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 اعتداء أريحا عمل غير قانوني وضربة للسلطة : عباس .1
س أكد أن االعتداء الذي نفَّذته محمود عباأن  : 15/3/2006 اخوان أون الين  لموقعحسين محمود كتب

القوات الصهيونية أمس هو جريمة وإهانة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن خطف سعدات ورفاقه عمل غير 
ونفى أن يكون المراقبون  وأضاف أن السلطةَ هي المستهدفة من هذه العملية ال الحكومة القادمة، .قانوني

أنهم سيغادرون؛ حيث أكد أن المحادثات كانت حول مغادرة المراقبين من البريطانيون واألمريكيون قد أبلغوا ب
وأشار إلى أن البرلمان األوروبي قد أصدر إدانات الذعة للعملية، مشددا على ضرورِة أن  .دون تحديد موعد

لتي  مظاهرات الغضب ا في نفس الوقت أنه برررغميتم احترام األجانب المقيمين في األراضي الفلسطينية، 
  .خرج فيها الفلسطينيون

عباس تمسك بالرعاية الدوليـة لالتفاقـات       إلى أن   : أريحامن   16/3/2006 الحياة    مراسل  محمد يونس  وأشار
لجانبين االميركي والبريطاني بالتواطؤ مـع      رغم إتهامه ل  الموقعة مع اسرائيل، وتعهد مواصلة طريق السالم،        

 نقل سـعدات ورفاقـه الـى        ى اإلسرائيليين  عريقات عرض عل   ان صائب لفت في نفس السياق إلى      و. اسرائيل
وبحسب التقديرات الفلسطينية التي نقلت الى االوروبيين، فـان     .ا على ذلك  جوابدون تلقي   المقاطعة في رام اهللا     

اسرائيل هدفت من وراء العملية الى اصابة السلطة وارباك الوضع الداخلي الفلسطيني في ضـوء محـاوالت                 
  .ةتشكيل الحكوم

ان ليس هنـاك    أعتبر  ناصر القدوة   إلى أن   : عمانمن   16/3/2006 عكاظ    مراسل عبدالجبار ابو غربية  ولفت  
مطالبـا باعـادتهم الـى الـسلطة        و اسرائيل مسؤولية سالمة المعتقلين،      حمال م .اي مبرر النسحاب المراقبين   

  .الفلسطينية
  حملتعبلة سعدات إلى أن :لقدس المحتلة ا من16/3/2006الخليج اإلماراتية  مراسل وديع عواودةونوه 

اشارت الى انها ال تبرىء إال أنها امريكا وبريطانيا بالدرجة االولى مسؤولية اجتياح اريحا واقتحام سجنها، 
  . أيضاالسلطة الفلسطينية مما حصل

  
  حماس تستكمل مشاوراتها حول تشكيل الحكومة .2

 واصلت مساء امس مشاورات أن حماس :أريحا من  محمد يونسعن مراسلها16/3/2006الحياة نشرت 
 أملتشكيل الحكومة مع الكتل البرلمانية االخرى والبحث في التعديالت المقترحة على برنامج الحكومة، و

 ان يستفاد مما حصل في اريحا لجهة تمتين وحدة الشعب الفلسطيني واالتفاق  على هذا الصعيداسماعيل هنية
  .ون الى االتفاقات والضمانات الدوليةعلى برنامج سياسي يغادر الرك

أوضح أن نهاية األسبوع ستشكل نهاية  البردويلإلى أن صالح : د ب أ نقال عن 16/3/2006 البيان ونوهت
أكد رضوان األخرس أن ما قدمته حماس حتى فيما . السقف الزمني للمشاورات وبالتالي سيتم إعالن الحكومة

 مضيفا أن الهوة مازالت كبيرة وانه ال يرى أي بادرة , فتحموقف لمشاركةاآلن ال يلبي الحد األدنى لتحقيق 
  .مشجعة تدفع باتجاه اتخاذ موقف وبرنامج مشترك
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ـ ي ال   لفت إلى أنهـم    البردويل   أن : وكاالت  نقال عن  غزةمن   16/3/2006 الرأي األردنية    وأوردت  ان  ونتوقع
  .لكذ يبدو لديها قرارا بموضحا أنه فتح في الحكومة، تشارك

 
  نرغب بتعاون القدومي مع حماس  : الزهار .3

ـ     أنوقال  . دعا محمود الزهار فاروق القدومي إلى التعاون مع حماس         : ماهر إبراهيم  -غزة  ه علينا ان نصل مع
هناك تداخل وعلينا التزامات سياسـية      أن  وأضاف  . إلى برنامج مشترك حتى تتوافق السياسات للحكومة المقبلة       

 وعلينا ان نبحث كيف نـسوق العالقـة بـين المحتـل             , واالعتراف بالقرارات الدولية   خارجية للسلطة السابقة  
كيف نؤكـد علـى هـذه       أن   و , عالقة جوار أم شراكة أو طبيعية      من خالل توضيح إن كانت    , والشعب المحتل 

 إلى ان الموقـف األوروبـي        من ناحية أخرى   وأشار. الحقيقة حتى ال تتداخل مفاهيم تضر بمصالحنا الوطنية       
مصلحة مستقبلية مـع    من   لكنه في اغلبه يرغب في ان يخرج من العباءة األميركية والصهيونية لما له               ,منقسم
واعتبر .  ال يقل مطلقا عن موقف الشعب الفلسطيني في العمق         , الموقف الشعبي العربي   فيما أوضح أن  . منطقتنا

ء خصوصا الموقف الرسـمي عنـدما       ح وجهة نظرنا للعالم وسط أجواء مفعمة بالعدا       يوضأنه من الضروري ت   
 , وعلينا هنا ان نوضح الفروق بين اإلرهاب وحركات التحـرر          ,يعتبرون ان حماس والحكومة القادمة إرهابية     

 ان المقاومة عندنا ال تعني      , من جهة أخرى   وقال. وهذا يحتاج منا إلى ان نلجأ إلى المؤتمرات وأصحاب الرأي         
 سنسعى للتعلـيم وللزراعـة والـصناعة        بل ,مصدر عزتنا حيث هم   فقط ان نحافظ على سالح عناصرنا فقط        

وأوضح ان علينا تركات سياسية خارجية للسلطة السابقة من         . والسياحة وكل شؤون الحياة في مقاومة االحتالل      
وبين ان علينا ان نقنع العرب والمسلمين وغيرهم بضرورة استخدام دعمهـم            . كافة المحاور التى سنعاني منها    

 وسنفتح كل مؤسساتنا ومشاريعنا لمن يريد ان يأتي ليـرى ان المـال الـذي لهـذه                  ,والسياسي للشعب المادي  
وقال ان هناك تحدياً كبيراً يتمثل في منظمة التحرير وإعادة بنائهـا واالسـتفادة مـن                . المؤسسة قد ضخ فيها   

 . طيني بغض النظر عن االنتماء     لتصبح بيتا ومأوى داعما ماديا وسياسيا لكل فلس        ,السفارات النائمة في الخارج   
 حيث هناك وزير خارجية في      , أمامنا تحد في الموازنة بين سياسة م ت ف وسياسة السلطة القادمة            , قائال وتابع

وشدد على ان هناك عالقات يجب ان توضح بـين الـسلطة             .الخارج وهناك وزير شؤون خارجية في الداخل      
 وبالتأكيد فإن سياستنا تقوم على اننـا لـن نفـرق بـين              .نا الكثير الجديدة وفلسطينيي الشتات الذين ينتظرون م     

وفي موضوع آخر دعا قيادة حماس إلى عدم التمادي في          .  الحقوق والواجبات  فيفلسطيني في الداخل والخارج     
  . وصاحب السيادة- معالي - والحكومة المقبلة مثل دولة الحركةإطالق األلقاب في قيادة 

  16/3/2006البيان 
 

  انسحاب المراقبين الدوليين من معبر رفح يثير الشكوك:  زهريأبو .4
د سامي أبو زهري، معقّباً على انسحاب المراقبين الدوليين من يأكت: غزة من 15/03/2006 قدس برس ذكرت

، حيث أنهم موجودون حينما يروا أن مصلحتهم تتحقق، ثم همرتياب من دورأنهم ينظرون با, معبر رفح
ورأى ضرورة إعادة تقويم هذا الوجود . ظات التي يشاؤون دون تنسيق من الجهات المعنيةينسحبون في اللح

وأشار إلى أن انسحابهم . ووضعه محل تدقيق وإعادة نظر، ألنه ليس مرتبطاً بتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني
  .من المعبر ال يستبعد أن يكون توطئة إلجراءات أخرى من قبل قوات االحتالل

 انـه تمـت     ,مصدر فلسطيني مسؤول أمس   إلى إعالن   : ب.ف. ا نقال 16/3/2006لخليج اإلماراتية    ا وأشارت
تمـت  اتصاالت على مستوى عال     بعد  , هإعادة فتح معبر رفح الحدودي بعد عودة المراقبين الدوليين للعمل في          

  .إلقناع دولهم بالعدول عن سحبهم من المعبر
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   التمسك بالسياسات العقيمة والضارةلم يعد هناك ما يجيز استمرار: مجدالوي .5
دعا جميل مجدالوي، إلى ضرورة إعادة النظر في مجمل االتفاقات السياسية والمنهج الذي شرع هذه : غزة

