدويك .8
عزيز دويك أكد أن حماس أن : نابلسمن   بشار دراغمةعن مراسلها 13/3/2006 الحياة الجديدة نشرت

مشددا في الوقت نفسه على أن . تعترف بكل االتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وأية جهة أخرى
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وأوضح أن العالم . كل االتفاقيات التي ضمنت حق شعبنا وال تنقص شيئا من هذه الحقوقالحركة تعترف أيضا ب
 أن هذا مؤكدا, بأسره يريد من الحكومة المقبلة وحماس أن تتنازل عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية العليا

يد أن تكسب كل وأكد أن إسرائيل تسابق الزمن وتر .المطلب ال يمكن تلبيته مهما كانت الظروف والتحديات
 على أنه لم يتم حتى اآلن  من ناحية أخرىوشدد .وقت ممكن من أجل ضم المزيد من األراضي الفلسطينية

وأكد أن  . إليجاد حكومة وحدة وطنية إيمانا منها بوحدة شعبنا تسعىحماسن اإلعالن عن تشكيلة الحكومة أل
,  من ناحية أخرىوانتقد. ى الثوابت الفلسطينيةالقاسم المشترك بين جميع القوى سهل وواضح وهو الحفاظ عل
 أنا رئيس المجلس التشريعي وممثل فيه ,وقال, استخدام العديد من وسائل اإلعالم كلمة حماس عندما يذكر إسمه

  .أبواب المجلس مفتوحة دائما لكل المواطنينو ,لكل الفلسطينيين وليس لحماس
دويك ان القنصلية   الد  يأكت :القدس المحتلة   مراسلها من  راهيم كامل إب   عن 13/3/2006 الرأي األردنية    وأضافت

 وهددته اذا ما قبل بالمشاركة فان       , اتصلت باحد المرشحين لشغل أحدى الحقائب الوزارية       ,االميركية في القدس  
وأضاف أنه  . الحكومة االميركية ستتخذ خطوات ضده من بينها عدم اعطائه تاشيرة دخول الى الواليات المتحدة             

 لن نفـرط بـذرة      ,لهااال للتلفزيون االميركى امس إن الواليات المتحدة لو أعطتنا كل ما تملك من خزائن امو              ق
بأنه يقبـل المـوت     ,  أن الشعب الفلسطيني قال كلمته بعد االنتخابات       وأشار إلى . تراب واحدة من تراب القدس    

  .طوعا على ان يفرط بحقوقه وثوابته
  

 التشريعي يضمن ممارسة دور رقابي حقيقي من خارج حكومةتشكيل : خريشة .9
 دعا حسن خريشة، الى أهمية تكرار التجربة الناجحة التي انتهجها المجلس : منتصر حمدان-رام اهللا 

التشريعي السابق فيما يخص تشكيل الحكومة من شخصيات مهنية متخصصة من خارج اطار المجلس، مؤكدا 
دور رقابي حقيقي للمجلس على السلطة التنفيذية وأداء الحكومة  يضمن ممارسة ,بهذا الشكلان تشكيل حكومة 

 ان المجلس بصدد المباشرة بوضع خطط برامج العمل الخاصة بتنظيم عمله , في نفس السياقواكد .الجديدة
واوضح ان  .وتحديدا فيما يخص تكريس العمل الرقابي والتشريعي، واستيفاء المشاريع التي لم يجر اقرارها

، ه الداخلية واستكمال تشكيل لجان عمل المجلسرئيسية في الوقت الراهن تتمثل في ترتيب اوضاعالمهمة ال
مشيرا الى وجود حالة من الترهل في األداء الرقابي على عمل السلطة التنفيذية خاصة بعد بدء االنتخابات وما 

انب اخر اكد على أهمية اعادة ومن ج .ذلكنتج عنها من الدخول في مرحلة انتقالية االمر الذي يستدعي وقف 
النظر في النظام الداخلي الخاص بعمل المجلس خاصة مع التغيرات التي طرأت عليه، مؤكدا في الوقت ذاته 

واكد اهمية ايالء قضية  .ضرورة انهاء بعض التعارضات الموجودة ما بين النظام الداخلي والقانون األساسي
الفلسطيني وتتطلب المزيد من االهتمام خاصة مع تصاعد وتيرة  التي تعتبر قضية محورية للشعب ,القدس

 .سياسات التهويد التي تنتهجها اسرائيل بحق المدينة المقدسة
  13/3/2006الحياة الجديدة 

  
    في غزة المشتبه بتأسيس القاعدةطلقياألمن الفلسطيني  .10

طن الذي جرى اعتقاله والتحقيق معـه        علم أن أجهزة السلطة الفلسطينية اطلقت في اآلونة األخيرة الموا          :غزة
 برتبة نقيب، كان يعمل في مكتـب        ه أن ,وكشفت مصادر  .بشبهة التأسيس لتنظيم القاعدة في غزة النعدام األدلة       

 اعتقـل بعـد     قد كان   مع االشارة إلى أنه   . رئيس السلطة في غزة، وبعد التحقيق معه تم نقله للعمل في الشرطة           
  . غزةلتنظيم فيلتوزيع منشور يروج 

  13/3/2006البيان 
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    بتعيينات استباقيةحماسحكومة فتح تحاول عرقلة : تقرير .11

في الوقت الذي لم تغلق فيه ملفات الفساد المالي واإلداري التي تعـاني منهـا مؤسـسة    : وسام عفيفة ـ  غزة
بل تـشكيل  السلطة تقوم جهات محسوبة على فتح وجهات أخرى تبحث عن تثبيت مصالحها بخطوات استباقية ق      

فقد كشفت قوائم لوزارة المالية وجهاز الرقابة العسكرية أن مجموع الزيادة في عـدد              . حكومة فلسطينية جديدة  
 ألف عنصر منذ األول من مارس       19األفراد تحت بند قوات األمن ومعظمهم مفرغون من عناصر فتح حوالي            

وتشير البيانات إضـافة لمـا      . !الترقيات فبراير الماضي رغم قرار عباس بوقف التعيينات و        12 وحتى   2005
 متقاعداً فـي غـزة      1237مقسمين إلى   , 1753سبق إلى أن عدد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم يبلغ نحو           

 متقاعداً من الداخلية والمخابرات، وقد تمت كافـة التعيينـات   55 متقاعداً في الضفة، باإلضافة إلى نحو     461و
مـن   و .رات من وزير الداخلية، وأصبح على موازنة السلطة أن تتحمل نفقات هؤالء           سالفة الذكر بناء على قرا    
 كان يعمل في جهاز الرقابة العسكرية، إلى أن إدارة الجهاز تعمل على إخفاء البيانات               اناحية أخرى أشار موظف   

 آلية الصرف مـن     خشية إجراء تحقيق او تفتيش في     ها  المالية السابقة والتي تتضمن تجاوزات، وقد قامت بإتالف       
ويوضـح جـدول الرواتـب واألجـور للمـدنيين           . وراتب العسكريين والفروق المالية من جانب آخر       ,جانب

حجـم الزيـادة فـي    ,  بحسب تقارير وزارة المالية2005 ديسمبر  12والعسكريين من شهر يوليو وحتى شهر       
ويظهر أنه في شهر يوليو     . كن مقارنتها رواتب العسكريين خالل هذه األشهر مقارنة بأجور المدنيين التي ال يم          

 .36.90 مليون دوالر في حين ترتفع في شهر أكتوبر إلى           28.19 كان إجمالي رواتب العسكريين نحو       2005
وتهدف فتح من خالل هذه الخطوات االستفادة قدر اإلمكان من مقدرات السلطة قبل تركهـا والـسيطرة علـى            

حكومة والموظفين الجدد فـي     ال عملها، وخلق حالة من التصادم بين        المراكز المهمة قبل تشكيل حماس لعرقلة     
  .حال حاولت تحسين الوضع اإلداري المترهل وحالة البطالة المقنعة

 4/3/2006مجلة المجتمع الكويتية 
 

  حماس تعتبر الءات نتنياهو اعالن حرب .12
حقيقية ضد الشعب الفلسطيني، اعتبرت حماس البرنامج السياسي لليكود اعالن حرب :  أسعد تلحمي-الناصرة 

ما يزيدنا . وقال سامي ابو زهري ان هذه الالءات تأتي في سياق استمرار العدوان االسرائيلي على شعبنا
تمسكا بمشروعنا الفلسطيني تحت عنوان، نعم لبرنامج المقاومة، ونعم للتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، 

  .وال لالعتراف باالحتالل
  13/3/2006الحياة 

  
   الفلسطينية يتيح فرصة أكبر للسالم  بالحقوق اإلقرار: أبو مرزوق .13

 جزء من خطة الفصل االحادية      , اعتبر موسى أبو مرزوق أمس أن خطة أولمرت لرسم حدود إسرائيل           :ا.ب.د
ق  إذا كان هناك استعداد من قبل إسرائيل لالعتراف بحقـو          ,وقال .الجانب التي نفذ جزءاً منها شارون في غزة       

وطالـب  . الشعب الفلسطيني وقبول عودة الالجئين الفلسطينيين، ستكون هناك فرصة أفضل للسالم في المنطقة            
 علـى   هـا  كما فككتها من قبل في غزة حتى يصبح موقف         ,إسرائيل بتفكيك المستعمرات كافة في الضفة الغربية      

 هذا التوجه من قبل أولمرت يمـس مـا          وأضاف أن  .االقل متوافقا مع المطالبات الدولية والفلسطينية والعربية      
  .67يتعلق باالسس التي يتحدثون عنها بشأن االنسحاب الكامل من االراضي التي احتلت عام 

  13/3/2006الخليج اإلماراتية 
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   في قبضة إسرائيل فلسطينسلة غذاء  .14
دن عن باقي مناطق استكملت قوات االحتالل عملية العزل الكامل لمنطقة غور األر:   سامر خويرة-نابلس

؛ وهو ما اعتبره خبراء فلسطينيون بمثابة سلخ 2000الضفة الغربية من خالل خطوات متتالية بدأت عام 
إن قوات االحتالل : قال مسئولون فلسطينيون بمنطقة األغوار، ومبرمج للمنطقة التي تشكل ثلث مساحة الضفة

ينفذون عمليات تخريب لألراضي والمحاصيل وقطعان المستوطنين يضايقون المواطنين الفلسطينيين، و
ومن جانبه، شدد رئيس بلدية طوباس، على أن االستيطان كان أحد أبرز أشكال  .الزراعية أو الثروة الحيوانية

إن األراضي التي ضمها : قال دراغمة، و مستوطنة27السيطرة على الغور؛ حيث أقيم في هذه المنطقة 
 .ين التي شكلت عبر عقود سلة فلسطين الغذائيةاالحتالل تعتبر أخصب أراضي فلسط

  12/3/2006اسالم أون الين 
  

  تغزو شاشات الفضائياتجديدةوجوه فلسطينية  .15
منذ اكتساح حركة حماس النتخابات المجلس التشريعي، لم تعد الوجوه ذاتها تظهر :   يوسف الشايب-رام اهللا 

ديدة بلحى بيض وأخرى سود وأخرى يختلط بياضها على شاشات التلفزة العربية والعالمية، فثمة وجوه ج
وفي وقت باتت معظم الوجوه الفتحاوية ورموز الحكومة السابقة، التي ألفها الفلسطينيون والعالم، ، بسوادها

بعيدة عن صخب معظم الصحافيين، بات مراسلو الفضائيات، ووكاالت األنباء، والصحف العربية والعالمية، 
واستحوذت  .ء لقاء مع أي رمز من رموز حماس، وممثليها في المجلس التشريعييتحينون الفرصة إلجرا

النائبات الحماسيات على اهتمام صحافيين وصحافيات، ينهالون عليهن باستمرار، بأسئلة عن موقفهن من 
وال األجندة االجتماعية للحركة، خصوصاً ما يتعلق بقضايا المرأة، والحريات العامة، وقوانين األسرة واألح

وفي وقت وجد بعض الصحافيين أن ثمة تناسقاً في تصريحات الوجوه الحماسية الجديدة، يرى   .الشخصية
آخرون أن هذا التناسق، إن وجد، ناجم عن عدم خوضهم في التفاصيل، والحديث في عموميات، والتهرب من 

 هذا التغير في الشخصيات وتؤكد هديل وهدان، مراسلة قناة العربية، أن  .الكثير من األسئلة الحساسة
الفلسطينية محور االهتمام، وأوجد إرباكاً كبيراً لدى الصحافيين، الذين يعتمدون على سرعة الخبر، والسبق 

فمن جهة، يبدو الكثير من نواب حماس في التشريعي شخصيات غير معروفة لدى الصحافيين، . الصحافي
حوار، ومن جهة أخرى فإن هذه القيادات الحماسية لم تبد أي وبالتالي كان من الصعب التقاط الهدف المناسب لل
  .حماسة لإلعالم، ولم تتعاط معه بنوع من األريحية

  13/3/2006الحياة 
  

   في عين الحلوةفتحمسيرة استفتاء لـ .16
 في تحرك هو األول منذ االنتخابات الفلسطينية التي أسفرت عن فوز حركـة حمـاس ،   : صيدا ـ رأفت نعيم 

اهيري حمل في ظاهره شعار الوفاء لحركة فتح وللشهداء والجرحى واألسرى لكنه حمـل أكثـر   وفي حشد جم 
من رسالة سياسية، شارك اآلالف من مناصري حركة فتح في مخيمات صيدا في مسيرة حاشدة جابت شوارع                 

فت غيـاب أي    وكان الال . المخيم، في استفتاء لشعبية الحركة في كبرى تجمعات الالجئين الفلسطينيين في لبنان           
وقد حشدت فتح جميع قطاعاتهـا      . ممثل لحركة حماس التي قالت مصادرها إنه لم توجه اليها الدعوة للمشاركة           
لفصائل فلسطينية ولعدد من القوى     اوقواها الشعبية والطالبية والنسائية والكشفية والعسكرية الى جانب مشاركة          

فيها ان محاوالت الحصار والتـصفية واإللغـاء لـن تثنـي            والقى خالد عارف كلمة أكد       . واألحزاب اللبنانية 



 

 12

عزيمتنا، ومثلما كنا دائماً رواداً للمقاومة والثورة والتصدي للمؤامرات، سنبقى في مواجهـة التحـديات التـي                 
تفرضها المرحلة، بفعل ما يجري من مؤامرات داخلية وخارجية تحاول فرض أمر واقع جديـد علـى شـعبنا               

ونحن إذ نحذر من خطورة المرحلة، نحـذر أيـضاً مـن            . فرض سياسة اليأس واإلحباط   وقضيتنا الوطنية، و  
لن . التالعب بمصير شعبنا، فالقيادة فن الحكمة الذي ال يتقنه إال المتمرسون في القيادة، القادرون عليها بصالبة               

 في حركة حمـاس     سنعطي اخوتنا . يهدأ لنا بال ولن يغمض لنا جفن إال بعد كشف حقيقة اغتيال ياسر عرفات             
فرصتهم الكافية ليمارسوا حقهم الطبيعي في القيادة، لكننا لن نفرط باألهداف الوطنيـة ومـشروعنا الـوطني،                 

  .والعبرة دائماً في النتائج
  13/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
   فتح في حكومة حماسمشاركةيؤيدون % 76: استطالع .17

يؤيدون مشاركة أعضاء   % 76رأي أجرته جامعة النجاح ان      أظهرت نتائج استطالع جديد لل      :غازي بني عودة  
ان حماس ترغـب فـي      % 73ويعتقد   .عارضوا ذلك % 21من فتح في الحكومة التي ستشكلها حماس مقابل         

قالـت  % 20تشكيل حكومة تضم كل االطياف السياسية الـممثلة في الـمجلس التشريعي مقابل اقليـة تـضم                
اعتراف حماس باسرائيل اذا ما اعلنت موافقتها على االنسحاب الى حدود           انهم يؤيدون   % 55وقال   .بعكس ذلك 

وتصدرت مسألة اإلفراج عن األسرى سلـم القضايا الرئيسة الذي يأمل الشارع الفلـسطيني حلهـا                .67العام  
ان االمر الرئيسي الذي ياملون ان يقوم به الـمجلس التشريعي الجديد يتمثل في إطالق سراح               % 83حيث قال   

  %.81وفرض سيادة القانون % 82ألسرى يليه رفع مستوى خدمات الصحة والتعليم بنسبة ا
  13/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  الالجئون في العريش يطالبون بـ العون   .18

 ألف الجئ يقيمون    45طالبت الجالية الفلسطينية في العريش المصرية الحكومة المقبلة بمد يد العون ل             : أ.ب.د
تب اسماعيل هنية في بيان إن الجالية بعثت إليه رسالة وطالبت بعون األهل في الشتات وتوثيق                وقال مك . هناك

  . الروابط مع الوطن، وحل مشكالتهم المتراكمة
  13/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
   بفقد نصف نصيبه من المياه مهدد الفلسطينيالمواطن  .19

ني منها سكان االراضي الفلسطينية سنويا بسبب السيطرة تتفاقم األزمة المائية التي يعا:  رويترز–رام اهللا 
وقال وزير  . االسرائيلية على الموارد المائية للضفة وقطاع غزة مع ارتفاع الكثافة السكانية والعمرانية

الزراعة انه اذا استمر نمط استهالك مصادر المياه على الحالة التي هو عليها فسينخفض نصيب الفرد 
 بالمئة من الحد االدنى 40ويستهلك الفرد الفلسطيني ما يقل عن .  الى النصف2020عام الفلسطيني بحلول 

ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل باالنخفاض الن . لحاجة الفرد في اليوم حسب معايير منظمة الصحة العالمية
 .  عاما20الحكومة االسرائيلية لم تزد من كمية المياه المخصصة للفلسطينيين منذ 

  13/3/2006لحياة الجديدة ا
  

   درجة إضافية للديمقراطية في فلسطين 430 .20
 درجات من أصـل     509 على عالمة    2005-2004حصلت الديمقراطية في فلسطين خالل العامين الماضيين        

 درجة عن الفترة السابقة، وفق نتائج مقياس الديمقراطية الذي أنجزه           430 درجة ممكنة، وهو أعلى بـ       1000
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وأشار الشقاقي مدير المركز الى      . عمل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا         مؤخرا فريق 
   . ان هذه العالقة تعكس الصعوبات الجمة التي تعيق عملية التحول الديمقراطي في هذا البلد

  
  .واوضح الشقاقي ان المقياس ال يعكس حالة الديمقراطية، وإنما عملية التحول الديمقراطي

  13/3/2006األيام الفلسطينية 
  

   طفالً خالل شهرين  230اعتقال  .21
 إن قوات االحتالل صعدت من حملة اعتقـال        ،قالت الحركة العالمية للدفاع عن االطفال       :أمين أبووردة ،  نابلس

 طفال في مناطق بيت لحم ونابلس وجنين، مما رفع عدد األطفـال             230األطفال، حيث اعتقلت منذ بداية العام       
وأشارت الحركة الـى أن االطفـال يتعرضـون          . طفل 400المعتقلين في المراكز والسجون االسرائيلية الى       

  .للضرب والتهديد والترويع، وذكرت ان االطفال يحتجزون في زنازين مكتظة وفي ظروف مزرية
  13/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  قد نضرب بنى تحتية في غزة كما فعلنا في لبنان :يعلون .22

واصل رئيس اركان الجيش االسرائيلي السابق إطالق التهديدات ضـد الفلـسطينيين وقـال              :  اهللا ووكاالت  رام
ـ       .يعلون إن إسرائيل قد تضطر لضرب بنى تحتية في غزة           جـاءت   هوقالت يديعوت احرونوت امس، إن أقوال

لى ان أحـد الحاضـرين     خالل خطاب ألقاه الجمعة أمام لجنة رؤساء المنظمات اليهودية في نيويورك، مشيرة ا            
قال ليعلون إنه في حينه قمتم بالرد على هجمات صاروخية من لبنان بقصف محطة توليد الكهرباء في بيروت                  

فعال، عندما فعلنا ذلك في لبنـان كـان         : ورد يعلون  .وأرى أن اسرائيل ال تفعل ما يكفي ضد صواريخ القسام         
واعتبر ان نتـائج     .ى ضرب أهداف بنى تحتية في غزة      قد نضطر إل   ..االمر ناجحا وتوقفت هجمات حزب اهللا     

كما اعتبر ان فـوز حمـاس كـان تحـوال           . خطة فك االرتباط في غزة سلبية للغاية إذ لم نحصل على مقابل           
 إننـا   :وحول تصريحات اولمرت حول انسحاب أحادي الجانب من الـضفة قـال            .استراتيجيا لدى الفلسطينيين  

واالن لدينا هذه الحرية لكن إذا تغير الوضع فسيكون هناك خطر مـن الناحيـة   نحتاج الى حرية بتنفيذ عمليات   
  .االمنية

  13/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  اغتيال الفلسطينيين رائع : ضابط إسرائيلي .23
وصف ضابط كبير بالجيش االسرائيلي امس عمليات االغتيال ضد قادة الفصائل المسلحة الفلـسطينية              : د ب ا  

 ان المعطيات تشير إلـى  :ونقل موقع معاريف عن الضابط الذي لم يحدد اسمه أو منصبه         .ائعةفي غزة بأنها ر   
ولم يأسف لسقوط    .أن سالح الجو يصيب الهدف بنسبة أكبر من التي قدرها صانع الطائرة في عمليات التصفية              

لبية االحيـان تـسير     يجب وضع األمور في سياقها، في غا      : عدد من المدنيين قتلى في عمليات االغتيال قائال       
 وفقـا   :وأضاف.  في المئة  100االمور على ما يرام، لكن علينا أن نتذكر أنه ال يمكن التوصل إلى نسبة نجاح                

 في المئة لكن رغم ذلك فإن نسبة إصابتنا         85لمواصفات الشركة، يتعين على الطائرة أن تصيب الهدف بنسبة          
  . للهدف فاقت بكثير معطيات صانع الطائرة

 13/3/2006ن البيا
  

 اسرائيل تهدد باغتيال سعدات ورفاقه في حال االفراج عنهم .24
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 ذكر التلفزيون االسرائيلي أمس ان اسرائيل على استعداد الغتيال احمد سعدات ورفاقه الثالثة :ب.ف.ا، اريحا
ش على استعداد وقالت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي ان اجهزة األمن والجي. في حال تم االفراج عنهم

  لالنتقال الى التحرك فورا الغتيال أو توقيف مسؤول الجبهة الشعبية واعضائها اذا امر الرئيس محمود عباس 
  

 . باالفراج عنهم
  13/3/2006الحياة الجديدة 

  
   2005 عام مقاوما 21حرس الحدود قتل .25

 واحدا وعشرين   2005عام الماضي   اعترف قائد حرس الحدود في الجيش اإلسرائيلي بان قواته اغتالت خالل ال           
 300وقال قائد حرس العميد حسين فارس ان قواته اعتقلت خالل العام الماضي نحو ألـف و                  .مقاوما فلسطينيا 

 670 قنبلة يدوية وعبوة ناسـفة و      200 وأنه تم خالل العمليات العسكرية لقوات حرس الحدود ضبط           ،فلسطيني
 400لقوة في األراضي الفلسطينية ثالثة من جنوده وجرح أكثر من           وذكر أنه قتل خالل عمليات ا      .قطعة سالح 

وقال المركز الفلسطيني لإلعالم الذي بث هذه التصريحات اليوم إن قوات            .عسكري بنيران المقاومة الفلسطينية   
لغلبة العنصر الدرزي عليها اعتبرت ولعهد طويل أشـرس          حرس الحدود والمعروفة أحيانا بالميليشيا الدرزية       

المجموعات العاملة في صفوف قوات االحتالل بالنظر إلى سجلها الحافل من االنتهاكات وأعمال التنكيل بحـق                
  . المواطنين الفلسطينيين

 13/3/2006البيان 
 

   العرب الفلسطينيين فـي الوظائف العامةلتشغيلاسرائيل تسعى  .26
ن الحكومة االسرائيلية تبنت امـس تـدابير         ذكرت االذاعتان االسرائيليتان العامة والعسكرية ا      :اف ب ،  القدس

.  منصبا جديدا في القطاع العـام      38وسيتم انشاء نحو     . في الوظائف العامة   48ترمي الى تشجيع تشغيل عرب    
واضاف المصدر انه سيتم تخصيص وظيفة جديدة لعربي في كل دائرة يتولى فيها عربـي منـصب موظـف                   

  . يهودي مستقيل
  13/3/2006الرأي األردنية 

  
 اليمين االسرائيلي يواصل التحريض على عرب النقب   .27

 .االسرائيلي اليميني المتطرف التحريض ضد عرب النقب  يواصل قادة حزب هئيحود هلؤومي:ياسر العقبي
فقد وصل إلى متجر النقب صباح األحد، عضو الكنيست الداد وناشطون من حزبه، وقد تخفوا بزي عرب من 

، ووزعوا مناشير على التجار في منطقة محطة الباصات المركزية تدعو إلى النقب، بمناسة عيد المساخر
 . متهمين عرب النقب بها-محاربة ظاهرة األتاوى

  12/3/2006 48عرب
  

   الذين انضموا إلى كاديما اشترطوا عدم ترشيح عربي الليكودأعضاء  .28
لذين انتقلوا في الفترة األخيرة إلـى       كشفت صحيفة شيفع المحلية النقاب عن أن أعضاء الليكود، ا         : ياسر العقبي 

كاديما، اشترطوا انضمامهم إلى الحزب، بعدم ترشيح أي عربي في مكان مـضمون فـي قائمـة المرشـحين                   
  .وادعى كاديما عدم صحة النبأ. للكنيست

  13/3/2006 48عرب 
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  يلية اسرائيل تدعي قيام ايران بالضغط على الجهاد لتنيفذ عمليات عشية االنتخابات االسرائ .29

ادعت جهات في اجهزة االمن االسرائيلية ان ايران تسعى الى وضع حماس في مأزق يحتم عليها اتخاذ قـرار                   
وحسب مـا   . بشأن ما اذا كانت ستواصل انتهاج سياسة التهدئة ازاء اسرائيل او تعود الى تنفيذ عمليات ضدها               

سالمي لتنفيذ عمليات في اسرائيل قبـل       هآرتس فان هذه الجهات تدعي ان ايران تضغط على الجهاد اال           تنشره
وتزعم االجهزة االمنية ان ايران والتنظيمات المسلحة التي تؤيدها تحاول          ! االنتخابات االسرائيلية تحديا لحماس   

تحويل عميلة تكتيكية الى عملية استراتيجية، اي تنفيذ عملية او سلسلة عمليات شديدة يكون تأثيرها بالغا أكثـر                  
 الفلـسطينية سـيخدم     -وتضيف ان تصعيد المواجهة االسـرائيلية     . بب توقيتها السياسي الحساس   من المعتاد بس  

فمن جهة سيحرف جانبا من انظار المجتمع الدولي الموجهـة حاليـا الـى              . المصالح االيرانية في عدة جهات    
رهاب والعنـف   محاربة المخطط النووي االيراني، ومن جهة ثانية سيحافظ على ما تسميه هذه الجهات نار اال              

وحسب الجهات االمنية االسرائيلية فقـد       .ضد اسرائيل ما سيؤدي الى زيادة تأثير ايران على جهات فلسطينية          
لوحظ في اآلونة االخيرة ازدياد عودة فئات مستقلة من فتح، خاصة في الضفة الغربية، الى تنفيذ عمليات منـذ                   

 فان المصاعب التي تواجهها السلطة فـي دعـم هـذه            وحسب المصدر االسرائيلي  . هزيمة فتح في االنتخابات   
وتقول ان الدوافع تكـون احيانـا معيـشية،    . الخاليا اقتصاديا يدفعها نحو احضان الجهاد االسالمي وحزب اهللا     

وتتوقع ازدياد هذه الظاهرة بعد تركيب حكومة حماس التي تدعي الجهات االسرائيلية انها ستعمل على التخلص                
   !يا كي يتسنى لها دفع رواتب لخاليا تنظيمهامن بعض هذه الخال

  13/3/2006 48عرب 
  

  النواب العرب لن ينسلخوا عن أبناء شعبهم  : بركة .30
أكد محمد بركة ان الواجب االنساني والوطني يحتم على قيادات االحـزاب والفعاليـات               : وديع عواودة  س،القد

وشدد على ان    .ة شعبهم بكل الوسائل القانونية     العمل المتواصل من اجل نصرة قضي      48السياسية داخل اراضي  
النواب العرب يقبضون على الحق كالقابضين على الجمر وان حمالت االحزاب االسرائيلية عليهم لن تـسلخهم                