  .االتفاقات، وكذلك إعادة النظر في آلية التعامل مع الدولة العبرية
  15/03/2006قدس برس 

  
  عدات اختطاف سب لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية تندد .6

 الوطنية واإلسالمية في غزة الحكومة اإلسرائيلية النتائج المترتبـة          ىحملت لجنة المتابعة العليا للقو    : الفت حداد 
 وضع حد   ىوطالبت الدول العربية التي تربطها اتفاقيات بإسرائيل العمل عل         .على اعتقال أحمد سعدات ورفاقه    

داعية في  , سطيني لن يقف مكتوف األيدي ازاء هذه الجريمة       وقالت ان الشعب الفل    .لجرائم االحتالل المتواصلة  
الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الكاملة اتجاه هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التـي تنفـذها                  
قوات االحتالل في الضفة والقطاع والكف عن سياسة الكيل بمكيالي التي ال تخدم قضية السالم واالستقرار في                 

  .نطقةالم
  15/3/2006 48عرب 

  
  للمقاومة حق الرد بكل الوسائل على عدوان أريحا: كتائب القسام .7

أكدت كتائب القسام، حق فصائل المقاومة في الرد بكل الوسائل في الزمان والمكان المناسبين على اقتحام : غزة
ا جرى وما سيترتب عليه وبينما حذّرت من أن االحتالل تجاوز كل الحدود؛ حملت مسؤولية م. سجن أريحا

وأشارت إلى أن تنفيذ االعتقاالت بدعوى حماية المجاهدين . الحتالل اإلسرائيلي وللواليات المتحدة وبريطانيال
والمناضلين؛ هي دعوى باطلة وثبت فشلها وخطورتها من قبل، وطالبت بإغالق باب االعتقال السياسي إلى 

  .ين السياسييناألبد، واإلفراج الفوري عن كافة المعتقل
  15/03/2006قدس برس 

  
     الشعبية تطلق الرمح األحمر رداً على اعتقال سعدات  .8

كـان  حيث  ،   في أريحا   عملية الرمح األحمر ردا على جريمة االحتالل        الشعبية  والوكاالت أطلقت الجبهة   :غزة
  . صواريخ على بلدة سديروت5اولها اطالق 

  16/3/2006البيان 
  

    منذ اعالن التهدئة اإلسرائيليةحماس تحصي الخروقات .9
 منـذ   خرق إسـرائيلي للتهدئـة  17167 آخرين في 1956 فلسطينياً وجرح 214 أحصت حماس مقتل :د ب أ 
  حـاجز  5802 فلسطينياً وأقامت    3930 أن إسرائيل اعتقلت     ,كتائب القسام ل أكد المكتب االعالمي     كما. إعالنها

ـ   2593عسكري ونفذت    ولفت إلى   .156 وانتهاكات أخرى بلغ عددها      ,ملية تجريف  ع 1107 اقتحاماً وقامت ب
أن هذه الحصيلة ال تشمل اإلصابات واالعتقاالت في صفوف المتـضامنين األجانـب الـذين شـاركوا فـي                   

  . التظاهرات السلمية ضد جدار الفصل
  16/3/2006النهار اللبنانية 

  
 نظمات مسؤولي الماهتمام تثير الفلسطينية  اللبنانيقرارات الحوار .10
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عاد موضوع السالح الفلسطيني الى واجهة االهتمام مجدداً مع قرار المشاركين في الحوار : محمد دهشة
شدد أسامة حمدان على ان الحركة  فقد .اللبناني الداخلي بضرورة نزعه خارج المخيمات وتنظيمه داخلها

ات المتسارعة في فلسطين، ستقوم بدور مسؤول تجاه موضوع السالح الفلسطيني، وبخاصة في ظل التطور
نحن ننظر الى ما صدر عن الحوار اللبناني من الجانب االيجابي في ما : وقال،  وموقفنا كان وال يزال واضحا

يتعلق بالجوانب المعيشية واالنسانية، هذا أمر مهم ونتمنى أن يتطور الصدار قوانين وتشريعات تنظمه وتضعه 
ن سؤال هل فقد السالح الفلسطيني هويته ووظيفته ودوره في لبنان ورفض حمدان االجابة ع. موضع التنفيذ

ان االجابة عن هذا السؤال بهذه الطريقة ال تؤسس لحوار، الملف الفلسطيني في لبنان متكامل ويجب أن : قائالً
 .ننتظر الحوار كي نتوصل الى توافق وقد لمسنا من رئيس الحكومة جدية ومسؤولية بالتعاطي مع هذا الملف

أبدى سلطان أبو العينين تفهماً للطرح اللبناني حول موضوع السالح موضحاً في الوقت نفسه ان من ناحيته، 
الموضوع الفلسطيني ال تمكن تجزئته وأن الفلسطيني بحاجة الى اجراءات وتشريعات فعلية يطمئن اليها، ألن 

واعتبر ان تحديد مهلة زمنية في  .انهناك الكثير من القوانين التي صدرت ال تتناسب مع أبسط حقوق االنس
 من حهة و. ستة أشهر ربما تكون نقطة سياسية، ألن األمر ال يتعلق بالمهل الزمنية، وانما بحسن النوايا

اذا : وأضاف، اعتبر منير المقدح ان الدعوة لنزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات سابقة ألوانهاأخرى، 
 فان هذا القرار الدولي ال يعني الشعب الفلسطيني وعلينا 1559ى تنفيذ القرار كانت الدولة اللبنانية عازمة عل

 194توحيد الجهود اللبنانية ـ الفلسطينية الستثمار هذا السالح أداة ضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 
 .وجميع القرارات الدولية ذات الصلة

  16/3/2006البلد اللبنانية 
  

   ودعوات للرد تنديداً باعتقال سعداتاعتصاموتظاهرة : عين الحلوة .11
جئون في المخيمات يوما للغضب الفلسطيني احتجاجا على الهجوم علـى سـجن            الالنفذ امس    :  النهار –صيدا  

أريحا واعتقال احمد سعدات ورفاقه، وذلك تلبية لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني في               
لحلوة انطلقت مسيرة ضمت اآلالف من انصار الجبهة الشعبية وشـارك فيهـا رئـيس               وفي مخيم عين ا   . لبنان

وردد المتظاهرون الـذين جـابوا      .  التنظيم الناصري اسامة سعد والمسؤول السياسي لـحزب اهللا في الجنوب         
بهة وهدد مناصرو الج  . طوني بلير ووصفوهما بـاالرهابيين    و شوارع المخيم هتافات منددة بالرئيس االميركي     

والفصائل بالرد على اعتقال سعدات عبر اغتيال قادة الكيان الصهيوني وتوعدوا بضرب السفارات االميركيـة               
  . والبريطانية في العالم

  16/3/2006النهار اللبنانية 
  

     في األردن المخيمات وقطاع غزةألبناءتحسين الظروف المعيشية مناقشة  .12
ة اجتماعا أمس برئاسة بحضور وزير الخارجية ومدير عـام دائـرة            عقدت لجنة فلسطين النيابي   :   بترا -عمان

الشؤون الفلسطينية ناقشت خالله عددا من الموضوعات والقضايا التي تهم المخيمات الفلـسطينية فـي األردن                
  .وأبناء قطاع غزة ال سيما ما يتعلق بقضايا الصحة والعمل والجوازات وغيرها

  16/3/2006الدستور 
  

   من قطاع غزةكوادرها سحب االونروا تنفي .13
نفى المتحدث بأسم وكالة األونروا في األردن أن تكون الوكالة سحبت موظفيها من قطاع غـزة مؤكـدا انهـم           

 .يمارسون مهام عملهم في القطاع بشكل اعتيادي ويقدمون الخدمات للشرائح المستفيدة في مختلف المجـاالت                
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الدوليين الى القدس وعددهم خمسة مـوظفين بـسبب األوضـاع    وقال أن األونروا نقلت بصفة مؤقتة موظفيها     
  السائدة في القطاع في حين ان الموظفين المحليين اليزالون في القطاع ويمارسون مهام عملهم بشكل طبيعي 

  
  .الفتا في هذا االطار الى أن الوكالة كانت أعادت توزيع الموظفين الدوليين الى مناطق العمليات المختلفة

  16/3/2006 بترا –نباء األردنية وكالة األ
  

   مواطناً ممن اعتقلتهم في مقاطعة أريحا إلى عوفر19نقل  .14
مواطناً ممن اعتقلتهم في مقر المقاطعـة بمدينـة   19أفاد األسرى في معتقل عوفر أن قوات االحتالل أحضرت         

رهم ليال، ولم يتسنى    وأوضح األسرى، أن هؤالء األسرى تم إحضا       .أريحا إلى قسم بن يامين في معتقل عوفر       
  .لباقي األسرى التعرف على هوياتهم، أو ما إذا كانوا من العسكريين أو المدنيين

  15/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  توقيت عملية اريحا فرضه االميركان والبريطانيون: اولمرت .15
كشف اولمرت أن األمريكيين     :شحادةلقدس آمال   ا نقالً عن مراسلتها في    16/3/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

وقـال اولمـرت إن      .والبريطانيين هم الذين أملوا توقيت العملية العسكرية على سجن اريحا العتقال سـعدات            
 سمعتم تصريحات   :وقال. عملية اقتحام سجن اريحا كانت تحظى بدعم تام من الحكومتين البريطانية واألمريكية           

ن في وزارة الخارجية األمريكية، لم يشتك اي منهما او يمارس ضغوطا او             وزير الخارجية البريطاني ومسؤولي   
  .يعبر عن اي طلب
 رئيس اركان جيش االحتالل     أن 16/3/2006 الغد األردنية     ذكرت الناصرة برهوم جرايسي  وعن مراسلها في    

الفلـسطينيون  وزعم ان من حدد توقيت العملية هـم         . ان العملية في سجن اريحا لم تكن سياسية        حالوتس زعم 
من جانبه قال رئيس الطاقم السياسي االمني في وزارة األمن غلعاد ان            . والمراقبون الذين غادروا سجن اريحا    

الفصائل الفلسطينية متحمسة لتنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية، من دون عالقة بالعمليـة االسـرائيلية فـي                 
. ة عدة محاوالت من جانب فلسطينيين لتنفيـذ هجمـات         وادعى ان جهاز االمن احبط في الفترة االخير       . اريحا

واعتبرت ليفني أمس انه لم يكـن   .ونفى ان تكون العملية في اريحا امس منسقة مع الواليات المتحدة وبريطانيا          
واضافت ان عمليتنا يمكـن ان تـستخدم    .لدى اسرائيل من خيار سوى شن عمليتها العسكرية ضد سجن اريحا      

حمـاس  واعتبرت ان    .ين لشن هجمات، لكن ليس لدى حماس مصلحة في التسبب بتصعيد          ذريعة لدى الفلسطيني  
ووصفت الحركة بانها منظمة ارهابية تحاول اعطاء نفسها شرعية دولية           .غير مؤهلة للقيام بمفاوضات سياسية    

  .تحت غطاء االعتدال بهدف التوصل الى ابقاء المساعدة االقتصادية الدولية
  

   تقديم سعدات ورفاقه للمحاكمة اليوم مناقشة مسألة .16
يعقد اليوم، الخميس، جلسة في مكتب المدعي العام لمناقشة مسألة تقديم معتقلي عملية أريحا للمحاكمة، وفي أية                 

ويشارك في جلسة المناقشات عناصر من الجيش اإلسرائيلي وجهـاز األمـن            . هيئة قضائية، مدنية أم عسكرية    
وجاء  . منهم إلى محكمة مدنية    6إلسرائيلية أن وزارة القضاء تميل إلى تقديم        وقالت المصادر ا   .العام والشرطة 

أنه بالنسبة لسعدات، والشوبكي، ال يوجد أي تساؤل بشأن تقديمهم للمحاكمة في إسرائيل، خاصة وأنهم لم يمروا                 
 حكم علـيهم فـي   وبالنسبة إلثنين من األربعة المتبقين، فقد صدر . في أي إجراء قضائي في السلطة الفلسطينية      

المطلوبون الستة فقد تم تحويلهم إلى جهاز األمن العام ليتـولى التحقيـق              و .إسرائيل وتمت إدانتهم بقتل زئيفي    
  .وقالت محامية بريطانية ترافع عن سعدات، إن إسرائيل ال تسمح لها بمقابلة موكلها. معهم، كل على حدة

  16/3/2006 48عرب 
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   حماس حسب اإلسرائيلييناقتحام سجن أريحا رسالة إلى .17
. ن اتهامات للبريطانيين واألمريكيين بتعاونهم مع إسرائيل      والفلسطيني وجه: إذاعة الجيش، تقرير روني شينفيلد    

إال أن األوساط اإلسرائيلية تنفي نفياً قاطعاً هذه االدعاءات، عدا عن أن هذه العمليـة بمثابـة رسـالة أولـى                     
مع سيطرة حماس على السلطة، أي أنه ال مجال للحديث أو التفاوض،            وواضحة حول نمط عمل جيش الدفاع،       

إن : وأضـاف . هذا ما قاله موفـاز  . بل هناك عزم وإصرار، وتحمل كامل للمسؤولية إزاء أخذ مصيرنا بأيدينا          
الرسالة لحماس تعني أن رسالتنا واضحة ولكافة المنظمات، وإننا سوف ننجح في الوصول إلى جميع المسلحين                

 يقومون بقتل مواطنين أو وزراء في إسرائيل، وأنه ال مجال للتهاون في التعامل مع القتلة، كما أن كـل                    الذين
أعتقد أنه أمر جيد أن تنتهي هذه العملية بنجـاح،          : أما بيرس فقال   .من يقوم بخرق أي اتفاق سوف يدفع الثمن       

فأنا أعتقد أن حماس تقوم بتأليـب       وأن المسؤول عما حدث هو حماس، أما بشأن علميات االختطاف في غزة،             
العالم كله ضدها، وهذا بالنسبة لنا عمل رائع جداً، إذ ينبغي علينا عدم عرقلة ما تقوم به في هذا اإلطار، وفـي                 
حال مواصلة الحركة لعمليات االختطاف، فإنها ستجد العالم كله ضدها بشكل سلبي أكثر، حيال أسلوب عملهـا                 

ذي يقوم فيه هذا التنظيم بالعمل من أجل حشد األموال والمساعدات، إضـافة إلـى               ونواياها وذلك في الوقت ال    
هذا ويضيف مراسل إذاعـة      .رغبته، بل توسله أمام العالم لالعتراف به، في حين أنه يرفض االعتراف بالعالم            

ا إن إسرائيل أوضحت بشكل جيد أن لها الحق في التحرك والعمل في كل مجال تقتـضيه ضـروراته                 : الجيش
األمنية وتوفير الردود لكافة التهديدات وأنه ليس هناك تنظيم إرهابي أيا كان، يحظى بالحصانة كما ليست هناك                 

  .مدينة تشكل مأوى له، عدا عن أن قادة حماس ونتائج االنتخابات ومكانتهم الجديدة ال تمنحهم أي حصانة أبداً
  15/3/2006مركز دراسات الشرق األوسط  

  
  لسطينيين والعرب إلى احتراف االتفاقاتيدعو الف كتساف .18

 أشاد حالوتس بعملية اقتحام سجن أريحا واعتقال من وصفهم بقاتلي زئيفي، إضافة إلى اعتقال عـدد                 :الناصرة
 في مقر األخير، األربعاء إن      كتسافوقال الذي التقي ب    .ممن وصفهم بالمطلوبين لجهاز المخابرات اإلسرائيلية     

ارات أمنية محضة، وأن من حدد توقيت هذه العملية هـم الفلـسطينيون والـسجانون               هذه العملية جرت العتب   
من جانبه؛ أكّد الرئيس اإلسرائيلي،أنه لم يكن هناك مناص من القيام بهذه العملية، داعياً الفلـسطينيين                 .األجانب

  .والدول العربية إلى احترام االتفاقات المعقودة
  15/3/2006 خدمة قدس برس

  
  وسائل االعالم تشاطر قادة كديما تباهيهم بهجوم أريحا: اسرائيل .19

 تباهى أركان الدولة العبرية بالعملية :الناصرة أسعد تلحمينقالً عن مراسلها في  16/3/2006الحياة نشرت 
 في أريحا وإلقاء القبض على قتلة زئيفي وصفق لها أقطاب األحزاب الصهيونية، من تالعسكرية التي نفذ

رأى االسرائيليون، من سياسيين وإعالميين ان عملية اختطاف سعدات ورفاقه لم  .ين على السواءاليسار واليم
تأت لدوافع انتخابية بقدر ما هي تصفية حساب مع قتلة زئيفي وقالت ليفني الذاعة الجيش أمس انه لم يكن أمام 

رفين البريطانيين اسرائيل من خيار سوى شن عمليتها العسكرية على سجن أريحا بعد مغادرة المش
من جهتهم، حرص أقطاب  .وأضافت ان الهدف من العملية كان منع االفراج عن قتلة زئيفي. واالميركيين

واجماع صهيوني قومي حول  ليكود والعمل، على بث وحدة حالالاألحزاب المنافسة لكديما في االنتخابات، 
كهم قال غير ذلك، إذ عكس قلقهم من الفائدة لكن سلو. أهمية العملية العسكرية وعدم ربطها باالنتخابات
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االنتخابية التي يتوقع أن يجنيها كديما من العملية، خصوصاً مع تراجع شعبية الحزب بحسب استطالعات 
  .ليكود للحاق بكديماالليكود أن عملية أريحا قضت على فرص الونقلت أوساط صحافية عن أحد قادة  .الرأي

المطلوبين الفلسطينيين   متهكمة منتصفية الحساب: نوت عنواناً من كلمتيناعالمياً اختارت يديعوت احرو
. الستة الذين تعهدوا التحصن في السجن حتى الموت لكنهم خرجوا مهزومين رافعين أياديهم وثقيلي الخطى

 وافادت .وكتب المعلق العسكري فيشمان مقاالً مطوالً حول العملية التي كان ملفها جاهزاً في الدرج منذ عامين
الصحيفة في احد تقاريرها ان كوندوليزا رايس هاتفت ليفني وأبدت تفهماً للعملية االسرائيلية وطلبت فقط ان يتم 

ليكود قوله ان هدف الالى ذلك، نقلت الصحيفة عن قيادي بارز في  .تنفيذها مع أقل عدد ممكن من المصابين
اد األصوات العائمة التي لم تحسم موقفها من االنتخابات، اولمرت لم يكن اعتقال الفلسطينيين الستة انما اصطي