  .عن ابناء شعبهم
  13/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
   ساعة متواصلة 40ل بطائرات تحلق ستتزودإسرائيل  .31

 ساعة  40أن سالح الجو سيتزود بطائرات موجهة، قادرة على التحليق لمدة           ذكرت معاريف أمس،    : يو بي أي  
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال انضمت إسرائيل إلى هجوم على           . متواصلة، للمشاركة في مهام بعيدة المدى     

المنشآت النووية اإليرانية فإن هذه الطائرات ستشارك فيه، موضحة أن إسرائيل ستتزود بطـائرات مـن دون                 
 ساعة في الجو،    40وذكرت أن بإمكان هذه الطائرات البقاء حوالى        . طيار، يتم صنعها في المصانع اإلسرائيلية     

وأوضـحت أنهـا تحـوي      .  كيلومتر في الـساعة    350 كيلومتر، بسرعة تصل إلى      16والتحليق على ارتفاع    
ت إلى أن هـذه الطـائرة       وأشار.  كيلوغرام 300كاميرات متطورة وجهاز رادار، وتستطيع نقل حمولة زنتها         

تستطيع جمع معلومات استخباراتية بهدف تنفيذ هجمات بواسطة طائرات حربية، موضـحة أن سـالح الجـو                 
  . اإلسرائيلي سيبدأ التزود بهذه الطائرات في الصيف المقبل

 13/3/2006السفير 
  

  اغالق ملف المخالفات الجنائية والفساد ضد ليبرمان  .32
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 في وزارة القضاء تقديره بأن ملف العالقات الجنائية المشبوهة والفساد المـالي             نقلت معاريف عن مصدر رفيع    
  . ليبرمان قد يغلق قبل االنتخابات البرلمانية المقبلة بادعاء عدم التوصل الى ادلة كافيةبالخاص 

  12/3/2006 48عرب 
  
  

  
  حاخامات مناهضون للصهيونية يتضامنون مع إيران   .33

وت أمس أن وفدا من الحاخامات المتشددين المنتمـين إلـى تيـار منـاهض                ذكرت يديعوت احرون   :ب.ف.ا
وقد اسـتقبل نائـب الـرئيس    . للصهيونية قام األسبوع الماضي بزيارة تضامن مع النظام اإليراني إلى طهران         

اإليراني غالم رضا اغا زاده الوفد، بحسب ما ذكرت الصحيفة التي نشرت على الصفحة األولى صورة تظهر                 
ونقلت الصحيفة عن هـؤالء      .من الحاخامات مع المسؤول اإليراني تحت عنوان داعمو النووي اإليراني         ثالثة  

 كل الضجة التي يثيرها الصهاينة في شأن الملف النووي اإليراني هي مجرد دعايـة للقـوة                 :الحاخامات قولهم 
  .النووية التي يمسكون بها والتي تخيف كل جيرانهم

  13/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  أزمة الرواتب بين الخطورة واالفتعال  .34
 في محاولة للتعرف على مدى خطورة أزمة الرواتب وهل هي حقيقية أم مبـالغ               :  غزة ـــ ماهر إبراهيم   

بناء على معطيات متوفرة لدينا فإن هناك       : قال عبد الكريم المحاضر في جامعة بير زيت        فيها ألسباب حزبية؟    
 في المئة تم    30 في المئة من اإليرادات تمت مصادرتها مثل المقاصة وهناك           50ك  هنا, أزمة اقتصادية حقيقية  

 في المئة تقريبا وهي مجموع اإليرادات المحليـة وهـذا ال            20إيقافها وهي المساعدات الدولية ولم يبق سوى        
ـ         محلل وخبير   أما عادل سمارة وهو    .  مليون دوالر شهريا   100يكفي لتسديد فاتورة الرواتب التي تزيد على ال

في االقتصاد السياسي فيذهب إلى االعتقاد بأن األزمة مفتعلة فلم يتم الحديث عنها من قبـل االنتخابـات وأي                    
 أشهر ولكن ذلك لم يحـصل       6-3سلطة في العالم تعمل على االحتفاظ باحتياطي من السيولة أو البضائع لفترة             

 . مة مفتعلة فهنا أيضا مشكلة تتحملها السلطة الـسابقة        وإذا كانت األز  , وقد يكون ذلك من اجل الضغط السياسي      
أما النائب عبـدالجواد    . وأعرب عن اعتقاده بوجود قراراً سياسياً بهدف الضغط على السلطة ومحاصرة حماس           

صالح فيعتقد أن األزمة حقيقية وقديمة وقائمة قبل إجراء االنتخابات ولم تكن سراً وكان التهديد دائماً من الدول                  
أمـا  . نحة والبنك الدولي في حين كانت المساعدات مشروطة باإلصالح ومعالجة التضخم فـي التوظيـف              الما

سمير حزبون فال يرى أن األزمة مفتعلة داعيا الحكومة المقبلة إلى البحث عن مخـارج               . الخبير االقتصادي د  
  .وحلول واقعية

 13/3/2006البيان 
  

  ار الوقود إضراب يشل القطاع احتجاجاً على ارتفاع أسع .35
احتجاجاً على ارتفاع أسعار    , شل إضراب سائقي سيارات الركاب والنقل والشحن أمس مدن وبلدات قطاع غزة           

تحت ضغط الحصار اإلسـرائيلي ووقـف       , المحروقات وغالء أسعار المواد الغذائية في األراضي الفلسطينية       
  . خيرةالدعم الدولي للسلطة بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية األ

 13/3/2006البيان  
  



 

 17

  المقبلين خالل اليومين الرواتبصرف : المالية .36
 أكد وكيل وزارة المالية ان صرف رواتب موظفي القطاع العام سيكون خالل :  صالح مشارقة-رام اهللا

ورفض الوزير تصريحات صدرت عن مسؤولين في حركة حماس حملت فيها المسؤولية عن . اليومين المقبلين
 مليون دوالر التي يتحدثون 140ان الـ : الوضاع االقتصادية للحكومة الحالية ووزارة المالية وقالتردي ا

 مليونا 56عنها وهي من االتحاد االوروبي ويطالبوننا بصرفها كرواتب لم تأت جميعها لخزينة السلطة بل هي 
 .في الخزينة مليونا ستوضع 12 مليونا ديون سابقة لشركة الكهرباء وفقط 40لالونروا و

  13/3/2006الحياة الجديدة 
  

  2005للربع الثالث من  مليون دوالر حجم الناتـج الـمحلي 1152: الـمراقب االقتصادي .37
 ذكرت دورية الـمراقب االقتصادي واالجتماعي، أن الناتج الـمحلي اإلجمالي،           :رام اهللا ــ سائد أبو فرحة     

مقارنة مع الربع   % 6ر8العام الـماضي، محققاً ارتفاعاً بنسبة       مليون دوالر خالل الربع الثالث من        1152بلغ  
 %.14ر2ولفت إلى حصول ارتفاع طفيف على نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطينية لتبلغ                 .الثاني

وعن اتجاهات األسر الفلسطينية بشأن األوضاع االجتماعية واالقتصادية، أشار إلى أنه لــم يالحـظ وجـود                 
مـن إجمـالي عـدد      % 37ر9وذكر أن نسبة الفلسطينيين في الضفة والقطاع وصـلت إلـى            . مةتغيرات مه 

  . مليون نسمة10ر1الفلسطينيين في العالـم، والذي قدر نهاية العام الـماضي بنحو 
  13/3/2006األيام الفلسطينية 

  
   والعدو األول للبيئة الفلسطينيةالرئيس التهديداالحتالل يمثل مصدر  .38

 أكد رئيس سلطة جودة البيئة، أبو صفية، أن آخر أشكال االعتداءات ضمن باب تهريـب                -الد   سمر خ  -غزة  
تتمثل في استهداف منطقة وأراضي محافظة طولكرم        ونقل النفايات اإلسرائيلية ودفنها في األراضي الفلسطينية      

ات اإلسرائيلية إليهـا،    بالضفة الغربية، موضحا أن المحافظة المذكورة أصبحت أراضي مستهدفة لتهريب النفاي          
ونوه أبو صفية، إلى أن      .نظرا لقربها من الخط األخضر، وبالتالي سهولة وسرعة وقلة تكلفة نقل النفايات إليها            

قوات االحتالل اتبعت نهجا جديدا في التخلص من النفايات عبر شراء أراض يمتلكها مواطنون فلسطينون مـن                 
 آالف طن شهريا من نفايـات منطقـة الـشارون والـدان             10ل  خالل شركات خاصة فلسطينية، بحيث يتم نق      

  .ومستعمرة كدوميم القريبة من الموقع، ما يؤدي ذلك إلى تأثيرات بيئية خطيرة على البيئة المحيطة
  13/3/2006الرأي األردنية 

  
   الدماغ لسرطان المسببفلسطيني يكتشف الجين  .39

اً، بعض الجينات المسببة لـسرطان الـدماغ، وطـرق           مؤخر ،سعيد محمد قويدر  . اكتشف الباحث الفلسطيني د   
وكانت صحيفة الجرنل أوف كرنت سينس الطبية في عددها األخير، نشرت أن الباحث قويدر،               .معالجتها علمياً 

 في جامعة بومباي بالهند، حـصل  Biomedical Chemistryوالذي يحضر الدكتوراه في قسم العلوم الطبية 
الخاص بالتعرف على بعض الجينـات المـسببة لـسرطان الـدماغ، وأوضـحت              على نتائج متقدمة في بحثه      

الصحيفة، أن نتائج هذا البحث، هي األولى من نوعها في الهند، والتي حصل عليها الباحـث الفلـسطيني فـي           
   .Anticancerمجال الـ

  12/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

 رجان دولي  في مهاألولي بالجائرةفيلم فلسطيني يفوز  .40
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 ، أنتجته وكالة أنباء رامتان التلفزيونيـة الفلـسطينية  ،فاز الفيلم الوثائقي الفلسطيني قوس قزح: ب. غزة ـ ق 
ونال الفيلم الفلسطيني   . بالمرتبة األولي في مهرجان دولي بالعاصمة اليابانية طوكيو ويحمل عنوان ايرث فيجين           

  . فيلما17إعجاب واستحسان المحكمين من بين 
 13/3/2006لقدس العربي ا

  
  وساطة مصرية للتقريب بين عباس وهنية .41

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن وساطة تجري حاليا للتقريب بين محمود عبـاس             :  أشرف الفقي  ،القاهرة
وقالت المصادر إن عباس وهنية وافقا على وساطة القاهرة وإن كليهما سيقوم بزيـارة إلـى                 .وإسماعيل هنية 
رية إلجراء محادثات مع المسؤولين المصريين تتناول الخالفات بين مواقف الجـانبين والعمـل              العاصمة المص 

وقالت المصادر إن الخالف يتمحور حول البرنامج       ،  على إيجاد حل وسط يمكن أن يحظى بدعم المجتمع الدولي         
  .رائيلالسياسي للحركة وضرورة اعترافها باالتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إس

  13/3/2006الوطن السعودية 
  

  االتحاد االوروبي يبحث كيفية مساعدة الفلسطينيين وتجنب حماس .42
اقر العديد من المسؤولين االوروبيين، من   : وكاالت–فيينا، بروكسل   من  13/3/2006 الرأي األردنية    ذكرت

بقاء على الدعم المالي للفلسطينيين     بينهم وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست بالزي، بانه من الصعب جدا اال           
دون اجراء اتصاالت مع حماس، باعتبار ان معظم المساعدات تمر عبـر الحكومـة الفلـسطينية بطريقـة او                   

وفـي   .ولتفادي اختالسات االموال، فان معظم المبالغ يتم تجييرها الى حساب وزارة المالية الفلسطينية             .باخرى
ي بعض المجاالت المحددة، مثل ادارة الحدود الفلسطينية، يمكن لالتحـاد           حال تمتع عباس بصالحيات واسعة ف     

ويطـرح قـادة االتحـاد      . االوروبي ان يجير اليه مباشرة جزءا من المساعدة التي تمر حاليا عبر الحكومـة             
وتشير بعض المـصادر الـى       .االوروبي فكرة ثانية تقضي بتمرير المساعدة عبر وكالة غير مرتبطة بحماس          

الذي يمكن ان يضطلع به المجلس االقتصادي للتنمية االقتصادية وهو هيئـة تابعـة لمنظمـة التحريـر                  الدور  
وقال الرئيس النمساوي انه يحترم قرار الشعب الفلسطيني الذي اوصل حركة حماس الى الـسلطة                .الفلسطينية

  .ولكنه ال يعرف بعد موقف حماس مما قرره العالم
سطينية      وأضافت ام الفل  واستة من وزراء خارجية االتحاد االوروبـي قـال     أن  :  عن وكاالت    13/3/2006 األي

الهولنـدي  الوزير  وقال  . أمس إن التكتل غير راغب في التخلي عن الفلسطينيين في أعقاب فوز حركة حماس             
قال إنه يتعين على االتحاد االوروبـي أن        و. إنه من الممكن دعم الفلسطينيين عبر قنوات أخرى غير حكومتهم         

 . واال فإنها ستتحول إلى إيران وسنكون وقتها أمام موقف أسوأ بكثيـر            حماستكون لديه الرغبة في الحوار مع       
 على االسرائيليين فعل شيء من أجل السالم، موضحا أنه يجب على             بقوله  اللكسمبورجي  الوزير من جانبه شدد  

ى إبالغ االسرائيليين أنه ليس من المفيد بناء الجدر وتنفيذ سياسة االستيطان وحجـب              االتحاد أن يكون قادرا عل    
  .االموال المستحقة للسلطة الفلسطينية

  
  الكويت والسعودية تتفقان على دعم حماس .43

قال مصدر ديبلوماسي ان وجهات النظر السعودية الكويتية كانت متطابقة سـواء              : الرياض-المنامة-الدوحة
الفتا الى ان الجانبين متفقان على دعم الشعب الفلـسطيني          ,  الساحات الخليجية أو العربية او الدولية      اكانت على 

واكد الجانبان على ضـرورة   . وعدم االلتفات الى ما تقوله الدول الغربية خصوصا الواليات المتحدة االميركية       
اليه وعدم معاقبته على اختيـاره لحركـة   العمل على دعم الشعب الفلسطيني ومواصلة تقديم المساعدات المالية     

  .حماس
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  13/3/2006السياسة الكويتية 
  