  .خصوصاً ان غالبيتها من اليمين
ولم تختلف معاريف عن يديعوت في العناوين التي مجدت الجيش واستخفت بالفلسطينيين وكتبت في عنوانها 

   .أمسكنا بهم: الرئيس
كل سابقة بالغة األهمية، إذ أكدت ان وكتب المعلق السياسي في هآرتس الوف بن ان ما حصل في اريحا يش

صعود حماس الى الحكم، بنظر المجتمع الدولي، يخلق واقعاً سياسياً جديداً يبرر إلغاء من طرف واحد 
لالتفاقات، مضيفاً ان الخطوات االسرائيلية األحادية تلقى الدعم الدولي وانه سيكون بمقدور اسرائيل إلغاء سائر 

وزاد بن ان انهيار . سطينية وتسريع االنفصال وتفكيك رزمة التعاون من عهد اوسلواالتفاقات مع السلطة الفل
وختم انه للمدى المنظور  .اتفاق اريحا يؤشر الى انتهاء التدخل الغربي في الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين

 يتم البحث في أمور فإن الموقف الدولي الجديد هذا يمنح اسرائيل حرية أكبر للنشاط لكن المشكلة ستنشأ حين
  .أكثر تعقيداً مثل معبر رفح

المحلل الـسياسي فـي     أن   الناصرة برهوم جرايسي   نقالً عن مراسلها في    16/3/2006الغد األردنية   وجاء في   
إن العملية في اريحا كانت رسالة واضحة لحماس، ال تلعبوا معنا بالنار، وال تحلمـوا               : يديعوت فلوتسكر كتب  
ألنه في حال وصل خرق االتفاقيات الينا فنحن سنكون عندكم          ... د من االتفاقيات الموقعة   حتى بنقض اتفاق واح   

  .في عقر داركم لتوجيه ضربة مسبقة، مع كل قواتنا ومعلوماتنا االستخباراتية
وأوضح . الخبير السياسي عكيفا الدار قال انها مناورة ممتازة       أن  ا ف ب     نقالً عن  16/3/2006البيان  وذكرت  
 فرانس برس ان هدف اولمرت ليس سعدات إنما حوالي عشرين بالمئة من الناخبين المترددين بين كديما                 لوكالة

وإال كيف يفسر ان أحدا ال يتساءل في إسرائيل         . ليس لها سوى دافع سياسي     ورأى ان كل هذه العملية    . والليكود
وهـذه  .  زال قتلتهم الفلسطينيون طليقـين لماذا تساوي دماء زئيفي أكثر من دماء األطفال اإلسرائيليين الذين ما     

ورد نتانياهو أمس األربعاء بـالقول ان عمليـة ضـد سـتة             .. الحجة يرفضها بشكل قاطع القادة اإلسرائيليون     
إرهابيين ال تغير شيئا في واقع ان اولمرت يريد  ان يجعل آالف اإلرهابيين الناشطين في حماس الذين يشكلون                   

  .  من إسرائيلتهديدا استراتيجيا، قريبين
  

  عنان يشعر باالطمئنان بعد انتهاء عملية أريحا: التلفزيون العبري .20
ونقـل   . قال التلفزيون العبري األربعاء إن اتصاالً جرى بين أولمرت وعنان تناول عمليـة أريحـا               :الناصرة

لية ألنه كـان يخـشى   التلفزيون في نشرته اإلخبارية عن عنان قوله، إنه يشعر باالطمئنان أكثر بعد انتهاء العم       
   .وأكد عنان التزامه بالشروط الثالثة التي وضعتها تل أبيب لحماس .تدهور األوضاع في المنطقة

  15/3/2006 خدمة قدس برس
  

  االحتالل االسرائيلي يمدد اغالق االراضي المحتلة حتى يوم السبت  .21
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طاع حتى يوم السبت القادم بادعاء      قالقررت سلطات االحتالل تمديد الحصار واالغالق المفروض على الضفة و         
  .تلقيها انذارات حول نية فصائل فلسطينية تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية

  15/3/2006 48عرب 
  

    فلسطيني500اسرائيل تشرع بمطاردة نحو  .22
 فلسطيني من نشطاء االنتفاضة سـبق ان        500شرعت قوات االحتالل بمطاردة نحو       :رام اهللا من وليد عوض    

 عدم مالحقتهم شرط تسليم اسلحتهم للسلطة وانخراطهم في مؤسساتها وعـدم            ىمع السلطة الفلسطينية عل   اتفقت  
وذكرت مصادر فلسطينية امس ان تل       .2005قيامهم بأية اعمال مقاومة وذلك في اعقاب قمة شرم الشيخ عام            

اجتياحات محددة االهداف في    ابيب طلبت مؤخرا من السلطة اعتقال المطاردين واال ستقوم قوات الجيش بتنفيذ             
ومن جهته، نفي عبد الفتاح حمايل مسؤول ملـف المطـاردين فـي              .االراضي الفلسطينية العتقال المطاردين   

الحكومة الفلسطينية السابقة امس علمه بالطلب االسرائيلي اال انه اكد للقدس العربي ان اسرائيل الغـت عمليـا                  
  .االتفاق القاضي بعدم مطاردة هؤالء

  6/3/2006دس العربي الق
  

   طالباً عربياً من حي دهمش في مدارسها 20بلدية الرملة ترفض تسجيل  .23
 طفالً عربياً من سكان حي دهمش في مدارس المدينة للسنة التعليمية            20رفضت بلدية الرملة تسجيل ما يقارب       

ن حي دهمش، بذريعة أن الحـي       وجاء أن بلدية الرملة تسعى لتقليص الخدمات البلدية التي تقدمها لسكا           .القادمة
ال يقع ضمن منطقة نفوذها وإنما ضمن منطقة نفوذ المجلس اإلقليمي عيمك لود، رغم أن الحي كـان يتلقـى                    

  !الخدمات طيلة السنوات السابقة
  16/3/2006 48عرب 

  
    قوات االحتالل تمنع عقد مؤتمر في فندق االمباسادور في القدس .24

سرائيلية وحرس الحدود والمخـابرات، صـباح اليـوم الخمـيس، باقتحـام             قامت قوات كبيرة من الشرطة اإل     
  .ومحاصرة فندق األمبسادور في القدس، لمنع عقد مؤتمر يناقش اإلنتخابات الفلسطينية ومستقبل القدس

: جمال زحالقة، تحت عنوان   .وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر بمشاركة ممثلو الفصائل الفلسطينية، وعرافة د           
وقامـت قـوات     . اإلنتخابات الفلسطينية، والخارطة السياسية إلى أين، ونحو خطة متكاملة إلنقاذ القدس           ما بعد 

اإلحتالل باقتحام الفندق ومحاصرته لمنع الناس من المشاركة في المؤتمر وسلمت صاحب الفندق أمراً عسكرياً               
  !يمنع عقد المؤتمر، كما تم استدعاء عدد من المنظمين للتحقيق معهم

  16/3/2006 48رب ع
  

  2، الموحدة 3 مقاعد، الجبهة 6طالب كلية تل حاي يمنحون التجمع  .25
 نتائج االنتخابات النموذجية التي اجريت في الكلية في ختام لقاء بين الطالب وعدد              ثالثاءوزعت كلية تل حاي ال    
ابات وعدد من اعضاء    حزاب مشاركة في االنتخ   أوجاء في بيان للكلية ان ممثلين عن         .من المرشحين للكنيست  

الكنيست ونشطاء االحزاب، شاركوا في اليوم السياسي في الكلية وعرضـوا بـرامجهم وردوا علـى أسـئلة                  
 571وشارك في التـصويت     . وقام الطالب خالل البرنامج بالتصويت في عدد من صناديق االقتراع         . الطالب
 مقاعـد، والقائمـة العربيـة       3ة الديموقراطية  مقاعد، والجبه  6نتائج عن منح التجمع الوطني    الواسفرت   .طالبا
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، يـسرائيل   7، الخـضر  8، االتحاد القومي  17، عاليه يروك  17، ميرتس 23، كديما   24العمل و .الموحدة مقعدان 
  . مقاعد4وبقية االحزاب. 3، الليكود5بيتينو

  15/3/2006 48عرب 
  
  

  حي استيطاني يقوم على أراض انتزعت ملكيتها من بلعين  .26
 العامة االسرائيلية امس عن موافقتها على إسكان الوحدات السكنية التي انتهى بناؤها في مستوطنة               أعلنت النيابة 

وجاءت موافقة النيابة في ردها على التمـاس قدمتـه          . موديعين عيليت على أراضي قرية بلعين غرب رام اهللا        
  . حركة السالم اآلن االسرائيلية

 16/3/2006البيان 
  

   نفّضل ضريبة دخل سلبية على رفع األجور :رئيس اتحاد الصناعيين .27
، إن عدم خصم ضريبة دخل من رواتب العمال من ذوي           اإلسرائيليين قال رئيس اتحاد الصناعيين   : ياسر العقبي 

وقال باروش، إنّه يستند إلى عمليـة حـسابية          .الرواتب المتدنية، أفضل لهم من رفع قيمة الحد األدنى لألجور         
وتبين من حسابات أجراها قسم االقتصاد في اتحاد الصناعيين أن رفع قيمة             . الصناعيين أجراها اقتصاديو اتحاد  