  عملية السالم اصبحت اكثر صعوبة بعد فوز حماس :سفير روسي  .44
ان عملية السالم في منطقة الـشرق االوسـط           كالوغين ،قال سفير روسيا لدى االردن    :   حمدان الحاج  -عمان

في االيام االخيرة بسبب فوز حركة حماس التي تستعد االن لتشكيل            اصبحت اكثر تعقيدا     وتواجه اوقاتا صعبة    
  و قال ان موسكو لم تكن تنتظر من حماس تحوال جذريا في سياساتها وهذا شيء مستحيل، . الحكومةالفلسطينية

  
مبينا ان الهدف ارسال رسالة الى القيادة الفلسطينية الجديدة التي تقودها حمـاس بـانهم جـزء مـن الـسلطة                     

  .لسطينية ويجب ان تتحمل مسؤولياتها وتتعامل مع الحقائق على االرض موضحا ان اللقاءات كانت مفيدةالف
  13/3/2006الدستور 

  
  رايس تأمل في زيادة المعونات االنسانية للفلسطينيين  .45

نسانية  ان الواليات المتحدة تبحث زيادة المعونات اال       ، أمس االحد  ،قالت كوندوليزا رايس  :   رويترز -البرازيل
وقالت ان حماس ينبغي ان تجعـل        .للفلسطينيين وحثت حركة حماس على ان تختار المسار السلمي في الحكم          

وقالت انه ولو أن من الممنوع بموجب القانون االمريكي اعطاء معونات مباشرة الى حكومـة                .نواياها واضحة 
 .د من المعونات االنسانية الى الفلـسطينيين      تقودها حماس فانها تأمل أن تتمكن الواليات المتحدة من تقديم مزي          

وقالت انها سوف تشجع المسؤولين االندونيسيين خالل زيارتها لجاكرتا على الضغط على حمـاس لالسـتجابة                
  .لمطالب اللجنة الرباعية

  13/3/2006الدستور 
  

   إلسرائيل في أول زيارة الروسيةجنراالت الداخلية  .46
د من وزارة الداخلية الروسية برئاسة نائب وزير الداخلية زيارة رسمية بدأ امس وف : موسكو ـ سامي عماره 

وقالت مصادر الداخلية الروسية، ان المباحثات المرتقبة تتناول قضايا في مجال           . السرائيل تستغرق خمسة ايام   
  . نيةمكافحة االرهاب الدولي، والجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات والتنسيق المتبادل بين االجهزة المع

  13/3/2006الشرق األوسط 
  

  الجامعة العربية تدين االجراءات االسرائيلية احادية الجانب .47
لجامعة الدول العربية االجراءات االسرائيلية احادية الجانب والرامية لتكريس االحتالل االسرائيلي للضفة            ادانت  

.  ود نهائية السرائيل من جانب واحـد      الغربية مثلما دانت تصريحات االسرائيليين التي تشير الى نية وضع حد          
وقال عمرو موسى ان النزاع العربي االسرائيلي لن يحل عن طريق الخطوات االحادية وان كانت كـل ارض                  
يتم االنسحاب منها هي ارض محررة اال ان صفة االحتالل سوف تبقى بكافة تداعياتها واثارها مـا لـم يـتم                     

واضاف ان التصريحات االسرائيلية تشير الـى       .  افق بشأن حلها  التفاوض على مختلف عناصر التسوية والتو     
كمـا تؤكـد ان   . مستقبل سلبي للعالقات االسرائيلية الفلسطينية وتبعد المنطقة عن اي افـاق لـسالم متـوازن        

  0المطالبات المبالغ فيها من الحكومة الفلسطينية المقبلة امر ال يمكن قبوله
  12/3/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 

  
  يترشح ألمانة العمل اإلسالمي مقّرب من حماس: األردن .48
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 مصدر في الحركة االسـالمية االردنيـة،        هقالما   : ي ب ا   عن وكالة     13/3/2006المستقبل اللبنانية    نقلت
طلب عدم الكشف عن اسمه أن شخصيات بارزة في الحركة االسالمية تحاول ثني زكي بنـي ارشـيدة عـن                    

االمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي االردني ، وذلك بعد االتهامات التي وجهت إليه              ترشيح نفسه لمنصب    
 أن يكون عضوا في حركة حماس أو كان منتميا إليها           نفىاال ان بني ارشيدة      .بانتمائه لحركة حماس الفلسطينية   

 من ضـغوطات تمـارس      وقال االنتماء لحماس ليست تهمة وهذا شرف ال أدعيه، كما نفى ما ذكر            . في السابق 
  .عليه لسحب ترشيحه

البيان الختامي للمـؤتمر  أن :  ربى كراسنة عن مراسلتها    13/3/2006 العرب اليوم    ومن جهة أخرى جاء في    
العام الثاني لحزب جبهة العمل اإلسالمي دعا إلى إعادة ترتيب العالقات مع حركة حماس باعتبار ذلك واجبـا                  

كما رفض البيان التطبيـع      .مشددا على أهمية احترام خيار الشعب الفلسطيني      , عربيا واسالميا ومصلحة وطنية   
  .مع إسرائيل وطالب بالتصدي للتطبيع الثقافي

  
 مجموعة من علماء السعودية تدعو لنصرة شعب فلسطين .49

أصدرت مجموعة من العلماء والمشائخ ورجال األعمال بالمملكة العربية السعودية بيانا أكدت  :سعد بن أحمد
ونبه البيان إلى ضرورة . يه وجوب نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حكومته المقبلة بقيادة حركة حماس ف

تفويت الفرصة على أعداء األمة المتربصين بالشعب الفلسطيني المجاهد ، والذين يريدون مصادرة إرادته ، 
بير الذي حققته حركة حماس في الفوز الك- الذي نشر اليوم –كما ثمن البيان . ومحاصرته سياسيا واقتصاديا 

وناشد الموقعون على . االنتخابات األخيرة ، معتبرا ذلك تتويجا لجهاد الشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام 
 الوقوف مع خيار الشعب الفلسطيني ، ودعمه بكل الوسائل - حكاما ومحكومين –البيان جميع المسلمين 

 .اما بواجب النصرة الممكنة ، تجسيدا لألخوة اإلسالمية ، وقي
 :الموقعون • 
  مفكر وكاتب- الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الجاراهللا -1
  عميد كلية القرآن في الجامعة اإلسالمية في المدينة سابقاً- الشيخ الدكتور أحمد بن عبداهللا الزهراني -2
  وزارة التربية والتعليم سابقاً- الشيخ أحمد بن عبداهللا آل شيبان -3
  كلية المعلمين في الباحة- الشيخ الدكتورأحمد بن سعد بن غرم الغامدي -4
  المعهد العلمي- الشيخ جمال بن إبراهيم الناجم -5
  أستاذ في جامعة أم القرى في مكة- الشيخ الدكتور الشريف حمزة بن حسين الفعر -6
 ة في المدينة أستاذ في الجامعة اإلسالمي- الشيخ الدكتور حمزة بن زهير بن حافظ -7
  أستاذ جامعي- الدكتور حسين بن مشهور الحازمي -8
  كلية المعلمين في الدمام- الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت -9

  المدرس في قاعدة الرياض الجوية- الشيخ خالد بن إبراهيم الفليج -10
 مام في الرياض عضو هيئة التدريس في جامعة اإل- الدكتور خالد بن عبدالرحمن العجيمي -11
  أستاذ جامعي- الدكتور خالد بن إبراهيم الدويش -12
  عميد كلية الشريعة في جامعة اإلمام سابقاً- الشيخ الدكتور سعود بن عبداهللا الفنيسان -13
  وزارة التربية والتعليم في الخرج- الشيخ سعد بن ناصر الغنام -14
 ستاذ في جامعة القصيم األ- الشيخ الدكتور سليمان بن حمد العودة -15
  مدير مدارس تحفيظ القرآن في الطائف سابقاً- الشيخ صالح بن محمد الزهراني -16
  أستاذ جامعي- األستاذ الدكتور صالح بن سليمان العمير -17
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  أستاذ العقيدة في الجامعة اإلسالمية في المدينة- الشيخ الدكتور عبداهللا بن محمد الغنيمان -18
  أستاذ جامعي سابق ومحامي-دكتور علي بن سعيد الغامدي  الشيخ ال-19
  الباحث العلمي في وزارة الشئون اإلسالمية في الرياض- الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي -20
  مدير الجامعة اإلسالمية سابقاً- الشيخ الدكتور عبداهللا بن عبداهللا الزايد -21
 تاذ جامعي أس- الدكتور عبداهللا بن ناصر الصبيح -22
  أستاذ جامعي- الشيخ الدكتور عبداهللا بن عبدالعزيز الزايدي -23
  أستاذ جامعي - الشيخ الدكتور عبداهللا بن وكيل الشيخ -24
  محامي وأستاذ جامعي سابق- الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني -25
  محامي- الشيخ عبدالعزيز بن محمد الوهيبي -26
  استاذ العقيدة بجامعة االمام بالرياض-رحمن بن صالح المحمود  الشيخ الدكتور عبدال-27
  أستاذ في كلية المعلمين في جيزان- الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن أحمد المدخلي -28
  أستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز في جده- الشيخ الدكتور علي بن عمر بادحدح -29
 في جامعة الملك عبدالعزيز في جده أستاذ - الشيخ الدكتور علي بن حسن عسيري -30
  المحاضر في جامعة اإلمام سابقاً - الشيخ محمد بن أحمد الفراج -31
  القاضي في المحكمة العامة في جده- الشيخ محمد بن سليمان المسعود -32
  أستاذ الثقافة اإلسالمية في جامعة اإلمام في األحساء- الشيخ الدكتور محمد بن صالح العلي -33
  أستاذ جامعي سابق- الدكتور محسن بن حسين العواجي -34
  أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى سابقاً- الشيخ الدكتور محمد بن سعيد القحطاني -35
  مفكر وكاتب- الدكتور محمد بن حامد األحمري -36
  أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول - الشيخ الدكتور مسفر بن علي القحطاني -37
  أستاذ في كلية المعلمين في جيزان-لشيخ الدكتور مهدي بن محمد الحكمي  ا-38
  أستاذ الثقافة في جامعة الملك عبدالعزيز في جده- الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف -39
  المشرف على مكتب هيئة اإلغاثة اإلقليمي بجازان- الشيخ محمد حسن الحازمي -40
  المشرف العام على موقع المسلم-مان العمر  الشيخ الدكتور ناصر بن سلي-41
  أستاذ في جامعة الملك سعود بالرياض- الدكتور ناصر بن سعد الرشيد -42
  أستاذ الفقه المساعد في جامعة اإلمام في الرياض- الشيخ الدكتور يوسف بن عبداهللا األحمد -43
 سعود بالرياض أستاذ في جامعة الملك - الدكتور إبراهيم بن محمد الشهوان -44
  أستاذ في جامعة الملك سعود بالرياض- الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد -45
  مدير جامعة الملك عبدالعزيز سابقاً- معالي الدكتور محمد بن عمر الزبير -46
  أستاذ جامعي سابق- الدكتور محمد بن عمر جمجوم -47
  جدة– رجل أعمال - الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الخريجي -48
  جدة– رجل أعمال - األستاذ زهير بن عبدالحميد بن خياط -49
  أم القرى – أستاذ جامعي - الدكتور عبدالرحمن بن عبداهللا الشهري -50
   أم القرى– أستاذ جامعي - الدكتور سعد بن علي الشهراني -51

  13/3/2006اإلسالم اليوم 
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  سيناريوهات العالقة بين فتح وحماس .50
  يإبراهيم حّمام

 في الجلسة األولى للمجلس التشريعي إال بداية لما قد تؤول إليه األمور             6/3/2006لم يكن ما جرى يوم االثنين       
داخل مناطق السلطة الفلسطينية من تصادم وتنافر بين القوتين الرئيسيتين في المجتمع الفلسطيني حركـة فـتح                 

  .اسيوحركة حماس اللتين تمثالن بشكل أو بآخر رأسي النظام السي
ورغم أن بدايات المواجهة كانت قبل ذلك بأيام وتحديداً في جلسة التشريعي المنتهي الصالحية االستثنائية يـوم                 

 والتي حاول فيها نواب فتح حسم الصالحيات لصالح محمود عباس وقطع الطريق علـى نـواب                 13/2/2006
 التي أصر فيها علـى      18/2/2006م  حماس الجدد، وأيضاً من خالل كلمة عباس نفسه أمام جلسة التنصيب يو           

أن أية حكومة قادمة يجب أن تلتزم ببرنامجه ال بالبرنامج الذي انتخبت على أساسه، رغم هذه المواجهات غير                  
  المباشرة حتى اآلن، لم تتوقف اللقاءات بين الجانبين، 

ـ            كتور عزيز الـدويك     تحت إمرة الد   17لكن عباس نفسه هو الذي أصدر أوامره بوضع أمن الرئاسة وقوات ال
رئيس المجلس التشريعي الجديد لفض مظاهر الزعرنة وإطالق النار أمام المجلس التشريعي في رام اهللا يـوم                 

، فيا ترى هل سيتغلب منطق العقالنية والمشاركة والمصلحة العليا، أم سنشهد مزيداً مـن التـوتر                 2/3/2006
  مباشرة؟ واالتهامات والقضايا أمام المحاكم وربما مواجهات 

المتتبع لمجريات األمور، يجد أن سيناريوهات العالقة بين مؤسسة الرئاسـة ومؤسـسة التـشريعي وبالتـالي                 
  :الحكومة لن تخرج عن أحد االحتماالت التالية

  التعاون الكامل والمشاركة
افـة  إضافة لما سبق من مبادرات حسن النية هناك توجه عام لدى محمود عباس لتهدئـة األمـور وإعطـاء ك          

الصالحيات المنصوص عليها للحكومة الجديدة بما فيه السيطرة على األجهزة األمنية، وإن كان البعض يـرى                
أن في ذلك محاولة لتوريط حماس وبالتالي إفشالها، وكذلك اإلصرار التام من قبل حركة حماس على مـشاركة          

ا الخبرة واإلمكانيـات لتـشكيل حكومـة        كافة القوى الفلسطينية في الحكومة القادمة، رغم أن حماس ال تنقصه          
  .بمفردها

هذه الشراكة هي في مصلحة الطرفين، عباس أصبح اآلن رجل فتح القوي وآخر مراكز السلطة فيها، وتيارات                 
فتح المختلفة تخطب وده ألنها في حاجة ماسة لوجوده، وهو بحاجة لمثل هذا النفوذ الفتحاوي، وبحاجة أيـضاً                  

د تحقق له ما يريد من تهدئة أو هدنة، وتحد في الوقت نفسه مـن مطـامع بعـض                   لوجود حكومة من حماس ق    
القوى داخل فتح التي ال تخفي رغبتها في السيطرة على زمام األمور فيها، وحماس بحاجة لمحمود عباس كقناة                  

دات اتصال بينها وبين القوى التي ما زالت تعتبرها منظمة إرهابية، وأيضاً من أجل ضمان وصـول المـساع                 
  .الدولية المادية، واألهم كطرف يلتقي ويفاوض االحتالل بعيداً عنها

ألنه يضمن لها حصة ولو متواضـعة       -هذا التوجه الذي تؤيده األحزاب والقوى الصغيرة الممثلة في التشريعي           
 مـع    يصطدم بعوائق كثيرة أهمها التوجه الذي يقوده البعض داخل حركة فتح للتصادم            -في التشكيلة الحكومية  

حماس وعزلها وإسقاطها، وهو ما وصل في بعض األحيان لعقد مؤتمرات وربما مؤامرات كما صرحت العديد                
  .من وسائل اإلعالم

ويصطدم أيضاً باختالف البرنامج السياسي، أو باألحرى األسلوب السياسي للوصول إلى الحد األدنى المقبـول               
ه حماس مضيعة للوقت وتفريطاً بالحقوق ثبـت فـشله          به من الجميع، وهل يكون عبر التفاوض الذي ترى في         

عملياً، وبين المقاومة المسلحة والمزاوجة بينها وبين العمل السياسي والذي ترى فيه حركة فتح أمرا ال يمكـن                  
  .تحقيقه وبعيدا عن الواقع

  فصل تام للسلطات
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وتحديد الصالحيات بشكل نهـائي     ونعني بالفصل هنا االحتكام للقانون األساسي والقضاء في كل شاردة وواردة            
ال تداخل فيه، دون شراكة حقيقية، لكن أيضاً دون مواجهة، وهو ما بدأت بوادره مـن خـالل لجـوء الكتلـة                      
البرلمانية لحركة فتح للقضاء لتحجيم أغلبية حماس وآليات اتخاذ القرار بعد المحاولة االستباقية إلقرار قـوانين                

  .فتحاوية، وهو ما رفضته وتحدته حركة حماسعلى عجل لصالح مؤسسة الرئاسة ال
طرفا المعادلة ال يخفيان استعدادهما لهذا السيناريو، حيث صرح عزام األحمد أكثر من مرة عن نيتـه للجـوء                   
للقضاء، وكال االتهامات لحماس، بل وصلت به األمور حد اتهام رئيس التشريعي بتلقي األوامر عبر رسـائل                 

 لديه دليال على ما يقول، وأضاف صائب عريقات أنه ال يجوز أن تستغل حمـاس                تصله على جواله مؤكداً أن    
  .أغلبيتها لفرض رأيها، وأن القانون سيحسم األمر

 والتي انـسحب منهـا نـواب        6/3/2006حماس أيضاً لم تكن أقل تحدياً، فبعد الجلسة العاصفة للتشريعي يوم            
 ستصطدم بصخرة صمود حماس، وأضاف محمـود        حركة فتح، صرح خالد مشعل بأن محاوالت فتح للعرقلة        

  .الزهار في نفس اليوم أن حماس مستعدة لتولي الرئاسة لكنها ال تريد فتح معارك جانبية
  تعطيل الحياة السياسية

وهذا السيناريو يخالف سابقه بأنه إضافة لعدم وجود شراكة فإنه يتعمد المواجهة القانونية بـين الطـرفين دون                  
 أخالقية معينة بين المؤسستين بقصد إفشال كل طرف لآلخر، وهو ما يمكن أن يتم عبر لعبـة                  االلتزام بمعايير 

القط والفأر بين مؤسستي الرئاسة والتشريعي، أي كلما أصدر التشريعي قراراً رفضه محمود عباس وأرجعـه                
ات معينـة لـم     للتشريعي، وكلما أراد عباس إقرار قانون ما رفضه التشريعي بدوره، إضافة لتنازع صـالحي             

يحسمها القانون األساسي بعد، ومنها مثالً أن وزير الداخلية الجديد وإن كان له عملياً السيطرة علـى أجهـزة                   
 2/3/2006أمنية معينة، إال أنه وبحسب ما صرح به محمود عباس لقناة الجزيرة في برنامج لقاء اليوم بتاريخ                  

  . المجلس األعلى لألمن القومي الفلسطينيفإن القرار النهائي يبقى في يد عباس بصفته رئيس
أيضاً يمكن تعطيل الحياة السياسية عبر الخلط المقصود بين صالحيات عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية وكونه               
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت فجأة المالذ الشرعي والوحيد بعـد محـاوالت                

لسنوالت العشر الماضية، خاصة أنه يحظى بدعم ومساندة قوى عربية وغربية فـي             التهميش والطمس طوال ا   
  .مواجهة حماس

هذا االحتمال قد يؤدي إما الستقالة أحد األطراف، وعباس يبدو هنا األقرب لذلك وقد صرح أكثر من مرة بأنه                   
غايته، أو أن تتم الدعوة     إن لم يستطع تحقيق برنامجه الذي انتخب على أساسه فسوف يستقيل ألن الكرسي ليس               

  .النتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
  مواجهة شاملة إلفشال حماس

وهذا ما تحاول بعض األطراف الداخلية بمساندة أطراف إقليمية وعالمية جر الفلسطينيين إليه لقطـع الطريـق                 
برلمانية فـي العـالم     أمام أي نجاح لحركة حماس سيترجم على أنه نجاح ألول حركة إسالمية تصل لألغلبية ال              

العربي وإن كانت تحت االحتالل، وبالتالي تحرك الجماعات اإلسالمية األخرى في دول المنطقة لتحذو حـذو                
  .حماس معتمدة على رصيد شعبي كبير سيزداد حتماً بنجاح حركة حماس

 من دعوات أنه مـن      دعاة هذا التوجه ال يخفون أنفسهم، وتصريحاتهم تمأل وسائل اإلعالم على اختالفها، سواء            
العار المشاركة في حكومة حماس، أو بأن حماس تقود محاولة انقالبية على عباس، أو من خـالل التوصـيات    

  .الرسمية بعدم المشاركة أو المساندة للحكومة الجديدة
ات أسلحة هذه الجماعة متنوعة لكن يبقى السالح االقتصادي أهمها خاصة مع التهديدات المتكررة بوقف المعون              

التي تكون الرافد األساسي للسلطة ورواتب موظفيها مما سيخلق حالة تذمر عام داخل المجتمـع الفلـسطيني،                 
وأيضاً السيطرة الفتحاوية شبه التامة على أهم الوظائف والمراكز وهو ما يمكن توجيهه بشكل تمرد غير معلن                 

  .إلفشال جهود اإلصالح وتعطيل ومواجهة أي محاولة للتغيير
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 هذا التوجه تكمن ليس في احتمالية تحول هذه المواجهة إلى صدام مسلح مباشر وحسب، إنما في إفشال                  خطورة
الخيار الشعبي الديمقراطي الفلسطيني، وعودة مراكز الفساد واإلفساد إلى مواقعها األولى وبشكل أعنـف ممـا                

  .سبق تمارس فيه اإلذالل المنظم والمبرمج على الشعب كله
12/3/2006الجزيرة نت   

 
  اإلسرائيلي-خالفات سياسية داخلية ورؤية مشتركة لحل الصراع الفلسطيني  .51

في قراءة لبرامج األحزاب اإلسرائيلية الثالثة الكبرى كديما، العمل، وليكود، ترجح :  أسعد تلحمي–الناصرة 
 االسرائيلي على –كفة القاسم المشترك والجامع بينها لجهة رؤية الخطوط العريضة لحل الصراع الفلسطيني 

 .الخالفات التي تبدو غير جوهرية
 :فاألحزاب الثالثة تتفق حول المسائل التالية

، على أن ترسم اسرائيل حدودها بنفسها على نحو 1967 إجماع على عدم العودة الى حدود حزيران يونيو -
صغر بقعة أرض ممكنة في يؤمن ضمنها غالبية يهودية، أو بكلمات أبسط حشر أكبر عدد من الفلسطينيين في أ

. مقابل ضم الكتل االستيطانية الكبرى في محيط مدينة القدس والضفة الغربية وغور األردن الى تخوم اسرائيل
 في المئة 60 في المئة أو 40: وثمة خالف بين الرؤوس الثالثة على المساحة التي تقام فيها الدولة الفلسطينية

 .غربيةفي أحسن األحوال من أراضي الضفة ال
 القدس بشطريها هي عاصمة اسرائيل األبدية، وسط جدل في جدوى إبقاء السيطرة على القرى العربية في -

 .محيط القدس الشرقية المحتلة
 إتمام بناء الجدار الفاصل الذي يخترق الضفة الغربية والقدس، أي شرق ما يعرف بـ الخط األخضر، -

وهناك خالفات هامشية على ضم هذه المستوطنة أو تلك داخل . ائيلليشكل عملياً الحدود الدائمة لدولة اسر
الجدار في مقابل إجماع األحزاب الصهيونية على ضم الكتل االستيطانية الكبرى ومئات آالف الراتعين فيها الى 

 .اسرائيل
ة  وحصر عودة الالجئين الى الدول1948 عدم السماح بعودة أي الجئ فلسطيني الى منزله في مناطق -

 .الفلسطينية
 . تهويد الجليل والنقب للحؤول دون حلول غالبية فلسطينية فيهما-

 حزب كديما
 لحصد ثلث مقاعد الكنيست الجديدة ما يؤهله لتشكيل حكومة، توضع هعلى رغم أن االستطالعات ترشح

الحزب، إذ ال عالمات استفهام حول مستقبل الحزب الذي نشأ من ال شيء وال تتوافر لديه حتى اآلن مقومات 
يملك مؤسسات وال جهاز تنظيم، اال أنه يحظى بدعم الشارع االسرائيلي الذي يرى ان مؤسسه كان أجرأ من 
غيره في تنفيذ سياسة قبل بها غالبية االسرائيليين تقوم على االنفصال عن الفلسطينيين وفقاً لما تحدده اسرائيل، 

أما العمل وهو صاحب فكرة االنفصال فيفضل أن يتم . فيما يرى ليكود في االنسحاب األحادي دليل ضعف
بكلمات أبسط يعكس كديما مزاجاً سياسياً في الشارع االسرائيلي أصبح تياراً مركزياً . بالتنسيق مع الفلسطينيين

ال أيقن بفعل مقاومة الفلسطينيين االحتالل االسرائيلي، ومخاوفه من أن تفقد الدولة العبرية طابعها اليهودي، أنه 
يمكن مواصلة التشبث بأيديولوجية أرض اسرائيل الكاملة وأنه يجدر استغالل الدعم الدولي للسياسة االسرائيلية 

 .المتزايد بعد فك االرتباط مع قطاع غزة لفرض حل نهائي أحادي للصراع على الفلسطينيين
يهود اولمرت ال يتمتع وما يزيد من عالمات االستفهام حول مصير الحزب في غياب شارون هو أن خلفه ا

 .بالشعبية والثقة اللتين كانتا من نصيب األول الذي اعتبره االسرائيليون سيد األمن
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تضاف الى هذا حقيقة أن الحزب ليس سوى خليط من الشخصيات السياسية والعسكرية ال تجمع بينها رؤية 
ايتسيك تقابلهم صقور من أمثال آفي فهناك الحمائم مثل شمعون بيريز وحاييم رامون وداليا . سياسية مشتركة

 .ديختر وشاؤول موفاز وتساحي هنغبي، وليس واضحاً كيف يمكن ان يلتقوا حول سياسة واحدة
 :يستعرض ما وصفه بـ فرضيات أساسية وهي برنامج كديما

 . لشعب إسرائيل حق قومي تاريخي على أرض إسرائيل بكاملها-
ة اليهودية في دولة ديموقراطية تشكل بيتاً قومياً آمناً للشعب اليهودي،  تحقيق الهدف األعلى، المتمثل بالسياد-

 .وثمة ضرورة لوجود غالبية يهودية في دولة إسرائيل
 إن االختيار، أو الحسم بين الرغبة في تمكين كل يهودي من السكن في كل أنحاء أرض إسرائيل وبين -

 .هودي يتطلب التنازل عن جزء من أرض إسرائيلالحفاظ على وجود دولة إسرائيل وبقائها كبيت قومي ي
 التنازل عن جزء من أرض إسرائيل ليس تنازالً عن أيديولوجية، وإنما تجسيد لأليديولوجية الهادفة إلى -

 .ضمان وجود دولة يهودية وديموقراطية في أرض إسرائيل
لمصالح القومية واألمنية لدولة  رسم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل في نطاق تسوية سلمية يجب أن يضمن ا-

 .إسرائيل
وتحت عنوان مبادئ الدارة عملية السالم جاء في برنامج الحزب ان المصلحة ببقاء إسرائيل كدولة قومية 
يهودية تتطلب قبول المبدأ القائل إن إنهاء النزاع يتمثل في وجود دولتين قوميتين، على أساس الواقع 

 :ان المبادئ األساسية ألي عملية سياسية هي: وأضاف. أمن جنباً إلى جنبالديموغرافي، تتعايشان بسالم و
موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية هي الحل القومي المطلق والتام لكل الفلسطينيين :  دولتان قوميتان-

جئين فلسطينيين بال استثناء وحيثما كانوا، بمن في ذلك الالجئون، وبناء عليه لن يسمح في أي تسوية بدخول ال
 .إلى إسرائيل

الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تكون خالية من اإلرهاب، وأن تتعايش بسالم وجيرة :  العيش بسالم وأمن-
 .حسنة مع إسرائيل، وأن تكون منزوعة السالح فال تشكل قاعدة لمهاجمة إسرائيل

 :اس المبادئ التالية تعيين حدود إسرائيل سيتم في نطاق التسوية الدائمة وعلى أس-
 . ضم مناطق يتطلبها أمن إسرائيل-
 . ضم أماكن مقدسة للديانة اليهودية ومهمة كرمز قومي وفي مقدمها القدس الموحدة عاصمة إسرائيل-
 . ضم أقصى عدد من المستوطنين اليهود فعلياً مع التأكيد على كتل االستيطان-