 مليار شيكل، مقابل    26 شيكل شهريا، سيكلف أرباب العمل زيادة سنوية بقمة          4500الحد األدنى لألجور، إلى     
  .ى حد قوله مليار شيكل في السنة الواحدة عل12تكلفة إجراء وتنفيذ ضريبة دخل سلبية، تقدر بنحو 

  15/3/2006 48عرب 
  

  تعليق التداول فـي سوق فلسطين المالي بسبب األوضاع السياسية .28
قال تقرير أنه تم تعليق التداول في سوق فلسطين لألوراق المالية امـس بـسبب األجـواء الـسياسية غيـر                     

 جهد من هيئة األوراق     واشار إلى أن التعليق يأتي في      .المستقرة،بعد اقتحام سجن أريحا واختطاف احمد سعدات      
  .المالية للحفاظ على السوق من العوامل غير االقتصادية

  16/3/2006الرأي األردنية 
  

   واالستثمار إلى الخريف المقبلللتنميةتأجيل مؤتمر فلسطين : سنقرط  .29
اعلن سنقرط وزير االقتصاد، امس، تاجيل مؤتمر فلسطين االول لالستثمار الذي كـان مقـررا                 :جعفر صدقة 

وعزا سنقرط تعليـق   . نيسان القادم، الى وقت الحق من خريف العام الجاري     11 ــ   9عقده خالل الفترة من     
الفعاليات الخاصة بالمؤتمر الى الظروف السياسية الراهنة، واألوضاع األمنية غير المواتية النعقاد حدث بهـذا               

ئيلية للسماح بدخول ضـيوف المـؤتمر       الحجم، إضافة الى غياب أية ضمانات رسمية من قبل السلطات اإلسرا          
  .االراضي الفلسطينية خالل فترة انعقاده

  16/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  السلطة تدفع الرواتب المؤخرة لموظفيها .30
قال جهاد الوزير وهو القائم بأعمال وزير المالية ان السلطة بدأت صرف أجور متـأخرة  : رام اهللا ـ رويترز 

لكنه اضاف انه لم يتضح بعد من أين ستحـصل الـسلطة علـى              ،  امل ورجل أمن   الف ع  140لما يقدر بنحو    
  .االموال الالزمة للوفاء باالجور المستحقة عن مارس الجاري
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  16/3/2006الشرق األوسط 
  

  لم نقدم نصائح لحماس: سعود الفيصل .31
لوفد حماس قـال ان     حول ما اذا كانت المملكة قد قدمت نصائح         في رد   قال سعود الفيصل    :   فهيم الحامد  ،جدة

  .المملكة لم تقدم نصائح الحد وهي حريصة على الحفاظ على قضايا االمة االسالمية ومصالحها
  16/3/2006عكاظ 

  
  إسرائيلقطر عرضت مشروع إدانة  .32

حثت قطر العضو العربي الوحيد في مجلس األمن الدولي، المجلـس علـى إدانـة     : نيويورك ـ خولة نزال 
ويـدعو   .عدات في عملية القرصنة التي استهدفت سجن أريحا في الـضفة الغربيـة            اختطاف واعتقال أحمد س   

مشروع بيان صاغه السفير القطري، اسرائيل الى اعادة جميع السجناء الفلـسطينيين الـى سـلطة االعتقـال                  
د وقال دبلوماسيون ان المجلس سيناقش المشروع في جلسة مغلقة بع          .الفلسطينية وسحب جميع قواتها من أريحا     

لكن الدبلوماسيين قالوا انه في حكم المؤكد ان يواجه          . استجابة لتعليقات أولية ألعضاء المجلس     السفيران عدله   
  .من الواليات المتحدة اذا طرح لالقتراع في شكله الحالي) الفيتو(المشروع حق النقض 

  16/3/2006القبس الكويتية 
  

   لبنانإلىرصد عمليات دخول مجموعات أصولية  .33
ذكر امس ان القوى االمنية اللبنانية ترصد عمليات دخول مجموعات اصولية مـن جنـسيات               :  كونا – بيروت

وقال مـصدر امنـي لبنـاني ان         .مختلفة الى لبنان في محاولة التخاذها من لبنان منطلقا لتحركاتها ونشاطاتها          
 .رية اللبنانية المشتركة  دخول هذه العناصر او المجموعات يتم عبر طرق خاصة غير شرعية عند الحدود السو             

وذكر  . في لبنان مركزا لها    12واضاف ان هذه المجموعات تتخذ من بعض مخيمات الالجئين الفلسطينيين ال            
التابعة لتنظيم القاعدة وجماعة ابو مصعب الزرقاوي تحاول ان تتخذ مـن لبنـان قاعـدة                'ان هذه المجموعات    

  .'ينيةلتحركاتها ومهماتها بالتنسيق مع تنظيمات فلسط
  16/3/2006القبس الكويتية 

  
  االردن هو االردن وفلسطين هي فلسطين: العاهل االردني .34

حذر العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني امس في مقابلة مع وكالة فرانس برس :  رندا حبيب،عمان ـ اف ب 
السرائيلية في اريحا تعتبر    من ان توجيه ضربة الي ايران سوف يفجر الوضع االقليمي برمته واكد ان العملية ا              

نحن ال نقلق من هذه التصريحات، وبالنـسبة        :  قال تصريحات الجنرال نافيه  ، وعن   تهديدا لسالم وامن المنطقة   
ـ     . لموضوع الخيار األردني قلنا أن األردن هو األردن وفلسطين هي فلسطين            ىهناك خيار فلسطيني فقط، وعل

ال نقلق فيما إذا فـاز اإلسـالميون، طالمـا أنهـم             وأضاف،   . الحقيقة اإلسرائيليين والعالم أن يتعاملوا مع هذه     
منضوون تحت الدستور ويحترمون أنظمتنا وقوانيننا، وطالمـا كـان والؤهـم وأولـويتهم األردن ومـصالح                 

قضية خالد مشعل   :  رد قائال   المملكة؟ ىهل هناك أي شروط لعودة حماس إل      وخالد مشعل   و بالنسبة ل  . األردنيين
ادا أكثر مما تستحق، هذه ليست القضية األساس، قضيتنا األساسية هي كيـف نـساعد الفلـسطينيين                 أخذت أبع 

ونمكنهم من استعادة حقوقهم المشروعة، نحن نقول ان حماس تنظيم فلسطيني، ونتعامل معه كما تعاملنـا مـع                  
سلطة الوطنية الفلسطينية،   حركة فتح أو الجبهة الشعبية أو أي فصيل فلسطيني أخر، أي التعامل يتم من خالل ال               

إن العودة عن قرار فك االرتباط ال       وقال أخيرا   .  إن دعوتنا لحماس هي أن تتعامل مع الواقع اإلقليمي والدولي         
  . يخدم الشعب الفلسطيني وطموحاته نحو ابراز هويته الوطنية وإقامة دولته المستقلة علي األرض الفلسطينية
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  16/3/2006القدس العربي 
  

  كا االسالمية تدعم الحوار الفلسطيني الرامي لتشكيل حكومة وحدة وطنيةالتروي .35
خرج االجتماع الوزاري األول للجنة التنفيذية لمنظمة المـؤتمر المكونـة مـن ترويكـا               :   فهيم الحامد  ،  جدة

ودعـم  المؤتمر االسالمي للقمة أمس ببيان أكد فيه على دعم المنظمة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسـساتها                
الحوار الفلسطيني الرامي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ودعا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الى احتـرام                
خيارات الشعب الفلسطيني وممارسة الضغوط على اسرائيل لوقف ممارساتها المتناقضة مـع خطـة خارطـة                

تقال احمد سـعدات وحمـل الواليـات        وفي كلمته انتقد اوغلي بشدة اقتحام سجن اريحا وتدميره واع           .الطريق
  .المتحدة وبريطانيا مسؤولية ما حدث

 16/3/2006عكاظ 
  

  العجلونـي المعتقل بسجون االحتالل يؤكد تمسكه بجنسيته االردنية   .36
أكد األسير األردني في السجون االسرائيلية سلطان العجلوني تمـسكه بالجنـسية            :   نيفين عبد الهادي   -عمان  

منحه الجنسية الفلسطينية خطوة تقدير معنوي من الحكومة الفلسطينية لمواقفه النضالية حيـال             األردنية،معتبرا  
واوضح العجلوني في بيانه ان هذه الخطوة بدأت بمبـادرة طيبـة مـن األسـير مـروان                   .القضية الفلسطينية 

ألسرى العـرب،وال   وقال أنا أتشرف بحمل الهوية النضالية الفلسطينية وأتشرف بها وكل إخواني ا           . البرغوثي
  .أرى تناقضا بينها وبين مواطنتي وانتمائي لألردن، فاألردن وفلسطين توأمان ال ينفصالن

  16/3/2006الدستور 
  

  ليس مجرد عبء امنيالوجود الفلسطيني في لبنان :  اإلسالميةالجماعة .37
االولية لمـؤتمر الحـوار     عقد المكتب السياسي لـالجماعة اجتماعا امس، واصدر بيانا توقف فيه امام النتائج             

الوطني التي جاءت باجماع المتحاورين، حول لبنانية مزارع شبعا، والسالح الفلسطيني والعالقـات اللبنانيـة               
 الى ان الوجود الفلسطيني في لبنان وجود شـقيق، فرضـته التوسـعية االسـتيطانية                 البيان واشار  .السورية

 منه، وتسوية اوضاعه تكمن في تشديدنا علـى تـأمين           الصهيونية، وليس مجرد عبء امني مطلوب التخلص      
الحياة الكريمة لالخوة الفلسطينيين، والمطالبة بحقهم في العودة الى فلسطين هو بمقدار محافظتنا علـى سـيادة                 

  . السلطة اللبنانية وامنها على ارضها
  16/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
   اإلسرائيليالسفيرفيال المعادي تطلب تحريرها من  .38

منذ ما يزيد على عشر سنوات ومنطقة وسط المعادي في القاهرة، تخضع إلجراءات غير عادية مـن أجهـزة                   
األمن المصرية، بسبب وجود المنزل الذي يقيم به السفير اإلسرائيلي فيها، وقد وصلت هذه اإلجراءات الى حد                 

ويفـضل سـفراء    . منزل السفير اإلسـرائيلي   إغالق  شوارع مهمة ورئيسية في المنطقة التي يقع في وسطها            
إسرائيل المتعاقبون في القاهرة اإلقامة في تلك الضاحية الهادئة، وتحديداً في تلك الفيال الفاخرة، المملوكة فـي                 

والمؤكد . األساس لسيدة مصرية، لجأت مؤخرا إلى القضاء في محاوالت يائسة السترداد الفيال المملوكة ألبيها             
 وصل إلى حد أعمال منافية      ،وماسيين اإلسرائيليين في القاهرة، تسببت في إزعاج شديد للمصريين        أن إقامة الدبل  

ـ ويقول   .لآلداب يقوم بها العاملون والمترددون على سفارة إسرائيل على حد سواء           سكان إن مقـر الـسفارة      ال
ال الخليعة التي ترتكب في     المطل على نيل العاصمة من ناحية الجيزة، أصبح وكرا للفتيات المشبوهات، ولألفع           

وبـالطبع تـرفض الجهـات      . مقر السفارة الذين تحرك بعضهم في وقت سابق بالشكوى إلى مدير أمن الجيزة            
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األمنية المصرية تحرير محاضر بمثل هذه الوقائع ضد السفارة، باعتبار أن المقر يخص دوله أجنبيـة يتمتـع                  
  .ديرية أمن الجيزة غير مختصة بمثل هذه األمورالعاملون فيها بالحصانة الدبلوماسية، لذا فإن م

  16/3/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  

  تظاهرة في نواكشوط لطرد السفير اإلسرائيلي .39
تظاهر العشرات من طالب جامعة نواكشوط أمام مبنى السفارة  :  وكاالت- سيد أحمد ولد باب-نواكشوط

اختطاف أحمد  و،لموريتانية وفداً تطبيعياً إسرائيلياالفلسطينية، وذلك بعد يوم واحد من استقبال السلطات ا
وأعلن الطالب رفضهم لزيارة الوفد اإلسرائيلي لبالدهم، ورفضهم أيضا ألي تقارب  . من رفاقه5سعدات و

ورفع الطالب المتظاهرون  .موريتاني مع إسرائيل، معتبرين أن تلك الزيارة تمثل طعنة لألشقاء في فلسطين
قات الدبلوماسية مع الكيان وتدعو حكام نواكشوط الجدد لطرد سفير الصهاينة من عاصمة الفتات تندد بالعال

  .المرابطين
  15/3/2006اسالم أون الين 

  
  مبعوث رباعي الشرق االوسط يعتزم ترك منصبه .40

قال جيمس ولفنسون انه يفكر في ترك منصبه الن تفويضه لم يزل غير واضح المعـالم                :  رويترز –واشنطن  
الربـاعي  ''وقال ولفنسون في جلسة للكـونغرس        .بيع من فوز حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية       بعد اسا 

نفسه ينبغي ان يستمر لكن دور قائد الرباعي المحروم من التصويت ال يبدو لي شيئا جذابا يمكـن للمـرء ان                     
  ''.وان كنت لم أقرر بعد. ولذا فانني افكر. يمضي عمره فيه

  16/3/2006الدستور 
  

  طلبنا من حماس التحّول إلى حزب سياسي: الفروف .41
كشف الفروف ان موسكو ناقشت مع مسؤولي حماس تحول الحركة الى حزب سياسي :   رائد جبر–موسكو 

 عن مناقشات أيضاوكشف  .في أقرب وقت ممكن وضم تشكيالتها العسكرية الى اجهزة االمن الفلسطينية
لدولي والدول المانحة من اجل التوصل الى صيغة للدعم المالي تجريها موسكو حالياً مع صندوق النقد ا

للفلسطينيين، وقال ان بالده اتخذت قراراً بمواصلة الدعم المالي للسلطة في كل االحوال، وانها تدرس حالياً 
  . حجم هذا الدعم

  16/3/2006الحياة 
  

  البرلمان االوروبي يدين عملية اقتحام سجن أريحا .42
أجمعت المجموعات السياسية في البرلمان االوروبي على شجب عملية :  ين الفريضي نورالد-ستراسبورغ 

وقال رئيس البرلمان بوريل ان  .اقتحام اسرائيل سجن اريحا والتداعيات الخطيرة التي تهدد بإلهاب المنطقة
ن وصور االهانة كيف تحمي عملية تدمير السج: وتساءل قائال، العملية االسرائيلية غير شرعية وعديمة الفائدة

 رئيس المجموعة الديموقراطية المسيحية، اكبر تكتل في البرلمان، اجراء تحقيق في وطالب. امن االسرائيليين؟
ودعا رئيس المجموعة . ظروف تدهور الوضع في سجن اريحا واستنتج العجز امام تطورات الوضع

تهم المستقلة حتى تكون شريكاً لالتحاد االشتراكية مارتن شولتز الى مساعدة الفلسطينيين على اقامة دول
وطالب رئيس المجموعة الليبرالية غراهم واتسون المفوضية . االوروبي اسوة ببقية الشركاء في المنطقة
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وطالب رئيس لجنة مجموعة . االوروبية والمجلس الوزاري بابالغ اسرائيل االدانة الشديده للعملية االخيرة
 االوروبي بـ العمل على إلزام اسرائيل وقف السياسات االحادية الجانب وعدم الخضر دانيال كونبنديت االتحاد

  .القبول بان تحدد اسرائيل طبيعة وحدود الدولة الفلسطينية
  16/3/2006الحياة 

  
  

  المفوضة األوروبية تلمح بإمكانية قطع المساعدات .43
نيتا بيريرو بـالجهود التـي يبـذلها        رحبت المفوضة المسؤولة عن العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي إي         

من جهة أخرى حذرت من أن االتحـاد         .محمود عباس، والهادفة إلى إقناع حركة حماس بسلوك طريق السالم         
قد يقوم بتخفيض حجم مساعداته المقدمة للفلسطينيين في حال استمرار الهجمات على الممتلكـات األوروبيـة،                

إن األوربيـين سـيقطعون     : وقالت بعد اجتماعها مع عبـاس      .طينيةوخطف الرعايا األجانب في المناطق الفلس     
  .المساعدات إذا تواصلت هذه الهجمات، وإن الفلسطينيين هم أول من سيعاني من قطع هذه المساعدات

15/3/2006مركز دراسات الشرق األوسط   
 

   في قضية أريحاموقفهبلير يحاول الدفاع عن  .44
قرار سحب المراقبين البريطانيين من سجن اريحـا، فيمـا واجهـت            دافع توني بليرأمس عن     : ب.ف. ا -لندن

الدبلوماسية البريطانية انتقادات حادة، واتهامات بالتواطؤ مع اسرائيل بعد العملية العسكرية التي شـنتها علـى                
ورد رئيس الوزراء ، على االنتقادات في مجلس النواب، متذرعاً بحجة ضمان أمن المراقبين، وشـدد                 .السجن

وقال بلير كنا نحذر السلطة الفلـسطينية منـذ          .ى انه تم توجيه تحذير بهذا الصدد الى الفلسطينيين منذ اشهر          عل
وتـابع   .ثالثة اشهر من أن أمن هؤالء المراقبين بخطر، وان االجراءات المتخذة في هذا المعتقل غير مناسـبة        

مشتركة في الثـامن مـن آذار مـن انهـم           بلير، ان االميركيين والبريطانيين حذروا محمود عباس في رسالة          
ان الدبلوماسية البريطانية    وكتبت صحيفة تايمز   .سينسحبون من السجن اذا لم تحترم السلطة الفلسطينية تعهداتها        

واتفـق   .ان عالقات بريطانيا مع الفلسطينيين على شفير االنقطاع        لم تعد تساوي الكثير فيما اعتبرت االندبندنت      
  .لقول ان هذه العملية ستكون لها عواقب دائمة على صورة بريطانيا في المنطقةمعظم الخبراء على ا

  16/3/2006األيام الفلسطينية 
 

  اتهامات موسى ال أساس لها من الصحة: الخارجية األمريكية .45
نفت الواليات المتحدة بشدة االتهامات التى صدرت عن عمرو موسى والتـى شـكك فيهـا      : واشنطن ـ قنا 

ونقلت اذاعـة   . د تواطؤ امريكى بريطانى مع إسرائيل الجتياح سجن اريحا واعتقال احمد سعدات           باحتمال وجو 
سوا عن المتحدث باسم الخارجية االمريكية قوله انها اتهامات ال اساس لها وتتجاهل حقائق ما حدث ولذلك من                  

يقة تسلسلية محددة االسـباب  المهم االطالع على البيان الذى قدمه جاك سترو الى مجلس العموم النه يحدد بطر      
  . التى ادت الى ما حدث