ان فك االرتباط مع قطاع غزة وفر نافذة فرص تتيح إحراز ويرى كديما، في إطار ما يسميه خطة عمل فوري 
تقدم ملموس، بل انطالقة في الجهود إلحالل تسوية سلمية والشروع في بلورة الحدود الدائمة لدولة إسرائيل 

لقد وجه االنفصال رسالة تؤكد عزم إسرائيل التام على التوصل إلى سالم، حتى ولو بثمن تنازل . ورسمها
ويشير الى توافق قومي وإقليمي . قى االنفصال مسؤولية الخطوة التالية على عاتق الفلسطينيينمؤلم، كما أل

ودولي على أن خريطة الطريق هي الخطة الوحيدة التي تتيح إحراز تقدم حقيقي نحو التوصل إلى تسوية سلمية 
 .شاملة ونهائية

رئاسته ستعمل بحزم من أجل تطبيقها بحسب ويؤكد البرنامج تبني الحزب خريطة الطريق الدولية وأن حكومة ب
ما أقرتها حكومة إسرائيل، وستعمل بحزم وتصميم من أجل الوفاء بكل تعهداتها والتزاماتها في إطار المرحلة 

 .األولى من خريطة الطريق، بما في ذلك تفكيك مواقع االستيطان غير القانونية
ي الخريطة الدولية ويطالب الجانب الفلسطيني أوالً بالوفاء ويكرر البرنامج الشروط االسرائيلية للمضي قدماً ف

بكل تعهداته إلسرائيل وللمجتمع الدولي وفي مقدمها التعهد بحلِّ منظمات اإلرهاب وجمع السالح غير 
 .الشرعي، وإجراء إصالحات أمنية وسلطوية ومالية حقيقية، ومنع التحريض والتثقيف للسالم مع إسرائيل
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في الفلسطينيون بتنفيذ كل تعهداتهم المنصوص عليها في المرحلة األولى من خريطة الطريق بعد أن ي: ويضيف
سيكون بمقدورهم في نطاق المرحلة الثانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود موقتة وسيكون باستطاعة 

ل المسائل العالقة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الشروع في مفاوضات حول إقامة تسوية دائمة من أجل حل ك
إسرائيل والفلسطينيين وذلك بهدف الوصول إلى سالم حقيقي بين دولة الشعب اليهودي ودولة الشعب 

 .الفلسطيني
وفي إطار العمل الفوري للتقدم، يؤكد كديما ان اسرائيل ستعمل بحزم من أجل ضمان أمن سكانها في مواجهة 

ها ستواصل العمل بصورة فعالة في كل مكان ومن دون توقف من منظمات اإلرهاب التي تهدد بالمس بهم، وأن
ويشدد البرنامج على أن اسرائيل ستستكمل لهذا الغرض . أجل إحباط اعتداءات إرهابية ضد سكانها ومنعها

إقامة الجدار األمني بالسرعة الممكنة وبصورة تحقق أقصى األمن لمواطنيها وسط مراعاة احتياجات السكان 
 .فلسطينيين في محاولة لتجنيبهم معاناة ال مبرر لهاالمدنيين ال

 رئيس الحزب ايهود اولمرت
اذ )  عاما60ً(صبت األزمة الصحية التي ألمت بشارون في مصلحة القائم بأعماله و أمين سره ايهود اولمرت 

ب، تتويجه اختار أقطاب الحزب، في غياب مؤسسات تقوم بعملية االختيار ودرءاً النقسام قد يقضي على الحز
واعتبر أولمرت منذ بداية بروزه على الساحة السياسية من أمراء ليكود . زعيماً ومرشحاً لرئاسة الحكومة

 .ومدللي زعيمه التاريخي مناحيم بيغن وقيادييه في المستقبل
 وهو في الثامنة والعشرين من عمره وسرعان ما تدرج في مناصب وزارية ثم 1973انتخب الى الكنيست عام 

. نتخب رئيساً لبلدية القدس الغربية وعمل بجد وكد من أجل تهويد القدس العربية وكان من أبرز صقور ليكودا
واليوم يعتبر أولمرت مكمالً لسياسة شارون البراغماتية في نظر االسرائيليين، وهو الذي كان أول من أطلق 

ح أن يكون دفعه الى ذلك ليجس نبض مشروع االنفصال األحادي عن الفلسطينيين بعلم من شارون الذي يرج
 .كما كان أول الوزراء الذين تبعوا شارون ليشكل حزبه الجديد. االسرائيليين قبل تبني المشروع 

 العمل
يمثل تيار الوسط، بل بات االسرائيليون يعتبرونه يسارياً وإن كان زعيمه رئيس . أعرق األحزاب االسرائيلية

ل من أوجد مقولة أن ال شريك فلسطينياً للمفاوضات وتبعه خلفه في زعامة الحكومة سابقاً ايهود باراك أو
 . الى االنفصال عن غزة2003الحزب عمرام متسناع الذي دعا عام 

عانى الحزب في األعوام األخيرة من أزمة عقائدية تمثلت في انزياح الشارع االسرائيلي الى اليمين في أعقاب 
انعكست في استبدال زعيمه كل سنتين ما أدى الى غياب دور للحزب في االنتفاضة الفلسطينية، وتنظيمية 

الحياة السياسية لحكومتي شارون من دون أن يكون له تأثير جدي باستثناء دعمه خطة االنفصال عن قطاع 
ين غزة بعد أن كان شريكاً كامالً في قمع االنتفاضة الفلسطينية بإشراف زعيمه السابق وزير الدفاع السابق بنيام

 .بن اليعيزر
شهد الحزب في االنتخابات األخيرة على زعامته أواخر العام الماضي انقالباً غير متوقع حين أطاح زعيم 

ونجح بيرتس في استقطاب شخصيات أكاديمية وإعالمية الى . نقابات العمال عمير بيرتس بالعجوز بيريز
كان حصول الحزب على مكسب جيد في قائمته، وجاءت استطالعات الرأي األولى مشجعة وأفادت في إم

االنتخابات الوشيكة والعودة ربما الى سدة الحكم، لكن سرعان ما تبددت األحالم وهبط الحزب في استطالعات 
الرأي بداعي ان بيرتس يفتقر الى الخلفية العسكرية التي تعتبر بطاقة دخول غير رسمية الى مكتب رئيس 

ولم ينجح بيرتس في اقناع . األمنية الكبرى التي تعيشها اسرائيل يومياًالحكومة اذ تؤهله لمواجهة المسائل 
 االقتصادية هي التي ينبغي أن تكون في رأس سلم أولوياتهم اذ أكدت –االسرائيليين بأن األجندة االجتماعية 

 تردي االستطالعات ان االسرائيليين ال يزالون يرون ان القضية األمنية هي األهم التي تعنيهم على رغم
 .أوضاعهم االقتصادية واستشراء الفساد واإلجرام في الدولة العبرية
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   العملبرنامج حزب
. جاء في مقدمة برنامج الحزب ان دولة إسرائيل هي دولة يهودية، وهي البيت القومي لكل اليهود أينما كانوا

ة اليهودية والثقافة العبرية المجيدة إننا إذ أخذنا على عاتقنا تحقيق الصهيونية، لنرى أنفسنا ورثة راية الثقاف
إن الحل المالئم . هناك طريق يربط بين جذور تراثنا الديني والثقافي وبين مستقبل دولة إسرائيل. وحامليها

لعالقات الدين والدولة يجب أن يتبلور من خالل الحوار بين كل تيارات الجمهور وصوالً إلى تحقيق الوفاق 
ى الهوية اليهودية وتنميتها من شأنهما أن يساعدا في الحفاظ على الصلة مع يهود إن المحافظة عل. والتفاهم
 .في الوقت ذاته ستتعزز دعائم النظام الديموقراطي جنباً إلى جنب مع تكريس سلطة القانون وتدعيمها. الشتات

صادي والنمو، من ويرى الحزب ان التحدي الماثل أمام المجتمع اإلسرائيلي هو تسريع عمليات التطوير االقت
خالل توزيع عادل لثمارها لتعود بالنفع على كل فئات الجمهور، وذلك من منطلق اإلقرار بوجود صلة بين 

لذا فإن حكومة إسرائيل برئاسة حزب العمل ستتبع . تقليص الفجوات في توزيع المداخيل وبين النمو االقتصادي
 القومي اإلجمالي وبين التوزيع العادل على سائر مواطني  اجتماعية تدمج بين زيادة الناتج-سياسة اقتصادية 

 .الدولة
 السياسة الخارجية واألمن

وفقاً للبرنامج فإن التسوية السياسية هي مصلحة قومية لدولة إسرائيل، وهناك صلة وثيقة بين التسوية السياسية 
عمل من أجل استئناف الحكومة برئاسة حزب العمل ست. وبين النمو االقتصادي واإلصالح االجتماعي

المفاوضات السياسية التي ستجرى في خضم النضال الحازم ضد العنف واإلرهاب، واستكمال بناء الجدار 
إذا سادت حالة جمود سياسي ستلجأ إسرائيل إلى اتخاذ . األمني في غضون سنة والمحافظة على تفوق إسرائيل

 .خطوات مستقلة تضمن مصالحها األمنية والسياسية
 :رنامج الحزب ان المفاوضات مع الفلسطينيين ستستند إلى المبادئ التاليةوفي ب

 . دولتان لشعبين تُعيَّن حدودهما في مفاوضات بين الطرفين-
إلى دولة إسرائيل، أما المستوطنات ) الضفة الغربية( ضم كتل االستيطان الكبيرة في يهودا والسامرة -

 . المضمومة إلسرائيل فسيتم إخالؤهاالمعزولة التي ال تقع ضمن كتل االستيطان
 القدس بكل أحيائها اليهودية ستكون العاصمة األبدية لدولة إسرائيل، واألماكن المقدسة للديانة اليهودية تبقى -

 .تحت السيطرة اإلسرائيلية
. ل وقف االستثمار في المستوطنات اليهودية الواقعة خارج الكتل االستيطانية المزمع ضمها إلى إسرائي-

 .وتُطبَّق على الفور التوصيات الخاصة بإزالة المواقع االستيطانية غير القانونية
  عمير بيرتس

شكل انتخاب عمير بيرتس، المغربي المولد زعيماً لـ العمل مفاجأة من العيار الثقيل ساهمت في إحداث تغيير 
رموز العمل، بيريز ورامون في الخريطة الحزبية في اسرائيل مع تشكيل حزب كديما وانسالخ ثالثة من 

وايتسيك عنه وانضمامهم الى كديما، ما أدى بالتالي الى انضمام مصوتي العمل التقليديين من االشكناز الى 
 ).بيريز(كديما رافضين عملياً زعامة شرقي مغمور واالطاحة برأس النخبة االشكنازية 

بعد خمس . ساً لبلدة سديروت الجنوبية الفقيرة رئي1988 عاماً الساحة السياسية المحلية عام 54دخل بيرتس 
 –سنوات انتقل الى الحلبة العامة ودخل الكنيست ممثالً عن العمل مكرساً نشاطه في المجال االقتصادي 

) هستدروت( ترك العمل وأزاح مع رامون الحزب عن زعامته التقليدية لنقابة العمال 1994عام . االجتماعي
 حزباً جديداً صغيراً 1998بالتوازي واصل بيرتس نشاطه الحزبي وشكل عام . اتوبعد عام تزعمها لعشر سنو

شعب واحد لكنه عاد واندمج قبل أقل من عام في العمل ممهداً بذلك النتزاع الزعامة من بيريز الذي كان وراء 
مشورة مقربيه وعرف بيرتس بمواقفه الحمائمية من المسائل السياسية لكنه بعد انتخابه وب. اعادته واحتضانه

 .جنح الى الوسط ليجاري اولمرت و التيار المركزي في اسرائيل
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 ليكود
تؤكد استطالعات الرأي أن ليكود لم ينجح في لملمة أشالئه بعد مغادرة شارون له ما يعني أنه قد يجلس على 

نتانياهو النأي لحزب بنيامين اوعلى رغم محاوالت زعيم . مقاعد المعارضة البرلمانية في الكنيست الجديدة
بنفسه وبالحزب عن اليمين المتشدد، وهي الصورة التي انطبعت عنه في أعقاب تمرد المتشددين على شارون 
على خلفية االنسحاب من غزة، اال ان االسرائيليين يرون في ليكود الحالي نسخة تكاد تكون مطابقة لليمين 

 .ن وأنهم أهل لتصريف أمور الدولة العبريةالمتزمت ويرفضون ادعاء أقطابه أنهم يمثلون وسط اليمي
وعلى رغم التشدد الذي يبديه نتانياهو من مسألة حل الصراع مع الفلسطينيين اال أن ليكود تخلى هو ايضاً 
مرغماً عن حلم أرض اسرائيل الكبرى وأعلن أقطابه أن ليست لديهم أي نية العادة احتالل المدن الفلسطينية 

ية المحتلة بل يجب العمل على ضمان الطابع اليهودي السرائيل من دون التنازل عن الكبرى في الضفة الغرب
 .أي من المستوطنات في الضفة الغربية

 :برنامج ليكود
 اسرائيل دولة يهودية صهيونيـــــة وديموقراطيــــــــة، والصهيونية هي حركة التحرر -

 .ة اسرائيلللشعب اليهودي وتطبيقها يقف في رأس سلم اولويات حكوم
 . حق الشعب اليهودي في أرض اسرائيل هو حق أبدي غير قابل للنقاش-
 ان وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية مستقلة في الشرق األوسط مشروط أوالً باألمن، لذا فإن االعتبارات -

لمحافظة األمنية المختلفة تحظى بأفضلية قصوى في سياسة اسرائيل وبناء على ذلك ستحرص اسرائيل على ا
على ثرواتها األمنية لتشكل رادعاً ألي عدو وتضمن لها القدرة على الدفاع عن نفسها وقت الشدائد، وهذا شرط 

 .ألي تسوية
القدس هي العاصمة األبدية للشعب اليهودي، مدينة واحدة موحدة غير قابلة : وتحت بند القدس جاء في البرنامج

ول القدس وستعمل من أجل تدعيم طابعها ورموزها اليهودية اسرائيل لن تجري اي مفاوضات ح. للتقسيم
ان تحصين القدس كعاصمتنا لهي مهمة قومية من . وتزيد من زخم االستيطان اليهودي في كل أرجاء المدينة