  16/3/2006الشرق القطرية 
  

  2-1 بداية أميركية بريطانية لفك الشراكة مع السلطة:حملة باكورة الموسم .46
  حلمي موسى  
بلغ رد الفعل الدولي على اجتياح إسرائيل مدينة أريحا وتدميرها مركز السلطة الفلـسطينية فيهـا واعتقالهـا                  

ت، بينهم األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، ذروته باتصال هاتفي جرى أمس بين األمـين العـام                  المئا
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واطمأن انان من أولمرت إلى أن العملية اإلسرائيلية انتهت من دون أن تقود إلى              . لألمم المتحدة انان وأولمرت   
  . تصعيد

طرار إسـرائيل للـرد علـى االنتهاكـات         وشرح أولمرت ألرفع مسؤول دولي حقيقة أن كل ما جرى هو اض           
لم يكن أمـام انـان، وفـق        . الفلسطينية المتكررة لالتفاقات الدولية وخصوصا اتفاق اعتقال قتلة الوزير زئيفي         

المصادر اإلسرائيلية، سوى التأكيد بأنه أكثر طمأنينة اآلن بعدما كان يخشى أن تقود العملية إلى تـصعيد فـي                   
 أمام أولمرت بأنه ملتزم باالشتراطات الثالث التي وضعتها إسرائيل واألسرة الدوليـة             ولم ينس التأكيد  . المنطقة

  . لحماس وأنه لن يتنازل عن أي منها
.  ساعة على انتهاء عملية اقتحام سجن أريحا وتدميره        12وجاء اتصال انان بأولمرت بعد مرور ما ال يقل عن           
 بوجود أزمة، وإنما تحت إلحاح األمـين العـام للجامعـة            والواقع أن االتصال لم يتم أصال بسبب إحساس انان        

  . العربية عمرو موسى
ومن الجلي أنه برد فعل كهذا من المؤسسة الدولية التي طالما ناصبتها إسرائيل العداء، يسهل تفسير موقف كل                  

ألولى، على أولمرت   فقد وفرت الدولتان، ومنذ اللحظة ا     . من الواليات المتحدة وبريطانيا الراعيتين التفاق أريحا      
وأعلنت الـدولتان،   . شبهة اتهامه باالنطالق من دوافع انتخابية عن اتخاذ قرار اقتحام السجن واختطاف من فيه             

على لسان كبار المسؤولين فيهما، أنهما بادرتا إلى إخراج المراقبين األميركيين والبريطانيين من السجن خشية               
وأعلنتا أنهما لم تنـسقا األمـر مـع         . السلطة الفلسطينية بنص االتفاق   على حياتهم واحتجاجاً على عدم التزام       

إسرائيل وأنهما فقط أبلغتا الطرفين بالنية في حماية طواقمهما وسحبهما من مهمتهما في سجن أريحا وبالتـالي                 
  . إنهاء دورهما في تنفيذ اتفاقية أريحا

وة عدوان السور الواقي عنـدما اجتاحـت القـوات          تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية أريحا تم التوصل إليها في ذر          
واتفاقيـة  . اإلسرائيلية مناطق السلطة وحاصرت الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقره فـي مقاطعـة رام اهللا               

وتحقـق التفـاهم    . أريحا ليست اتفاقا مكتوبا بل تفاهم تحقق بوساطة دولية أدى األميركيون فيها دوراً مركزياً             
دة السعودية في أثناء زيارة في مزرعته في تكساس، بأنه سيعمل على رفع الحصار عـن                بعدما وعد بوش القيا   

وطالبت إسـرائيل،  . المقاطعة في رام اهللا وتعهد بأن الجيش اإلسرائيلي لن يقتحم المكان الذي يوجد فيه عرفات   
زئيفي وبينهم سعدات   في مقابل ذلك، بأن تقوم السلطة بتسليم عدد من األشخاص، في مقدمهم من تسميهم بقتلة                

ورفضت السلطة ذلك وتم التوصل إلى تسوية تقضي بنقل هؤالء إلى سجن            . لتقديمهم إلى المحاكمة في إسرائيل    
  . أريحا، وأال يصابوا بأذى في طريقهم إلى هناك والبقاء هناك تحت رقابة أميركية بريطانية

 مشتركة كان قد بعث بها القنصالن األميركي        وفي هذا السياق أظهر الطرفان األميركي والبريطاني نص رسالة        
وتتضمن الرسـالة نوعـاً مـن       . والبريطاني في القدس الشرقية للسلطة الفلسطينية في الثامن من آذار الحالي          

ومن أبرز  . االحتجاج على أداء السلطة الفلسطينية في كل ما يتعلق بسجن سعدات ورفاقه واللواء فؤاد الشوبكي              
زيارات، تفتيشات، استعمال الهواتف، وأنهـا لـم        : لطة ال تعمد إلى الوفاء بشروط السجن      نقاط الرسالة أن الس   

ولم تخف الرسالة نشوء وضع جديد في الـسلطة بانتقـال           . توفر الحماية األمنية للطواقم األميركية والبريطانية     
. بة السـتمرار الرقابـة    الحكم إلى حماس التي تدعو إلى اإلفراج عن السجناء، األمر الذي يثير الشكوك بالنس             

وتنتهي بالتحذير بأنه إذا لم تعزز السلطة أمن المراقبين، ولم تحقق اتفاقا جديدا مع إسـرائيل، فـسوف ننهـي                    
  . دورنا

وفي السادس من آذار، ويا للصدفة، صادق الجيش اإلسرائيلي بحسب معاريف نهائيا على خطة دعيت حملـة                 
تلة زئيفي بعد ازدياد التصريحات الفلسطينية حول قرب اإلفـراج          باكورة الموسم أعدت من أجل القبض على ق       

وصادق أولمرت على الخطة، كما تم وضع       . وبحث موفاز مع المستويات التنفيذية في كل جوانب الحملة        . عنهم
وبرغم إنكار القادة اإلسرائيليين وجود أية دوافـع حزبيـة وراء           . وزيرة الخارجية ليفني في صورة التفاصيل     



 

 17

 بتنفيذ الحملة، إال أنه كان واضحا أن االنتخابات العامة على األبواب، وأن إنجازا كهذا ال يمكن أن يلحق                   القرار
  . الضرر بكديما

وقال . وكان متحدث باسم القنصلية األميركية في القدس قد نفى وجود أي تواطؤ أميركي بريطاني مع إسرائيل               
ن تطبيق لما جاء في اتفاق رام اهللا الذي قال إنه إذا ما تعرض              وفق صحيفة األيام الفلسطينية، أن سحب المراقبي      

  . أمن المراقبين وسالمتهم للخطر فإنه يحق لهم االنسحاب فورا وهذا ما جرى
وخرج اإلسرائيليون عن طورهم لتأكيد أن الحملة تمت من دون تنسيق مع األميركيين والبريطانيين وأن كل ما                 

وهكـذا فـإن   . من جانب المستويين السياسي والعسكري تجاه هـذه القـضية       في األمر ال يتعدى يقظة مفرطة       
األميركيين الذين أبلغوا اإلسرائيليين، وفق مصدر رسمي إسرائيلي، بأنهم سيتركون المقاطعة في أريحا قبل يوم               

 في رسالة   أما األميركيون والبريطانيون الذين حذروا الفلسطينيين     . الخامس عشر من آذار لم ينسقوا األمر معهم       
  . احتجاجية غامضة، فيعتبرون أنهم قدموا ما عليهم من التزام تجاه االتفاق

فهم اإلسرائيليون عدم التنسيق جيداً وهكذا كانت قواتهم جاهزة في معسكر النبي موسى الذي يبعـد كيلـومترا                  
ـ      5وبعد  . واحدا فقط عن مقاطعة أريحا ومستعدة لتنفيذ حملة باكورة الموسم          روج المـراقبين    دقـائق مـن خ

 دقائق بحسب قائد الجبهة الوسـطى اإلسـرائيلية         6األميركيين والبريطانيين، بحسب الرئيس محمود عباس، و      
بل إن مـسؤوال أمنيـاً فلـسطينياً أعلـن أن           . الجنرال يائير نافيه، كانت القوات اإلسرائيلية تحاصر المقاطعة       

  ! ارجون لوقت قصيرالمراقبين الدوليين أبلغوا الطاقم الفلسطيني أنهم خ
غير أن جوهر القصة ال تكمن في التفاصيل وإنما في جوهر الموقف الذي اتخذته أميركـا وبريطانيـا باسـم                    

 .الشرعية الدولية والقاضي بفك الشراكة مع السلطة الفلسطينية بعد فوز حماس
  16/3/2006السفير 

  
  نجاح حماس ومآل القضية والمنطقة .47

  راشد الغنوشي
المشروع الغربي من إرساء الكيان الصهيوني خنجرا في قلب أمة العرب والمسلمين استهدافا لها              منذ أن تمكن    

بالتفكيك والتذرير، وإحباطا لكل مشاريع نهوضها، أيا كان لونها األيديولوجي، تحولت قضية الصراع مع هـذا                
  .الكيان الدخيل إلى القضية المركزية لألمة

، شأن كل جسم يقتحمه كيان غريب عنه ال مناص له من مجابهته حتـى               فانخرطت معه األمة في تحد وجودي     
طرده وتعافي الجسم منه، فيستأنف وظائفه أو يفشل في ذلك متصورا إمكان التعايش معه فيأخذ طريقـه إلـى                   