  . الدرجة األولى
  :وحول العالقات مع الفلسطينيين يقول برنامج ليكود

ولة فلسطينية انتهاكا أساسياً وجوهرياً لالتفاقات مع  سيشكل اعالن فلسطيني أحادي الجانب عن اقامة د-
 .اسرائيل وسيعني أيضاً الغاء اتفاقات اوسلو و واي بالنتيشين

 تجري حكومة اسرائيل مفاوضات مع السلطة الفلسطينية من خالل الحفاظ على المصالح القومية والحيوية -
 مع الفلسطينيين، في المفاوضات معهم وفي تنفيذ ويعود البرنامج الى مبدأ التبادلية في العالقات. للدولة

: و ستواصل الحكومة المطالبة وبحزم بأن يفي الفلسطينيون بالتزاماتهم شرطاً لتطبيق االتفاقات. االتفاقات
 .محاربة اإلرهاب ووقف التحريض وجمع السالح غير المرخص

الى ) فلسطين(حزب اقامة دولة عربية وفي تصوره لحل الصراع مع الفلسطينيين يؤكد برنامج ليكود رفض ال
ويضيف . الغرب من نهر األردن ويتحدث من جديد عن منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً ال دولة ذات سيادة

نهر األردن سيشكل الحدود الدائمة لدولة اسرائيل ويمكن ان تكون المملكة األردنية شريكة للتسوية : البرنامج
على ابقاء ) بقيادة ليكود(وتصر الحكومة .يين في مجاالت يتم االتفاق حولهاالدائمة بين اسرائيل والفلسطين

) 1967في المناطق المحتلة عام (المناطق األمنية الحيوية للدفاع عن حدود اسرائيل والمستوطنات اليهودية 
 .تحت السيطرة االسرائيلية

عن محاولة التآمر على وجود اسرائيل يكف العرب : ويتطرق البرنامج الى قضية الالجئين الفلسطينيين بقوله
تبادر دول الغرب والدول العربية . تحت غطاء شعار حق العودة، وهذا شرط ضروري للتسوية ولسالم حقيقي

لقد ). حالياً(واسرائيل الى مشاريع تلبي حاجات اإلسكان والتشغيل لالجئين والمهجرين في أماكن تواجدهم 
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عربية، نحو مليون، الى مغادرة الدول العربية بعد قيام اسرائيل وأرغموا اضطر الالجئون اليهود من الدول ال
وفي المفاوضات السياسية ستطرح حكومة اسرائيل مطلب التعويض على معاناة . على التنازل عن ممتلكاتهم

 .هؤالء الالجئين وخسارتهم ممتلكاتهم
 قانون 1982نيست االسرائيلية شّرعت عام ويتطرق البرنامج أيضاً الى الجوالن السوري المحتل ويؤكد ان الك

تطبيق القانون االسرائيلي على هضبة الجوالن وهكذا تم إحالل السيادة االسرائيلية على هذه المنطقة والحكومة 
 .ستواصل النشاط لتعزيز االستيطان في الجوالن

 رئيس الحزب بنيامين نتانياهو
وسبق . درة شارون وثالثة عشر نائباً من الحزب الى كديما عاماً الى قيادة ليكود بعد مغا55عاد نتانياهو 

، لكن حكومته لم تصمد اكثر من ثالث سنوات خسر بعدها 1996لنتانياهو ان قاد ليكود الى الحكم عام 
االنتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة امام زعيم العمل ايهود باراك ومني ليكود بهزيمة مدوية في صناديق 

 مقعداً ما اضطر نتانياهو الى االستقالة واعتزال المعترك السياسي ليخلفه شارون 19ل على االقتراع حين حص
 .2001في زعامة ليكود ويعود به الى الحكم عام 

 رأى االسرائيليون في نتانياهو زعيماً واعداً، وهو اآلتي من وحدة عسكرية نخبوية فحظي 1995وحتى عام 
اختاره رئيس الحكومة . خطابية وتبنيه مواقف متشددة من الفلسطينيينبشعبية غير مسبوقة بفضل مهاراته ال

السابق اسحاق شامير نائباً لوزير الخارجية ممهداً له طريق التدرج في مناصب رفيعة، اال ان فترة واليته في 
رئاسة الحكومة أظهرت ان الرجل ديماغوجي اكثر من كونه رجل دولة فتذبذبت مواقفه من مختلف القضايا 

وكان نتانياهو شريكاً في حكومتي شارون وزيراً للخارجية ثم للمال . فضالً عن انتهاجه سياسة اقتصادية تقشفية
لكنه انسحب الصيف الماضي بداعي معارضته االنسحاب من غزة على رغم تصويته الى جانب المشروع وقاد 

لكن اقتراحه لم يقبل ما حدا المتمردين على شارون واقترح على مركز الحزب إطاحة شارون من منصبه 
بشارون الى االنسالخ عن الحزب واتهام نتانياهو و ليكود بانتهاج سياسة متشددة يرفضها التيار المركزي في 

ويواجه نتانياهو صعوبة كبيرة بالتحليق من جديد بالحزب وليس مستبعداً أن يطالب بالتنحي بعد . اسرائيل
 .حصول على عشرين مقعداً برلمانياً على األقلاالنتخابات في حال أخفق ليكود في ال

  13/3/2006الحياة 
  

  ..  ذلك ىعل ُأجبروا اذاسيخوضون الثالثة  .52
  تسفي برئيل

هذا الجمهور  . مشكلة اسرائيل ليست مع حماس قوية أو ضعيفة، وانما هي مع الجمهور الفلسطيني الذي انتخبها              
: ألن المشكلة مع هذا الجمهور علي النحـو التـالي  . ون الهدوءهو الذي يجب أن يباد أو يستبدل اذا كانوا يريد      

االولي كانت متميزة بالحجر، والثانية     . اسرائيل جربت معه انتفاضتين متالحقتين، واحدة بيضاء والثانية حمراء        
نسانية كلتا االنتفاضتين اندلعتا من قلب جمهور لم يوافق علي االكتفاء بـ المساعدات اال            . بالعمليات االنتحارية 

االنتفاضة االولي انتهت باتفاق اوسلو، أما الثانية فقد انتهت بأقل من ذلك بكثيـر ـ   . أو بـ الصدقات السياسية
اذا كان علينا أن نختبر القدرة علي توقع طابع االنتفاضة الثالثة، فان أحدا لن يخطيء في االجابة علـي            . الهدنة
  . طالما لم يجربواال يعرفون: ولكن، وكما هي العادة عندنا. ذلك

  12/3/2006) هآرتس (
  13/3/2006 القدس العربي 

  
  المعركة االنتخابية اإلسرائيلية تطلق المارد الطائفي من القمقم .53

  حلمي موسى  
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وليس صدفة  . بين األسرار األكثر افتضاحا في إسرائيل ذلك الحديث عن التمييز الطائفي أو العرقي أو القومي              
خفاء هذه األسرار في ظل الحمالت التي يتعرض لها زعيم حزب العمـل ومرشـحه               أنه في ذروة محاوالت إ    

لرئاسة الحكومة عمير بيرتس بسبب شرقيته تصدر الخارجية األميركية تقريرا يتحدث عـن أشـكال التمييـز                 
  . الداخلي في الدولة العبرية

ت معه، يميل للتخفيف من أثـر       ورغم أن عمير بيرتس، وكما تبين من عدد من المقابالت الصحافية التي أجري            
وفي األيام األخيرة دعـا رئـيس رابطـة    . البعد الطائفي، إال أن السجال احتدم بين العديد من القوى حول ذلك    

المهاجرين من المغرب شمعون بيت أون قادة األحزاب اإلسرائيلية للكف عن اسـتخدام البعـد الطـائفي فـي                   
  . المعركة االنتخابية

ليون أن صفة الشرقي باتت في نظر الكثيرين من األشكناز صفة تدل على الحماقـة، وأن                ويرى معلقون إسرائي  
ذلك يجد ترجمة له في خوف الكثيرين من قدامى حزب العمل من لحظة التقاء هذا الشعبي صاحب الشارب مع                   

 أكثـر  ويشير آخرون إلى أنه ليست هناك صفة يمكن إطالقها على هذا الخوف          . الرئيس األميركي جورج بوش   
  . دقة من كلمة عنصرية

وبحسب بعض هؤالء فإن العنصرية اإلسرائيلية تتستر طوال أيام السنة بستار كثيف من طبقات مواد التجميـل                 
ويرون أن المعركة االنتخابية الحالية دفعـت الكثيـرين إلـى عـدم             . بحيث ال يرى أحد القبح المطمور تحتها      

  .  بإخفائهااالضطرار حتى إلخفاء القباحة أو التظاهر
. ويعتقد أمنون ليفي في يديعوت أن مظاهر االحتقار لعمير بيرتس ليست سياسية بحتة بـل هـي أشـد عمقـا                    

ويضرب مثال على ذلك البرنامج التلفزيوني الترفيهي أرض رائعة الذي دأب على إهانة بيـرتس والـشرقيين                 
غاء أحمق، وعوزي كوهين إلى مضغة،      فتحت مظلة دفاعية اسمها الهزل، تحول موشيه كتساف إلى بب         . عموما

وسيلفان شالوم إلى لعبة صماء من رقع القماش، وروحاما أبراهام إلى أمية، وعمير بيرتس إلى أحمق، وإلـى                  
فهو مجرد أحمـق ال يعـرف كيـف يـشغل           . رجل تحتار عند رؤيته وتتساءل كيف وصل إلى هذا المنصب         

  . زيةالميكروفون وليس هناك ما تقوله عن لغته اإلنكلي
وفي . ويعتقد خبراء في الشأن االجتماعي اإلسرائيلي أن هناك مؤامرة صمت حول التمييز الطائفي في إسرائيل              

هذا السياق ثمة من يرى أن السياسيين اإلسرائيليين يعتقدون أن عرض هذه المسألة على الرأي العام يلحق بهم                  
ية توجه فقط للشرقيين في إسرائيل الذين ينظـر  وكان معروفا حتى وقت قريب أن االتهامات بالعنصر      . الضرر

غير أنه في األسابيع األخيرة، وخصوصا بعـد انتخـاب          . إليهم على أنهم أكثر بدائية وأشد تخلفا من اآلخرين        
عمير بيرتس زعيما لحزب العمل، اضطر عدد من مشاهير الكتاب في إسرائيل إلـى الكتابـة بخجـل عـن                    

مر ببعضهم إلى القول بأنهم يشعرون بالعار النتمائهم إلى جماعة ذات ميول            بل ذهب األ  . العنصرية األشكنازية 
  . عنصرية

وال ينحصر الحديث عن التمييز الطائفي في إسرائيل اليوم بالبعد النظري بل هناك من يرون ترجماته العمليـة                  
تي مروا بها من معـابر      فحزب العمل، الذي كان في نظر الشرقيين عنوانا لكل المظالم ال          . في الحلبة السياسية  

. المهاجرين إلى إذاللهم الثقافي إلى إسكانهم في األطراف والضواحي، بات الحزب الكبير الذي يقوده شـرقي               
وفيما اتجهت األنظار نحو ما سيجلبه هذا التحول من اندفاع للشرقيين نحو الحزب كـان هنـاك مـن يـسعى                     

  . و حزب كديما وسواهالستغالل العنصرية األشكنازية لتهريب األشكناز نح
من المقترعين لحزب العمل في االنتخابات المقبلة سيكونون        % 45فقد أظهر استطالع نشر األسبوع الفائت أن        

ومـع ذلـك هنـاك      . من األشكناز والباقين سيكونون من الشرقيين أو من مواليد البالد ألكثر من ثالثة أجيال             
  . اع الشرقيين للحزب لم يسهم في هروب األشكنازاستطالعات رأي تعارض هذه الفكرة وترى أن اندف

وأيا يكن الحال، فإن االنتخابات المقبلة سوف تشهد للمرة األولى وجود األشكناز بكثرة في كديما والليكود، في                 
هل يمكن لذلك أن يقـود إلـى مفاجـأة إذا صـحت     . حين أن قائمة حزب العمل ستكون األقرب إلى الشرقيين    
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وبالمناسبة فإن اسـتطالعا اختباريـا جـرى        . رى أن األشكناز لم يهربوا من حزب العمل       االستطالعات التي ت  
  . مؤخرا أظهر أن قيادة عمير بيرتس لحزب العمل سوف تشكل مفاجأة للجميع ألنه قد يجلب النصر

غير أن آخرين يرون االستطالعات األخرى التي تظهر أن عمير بيرتس ال يساوي شيئا فـي صـفوف كتلـة                
كما أن الميل العام لدى العرب      . رين الروس التي تستطيع وحدها أن تتحكم بحوالى ربع أصوات الناخبين          المهاج

لذلك فإن األمل الوحيد لعمير بيـرتس       . هو للتصويت لألحزاب العربية ال لحزب العمل أو األحزاب الصهيونية         
جمهور اإلسرائيلي القديم كان محافظا     وكما كان معروفا في الماضي فإن ال      . يتمثل في قدامى اليهود في إسرائيل     

فالميل القوي في إسرائيل نحو اليمين وخصوصا في صفوف         . في تصويته إال أن ذلك اختلف مع مرور الوقت        
  . الشبان يجعل من الحديث عن مفاجأة بيرتس نوعا من األمل غير المسنود

 األفق بوادر فتح لجرح طال إخفاؤه فـي         ولكن وبعيدا عن تقدير نتائج االنتخابات من الوجهة السياسية ثمة في          
ومن السابق ألوانه التكهن في ما إذا كان        . المجتمع اإلسرائيلي ويتعلق بحقيقة العالقات بين األشكناز والشرقيين       

وهنا ال بد من التساؤل حول ما إذا كانت هذه          . األمر مجرد حديث في ظل االنتخابات أم أنه سيترك أثرا بعدها          
  .ات الهزة األرضية السياسية التي أعقبت تشكيل حزب كديماواحدة من ارتداد

  13/3/2006السفير 
  

  حل مقترح الزمة االعتراف باسرائيل .54
  جيروم سيغال 
منذ االنتخابات الفلسطينية ركزت وسائل االعالم على المطالب الموجهة لحماس لالعتراف باسـرائيل وقبـول               

ا، وكانت هناك تقارير يومية كذلك من قادة حماس حول ما ستفعله            كافة االتفاقات السابقة التي تم التفاوض حوله      
  .الحركة او ال تفعله او تقوله

ووفقاً للكيفية التي ستحل بها هذه االشكالية، فمن المحتمل ان المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية قد تتوقـف                 
  . االسرائيلي-وكذلك المحاوالت للتوصل الى تسوية متفاوض عليها للصراع الفلسطيني 

وعلى الرغم من هذا الشد والجذب، فان المسألة تستند الى سوء فهم من قبل الجانبين معاً، وعندما يتعلق االمر                   
بتحديد نوعية تعامل المجتمع الدولي مع حكومة السلطة الفلسطينية فإن حماس ليست العنوان المناسب للتأكيدات               

  . المطالب للسلطة الفلسطينية نفسهاوااللتزامات المطلوبة، بل يجب ان توجه هذه
وفي عالقة حماس مع السلطة الفلسطينية، فإنها تعتبر حزباً سياسياً، وقد شاركت كحزب سياسي في االنتخابات                

 مقعدا في المجلس    74التشريعية وسجل مرشحوها اما كمرشحين من حماس او محسوبين عليها وحصلوا على             
قيا تساؤالت حول مستقبل توجهات السلطة الفلسطينية، اال ان هناك اسئلة           التشريعي وهو تغير كبير، ويثير منط     

اخرى يجب توجيهها واالجابة عنها من قبل السلطة نفسها، والقيام بعمل خالف ذلك يوازي تقديم مطالب الـى                  
 هـذه  الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الواليات المتحدة، وحزبي العمل والليكود في اسرائيل، علماً بـأن     

  .االحزاب ليست بحد ذاتها حكومات او ممثلة للشعوب الواقعة تحت االحتالل
وهنا فإن من المفيد تذكر ان فتح لم يطلب منها االعتراف بحق اسرائيل في الوجود، وانما وجه هذا الطلب الى                    

شعب الفلسطيني،  منظمة التحرير الفلسطينية وهي منظمة اعترف العرب بها على انها الممثل الشرعي الوحيد لل             
 وقبل بالشروط االميركيـة،     1988وباالضافة لذلك فان ياسر عرفات عندما تحدث في جنيف في كانون االول             

  .فعل ذلك كرئيس لدولة فلسطين التي اعلن عن قيامها انذاك، وليس كزعيم لفتح
ئيس محمـود عبـاس     وهذه الفروق اساسية وقد توفر مخرجا من االزمة الراهنة، وعلى سبيل المثال فإن الـر              

  .بامكانه تقديم مشروع القرار االتي للمجلس التشريعي الفلسطيني للتصويت عليه
  .حيث ان االنتخابات االخيرة للمجلس التشريعي الفلسطيني نجم عنها تحول رئيسي في تشكيلة المجلس
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ية ما تزال ملتزمة بتنفيذ     وحيث ان التغيير اثار تساؤالت في المجتمع الدولي حول ما اذا كانت السلطة الفلسطين             
كافة االتفاقات السابقة المتفاوض عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ودولة اسرائيل بمـا               

  .في ذلك االعتراف المتبادل
فاننا نؤكد هنا ان الـسياسة المـستمرة للـسلطة          . وحيث ان السلطة الفلسطينية ترغب في ايضاح هذه المسألة        

وباالضافة لذلك فاننا نؤكـد ان الـرئيس عبـاس مـسؤول عـن           . ينية هي تنفيذ كافة االتفاقيات السابقة     الفلسط
ونؤكد كذلك ان اي اتفاقية كهذه متفاوض عليها ستعرض على استفتاء ملزم مـن قبـل الـشعب                  . المفاوضات
نة من قبل حكومـة الـسلطة       وان اتفاقية كهذه ايضاً، اذا وافق عليها الشعب الفلسطيني، ستنفذ بأما          . الفلسطيني

واذا تم اقرار مشروع هذا القرار فان النواب المنتخبين حديثاً سيكونون قد            . الفلسطينية ودولة فلسطين المستقبلية   
وفروا االستمرارية لاللتزامات الحكومية وسيكون الطريق مفتوحاً لحل االزمة مع المجتمع الـدولي والتحـرك               

  .نزاعقدما نحو تسوية متفاوض عليها لل
 13/3/2006القدس الفلسطينية 

 
  مالحظات واقتراحات لمعالجة الملف الفلسطيني في لبنان .55

  قاسم قصير
دراسة متكاملة كانت أوساط مقّربة من السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس قد أعدتها من أجـل معالجـة                  

  .الملف الفلسطيني في لبنان على كل المستويات
 أفرزتها االنتخابات الفلسطينية، فإن ما تضمنته الدراسة من مقترحات وأفكار يـشكل             وبالرغم من النتائج التي   

  .وهنا أبرز ما جاء في هذه الدراسة. مدخالً مهماً حول كيفية التعاطي مع الواقع الفلسطيني
  الوضع العام

وال . ن انعدام الوزن   مرحلة م  1982دخل الوجود الفلسطيني في لبنان بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان في العام            
  .يزال هذا الوجود يعاني من نتائج االجتياح وما تاله من تطورات دراماتيكية حتى يومنا هذا

 زلزاالً قوياً، تسبب بخسائر فادحة للوجود       1982لقد شكل خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان في العام           
ستمر الوجود الفلسطيني يعاني حتى اليوم من التهميش        الفلسطيني في لبنان، بدأت بمجازر صبرا وشاتيال، بل ا        

  . والعيش في ظروف قاسية جداً
  :ومن مظاهر قسوة هذه الظروف على سبيل المثال ال الحصر

 ـ حرمان الفلسطينيين من العمل في عشرات المهن بموجب نصوص قانونية ولم تترك لهم سـوى بعـض    1
  .ه وزير العمل اللبناني طراد حمادة قبل أشهر عدةالمهن الوضيعة، بالرغم من القرار الذي أصدر

 ـ حرمان الفلسطينيين الذين يهاجرون إلى الخارج من وثيقة السفر اللبنانية التـي يحملونهـا، فـي حـال      2
  .حصولهم على اقامات دائمة، أو جنسيات الدول التي يهاجرون اليها

ية سميت بالدائرة السياسية، وأصبحت مديرية شؤون       وقد أنشأت السلطات اللبنانية دائرة في مالك وزارة الداخل        
الالجئين الفلسطينيين تتبع لهذه الدائرة، وهو ما يجعل مجمل الوجود الفلسطيني في لبنان ينحصر فـي إطـار                  

  .مقتضيات األمن السياسي للدولة
 فـي لبنـان،    ـ التضييق المنهجي على الفلسطينيين وحرمانهم من أي أمل في المستقبل مهما كان متواضعاً 3

  .لدفعهم إلى الهجرة وعدم العودة
 ـ يعاني الوجود الفلسطيني في لبنان من فقدان الحماية السياسية وان كان قرار الحكومة اللبنانيـة الموافقـة    4

  .على فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية خطوة ايجابية
  .مسكن ـ وجود قوانين تمنع الفلسطينيين من تملّك شقة سكنية أو أي 5
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 ـ الحرص على استخدام فزاعة التوطين لتبرير كل الممارسات غير االنسانية بحق الفلسطينيين، بما فيهـا   6
تبرير الخطاب العنصري تجاه الفلسطينيين من بعض القوى السياسية واستمرار استخدام الوجود والـصراعات              

  .الداخلية، كلما اقتضت مصلحة أحد األطراف ذلك
  الفلسطينيةمشكالت المخيمات 

  :يعتبر سكان المخيمات الشريحة األكثر معاناة بين الفلسطينيين في لبنان، ومن أهم مظاهر معاناتهم ما يأتي
 ـ فقدان المرجعية السياسية الواحدة داخل المخيمات، وتبرز هذه المشكلة على الخصوص في مخـيم عـين    1

على مستوى منظمة التحرير الفلـسطينية، وايـضاً        الحلوة، أكبر مخيمات لبنان، وذلك بسبب االنقسام الحاصل         
بسبب وجود فصائل ومجموعات اخرى خارج المنظمة ونتج عن ذلك انقسام اللجان الشعبية التي تعتبر نوعـاً                 

  .من المرجعية الشعبية للسكان داخل المخيمات
 المشكلة ناجمة من وهذه.  ـ عدم وجود مرجعية أمنية واحدة مسيطرة لضبط األوضاع األمنية في المخيمات 2

مشكلة عدم وجود المرجعية السياسية الواحدة وهو ما تسبب في حال من الفلتـان األمنـي وانتـشار الـسالح                    
  .وخصوصاً في مخيم عين الحلوة، اضافة الى مشكلة السالح الموجود في القواعد العسكرية خارج المخيمات

سساتها في مساعدة الفلسطينيين في المخيمات فـي   ـ تراجع مستوى مساهمة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤ 3
ومن األمثلة على ذلك تراجع خدمات الهالل األحمر        . 1982مواجهة ظروفهم المعيشية القاسية وذلك منذ العام        

  .الفلسطيني ومحدودية الرواتب التي تقدمها مؤسسة الشؤون االجتماعية الى أسر الشهداء
 الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من المساعدات وتراجـع قـدرتها    ـ تراجع مساهمة االونروا في تقديم 4

كما برزت مشكلة التسرب المدرسي للطالب الفلسطينيين       . على تشغيلهم وقد نتج عن ذلك ارتفاع نسبة الوفيات        
ك في سن مبكرة واتجاههم الى العمل في البساتين وورش البناء وبيع الخضار في المناطق اللبنانية وقد ادى ذل                 

  .إلى تدني مستوى التعليم في المخيمات
 ـ تهالك البنى التحتية في المخيمات بسبب إحجام الدولة عن صيانتها أو تحـسينها ممـا جعـل األوضـاع      5

  .المعيشية في المخيمات غير صحية، بل وغير انسانية
وطلـب اللجـوء    ـ بسبب كل ما تقدم نشأت ظاهرة الهجرة لدى الشباب الفلسطيني إلى كل أصقاع األرض  6

  .اليها
 ـ محاصرة المخيمات من الجيش اللبناني وباألسالك الشائكة في بعض المواقـع ومنـع ادخـال اي مـواد      7

لالعمار الى المخيمات مما يمنع السكان ليس من التوسع العمودي في البناء فحسب بسبب زيادة اعداد السكان،                 
  .لشتاء مثالًبل من اصالح بيوتهم اذا اضطروا الى ذلك بسبب فصل ا

  توصيات واقتراحات
 ـ العمل باصرار على منح الفلسطينيين حق العمل في كل المهن باستثناء وظـائف الدولـة والغـاء كـل      1

  .النصوص والمراسيم القانونية والتنظيمية التي تحظر على الفلسطينيين ممارسة هذه المهن
  .ن في لبنان ولو بصورة جزئية ـ العمل على اعادة النظر في قانون عدم تملك الفلسطينيي2
 ـ التركيز على أهمية اليد العاملة الفلسطينية في لبنان وفائدتها نظراً الى ما يمتلكه الفلسطينيون من خبرات  3

  .مهنية والنهم ال يحّولون اموالهم الى خارج لبنان
فلسطينيين الذين يحصلون على  ـ العمل على التوصل الى اتفاق مع الدولة اللبنانية للتوقف عن الغاء وثائق ال 4

  .اقامات دائمة او جنسيات في دول المهجر واعادة وثائق األشخاص الذين اتخذ بحقهم هذا االجراء
 ـ العمل على تنقية العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية من رواسب المرحلة السابقة واخراج الوجود الفلـسطيني    5

اخلية اللبنانية والتركيز على تقوية مشاعر التعـاطف مـع الحـق            من االستخدام أي التجاذبات والحساسيات الد     
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الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو والتأكيد باستمرار على أن الوجود الفلسطيني في لبنـان           
  .هو وجود مؤقت

  مقترحات حول الجانب األمني
ة وان السالح الفردي في المخيمات ليس ظـاهرة   ـ التأكيد أن المخيمات الفلسطينية هي تحت السيادة اللبناني 1

  .1991شاذة ألن الدولة اللبنانية تسلمت السالح الفلسطيني الثقيل والمتوسط في العام 
 ـ الغاء كل الوحدات العسكرية للتنظيمات الفلسطينية في لبنان والحاق العناصر العسكرية بجهـاز الكفـاح    2

  .اخلي للمخيماتالمسلح الفلسطيني الذي يتولى األمن الد
  . ـ انهاء كل المظاهر المسلحة في المخيمات وتنظيفها من المطلوبين الملتجئين اليها وتسليمهم الى الدولة3
 ـ دعوة الدولة اللبنانية الى افتتاح مخافر للدرك اللبناني في مداخل المخيمات الفلسطينية مقابل انهاء حصار  4

  .الجيش اللبناني لهذه المخيمات
  عيد المعيشي واالجتماعيعلى الص

 ـ الطلب من وكالة االونروا زيادة المساهمات التي تخصصها مخيمات لبنان والتي تراجعـت كثيـراً فـي     1
  .السنوات األخيرة

 ـ االهتمام بتوجيه بعض مساعدات وأنشطة الوكاالت الدولية المتخصصة كالبنك الدولي واالسكوا ومنظمـة   2
  .لمتحدة الى المخيمات في لبنانالعمل الدولية ومؤسسات األمم ا

 ـ اعطاء األولوية باستمرار خالل االتصاالت والمباحثات مع الحكومة اللبنانية للسماح بادخال مواد االعمار  3
  .او الى اصالح بعض البيوت) عمودياً(الى المخيمات في لبنان وتلبية الحاجة الى التوسع العمراني 

 تشمل تحسينات البنى التحتية التي تنفذها اداراتهـا المختـصة المخيمـات     ـ الطلب الى الدولة اللبنانية ان 4
  .الفلسطينية مقابل ان يساهم أبناء المخيمات بدفع ما يتوجب عليهم من رسوم وضرائب

كما تضمنت الدراسة مقترحات تفصيلية بشأن ترتيب وضع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وكيفية تفعيـل                
  .ينية في لبناندور السلطة الفلسط

  13/3/2006المستقبل اللبنانية 
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  سـارع  ،زال يعـيش فيـه     في لفتة متواضعة لشد أزر جيرانه ولاللتزام أمام أهل المخيم الذي نشأ وتربى وال             

ن يـشاركهم   أصـر   أ و ة،جديدعمل أحد األبنية ال    في    لهم  لتقديم يد العون    هنية اسماعيلرئيس الوزراء المكلف    
  . للوزراءاوليثبت أنه لم ولن يتغير وحتى ولو أصبح رئيس، جهدهم

 موضوع منقول من ملتقى القسام
  