  .التالشي والهالك
ة أو إقليمية مثل    وبسبب الموقع اإلستراتيجي لهذا القطر ولهذه القضية غدا كل حدث يحصل هنا يأخذ أبعادا دولي              

االنتخابات األخيرة التي حققت فيها حماس نجاحا باهرا كان له مثل وقع الزلزال، واحتل الخبر األول في كـل                   
  .صحف العالم

كما غدا شعار تحرير فلسطين من االحتالل المحك الذي امتحنـت علـى صـخرته الزعامـات واألحـزاب                   
  .واإليديولوجيات وذلك منذ النكبة

ية فلسطين منذ االحتالل قد رفعت أيديولوجيات ودوال وأحزابا وزعامـات يـوم رفعـوا لـواء                 الثابت أن قض  
تحريرها، حتى إذا سقطت الراية من أيديهم انصرفت األمة عنهم، بل ربما لعنتهم وانقـضت علـيهم، وولـت                   

  .وجهها شطر غيرهم من المترشحين الجدد
ثم انصرفت األمة عنهم ال تلقي لهم باال بعد سقوط الراية           ارتفعت رايات القومية وزعماؤها يوم تصدوا للمهمة        

من أيديهم واتجهت صوب الزعامات الوطنية الفلسطينية رافعي راية الدولة العلمانية الديمقراطية من البحر إلى               
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النهر فالتفت حولهم، حتى إذا وهن عزمهم بعد تغير المناخ وموازين القوة لغير صالحهم فأخذوا يساومون على                 
  .ألصلا

نفضت اليد منهم وهم ينخرطون في مسلسل من التنازالت كل سقف يفضي إلى ما هو أدنى منـه، محكـومين                    
  .بفكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بدل الصمود حتى تغيير الموازين

لقد سلموا أمرهم لقمة سائغة لعدو شرس ماكر ال حد ألطماعه، وال يجدون من يجيـرهم منـه غيـر حلفائـه                      
  .ن من األوروبييناإلستراتيجيي

لقد تحول مؤسسو الكيان الصهيوني وحماته لدى منظمة التحرير وسطاء وشفعاء ورعاة صلح وتسويات، فكان               
من الطبيعي أن ينتهي األمر إلى ما انتهى إليه من تحول المنظمة العتيدة أغنى وأقوى منظمة تحرير في العالم،                   

لفلسطينية، والجم الغفير من قادتها إلى مديري شبكات نهب         بعد أن قدمت قوافل من الشهداء وصاغت الوطنية ا        
للمساعدات الخارجية يؤسسون الحتكارات كبرى هم فيها شركاء للرأسمالية اليهودية غير متعففين حتى عن بيع               

  .اإلسمنت لبناء المستوطنات وجدار التمييز العنصري
أمنية تتصيد الجيل الجديد مـن المجاهـدين        كما تحول القطاع األوسع من مجاهدي األمس إلى شبكات وأجهزة           

تالميذ أحمد ياسين والشقاقي الذين أقدموا على حمل الراية التي سقطت فرووها بفيض من الدماء والتـضحيات                 
  .البطولية

التفت الجماهير حولهم وزادت طهارة أيديهم المتوضئة الناس تعلقا بهم مقابل غرق الجم الغفيـر مـن جيـل                   
ي المغانم، أسوة بنظرائهم من الدول المتخلفة الفاسدة المترفة، حتى قبل أن يعترف لهم بدولة،               المنظمة العتيدة ف  

  .اللهم عدا األلقاب المفرغة من كل محتوى سيادي
فتراهم يتجولون في سياراتهم الفارهة، متنقلين عبر البوابات الصهيونية الخانقة بين أشالء وطن مزقه االحتالل               

 األذون الخاصة بينما شعبهم يتجرع الغصص بين المعابر ويشاهد كل يوم مزيـدا مـن                إلى كانتونات، حاملين  
  .اإلذالل والتجويع والموت الزؤام

.. لقد حالت األسوار العالية بين الفالح وحقله، ممن بقي له حقل، وبين التلميذ ومدرسته وبين المريض ومشفاه                
  .كل ذلك والحديث عن مفاوضات ال تنتهي مستمر

يقرر العدو وقفها بذريعة انعدام الشريك الفلسطيني الكفؤ واصما الـسلطة باإلرهـاب، ويهـدد بقطـع                 وعندما  
المساعدات عنها والمبادرة بالتصرف من طرف واحد لفرض أمر واقع وكأن السلطة غير موجودة وما وقـع                 

يات الملغاة والبحث عن أي     معها من اتفاقات لم يكن، تظل هذه األخيرة تردد ببغاوية شديدة تمسكها بتلك االتفاق             
  .سبيل الستئناف مفاوضات ال تنتهي وال يحترم الطرف اآلخر نتيجة من نتائجها

بل يمضي قدما مغذا السير في طريق بناء المزيد من المستوطنات وتوسيعها وشق الطرقات االلتفافية وتمزيق                
ـ             ي وال باتفاقـات موقعـة، ويتـضاعف        ما تبقى من الوطن، ويواصل الجدار اللعين سيره ال يبالي بقانون دول

التجريف ونهب المياه وابتالع القدس، فعن أي سلطة يتحدث هؤالء وعن أي دولة وعن أي تفـاوض وكبيـر                   
  مفاوضين أو صغيرهم وعن أي وزراء وسفراء ووكالء؟

شعب فلسطين لم ير من الدولة غير وجهها الترفي القمعي مقابل الهوان والذلة أمام العدو، فهل من عجـب إن                    
تمكن أبناء اإلسالم من إخراج شعب فلسطين بل أمة العرب والمسلمين من ذلة الدولـة الوهميـة إلـى عـزة                     

  .وعلى العالم، منطق المقاومة والتحريرالمقاومة وشموخها البطولي الذي فرض منطقا جديدا على المحتل 
وهل من عجب إذا نقلوا الحرب إلى عمق العدو ألول مرة في تـاريخ الملحمـة الفلـسطينية حتـى يـضطر                      
المغرورون الذين طالما اعتزوا بامتالكهم الجيش األقوى في المنطقة إلى أن ينسحبوا من الجنوب اللبناني تحت                

 غزة، ما جعل الحجر والشجر ناهيك عن البشر ينطق بأن هذا هـو الطريـق         نيران المقاومة وعادوا لمثلها في    
الذي ستتحرر به فلسطين كل فلسطين، ألم يقل قائلهم ال فرق بين غزة وحيفا؟ هل أجداهم الدعم الدولي شـيئا                    

  أمام تصميم المجاهدين؟
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يكافئها بوالء وحب عظيمين    وهل من عجب وقد أعادت األيادي المتوضئة الكرامة السليبة للشعب البطل في أن              
أذهال الجميع غير مبال بكل أصوات التهديد بمقاطعته وتجويعه إذا هو اختار حماس، فما زاده ذلك إال إصرارا                  
على الوفاء متحديا العالم موجها أبلغ الرسائل للعالم، للسلطة للعرب والمسلمين، ولحماس نفسها وبالتأكيد للعدو               

  .الصهيوني
  الرسائل من هذا الفوز المبين لحماس وإلى أين تتجه القضية الفلسطينية بالمنطقة؟فما أهم الدروس و

 إن فوز حماس الباهر لم يكن شهابا ينطلق في ليل بهيم بل جاء ضمن مسار تصاعدي للحركة اإلسـالمية                    -1
ن اإلخـوان   في المنطقة والعالم، ولم يكن عجبا أن يسبق ذلك بالزلزال االنتخابي في مصر الذي كشف بجالء أ                

المسلمين هم الخيار الحقيقي للشعب المصري حكاما له ومرشدين لو جرت العملية االنتخابية بعيدا عن سـيف                 
  .الرأسمال األعظم لحكم مبارك وحزبه إلى جانب النصير الخارجي: المعز وذهبه، عن البلطجة والمال

خابات نزيهة، بل كان ذلـك فـي تـونس          وهذا الحال ما كان ليختلف في أي بلد عربي آخر لو جرت اليوم انت             
  .والجزائر مثال منذ نهايات الثمانينيات

المنطقة تمر بمرحلة تحول دراماتيكي، إذ إن جيل األحزاب الوطنية الذي قاد معركة التحرير وحكم حتى تعفن                 
  .بصدد االحتضار، والذي ينهض اليوم بمهمة تشبيب السياسة هو اإلسالم وحلفاؤه

 طنجة، هناك صعود جيل جديد إلى ركح السياسة وقيادة األمة بديال عن جيل شاخ وفتّ فـي                  من إندونيسيا إلى  
  .عضده الفساد واغترب بفكره وقيمه ونمط حياته وعالقاته عن الشعب

ومنظمة التحرير تنتمي لذلك الجيل مثل حزب الدستور وجبهة التحرير واتحاد القوى الشعبية واالستقالل والوفد               
  .الخ، مقابل حماس وشبيهاتها اإلسالمية في عالم اإلسالم.. وريث الثورةوالحزب الوطني 

يستطيع التدخل الدولي أن يحول دون عملية التحول هذه من خالل تكرار تجربة الجزائر في فلسطين وغيرها،                 
  .ولكن ذلك لن يغير اتجاه التاريخ بقدر ما يزيد النقمة على المتدخلين

مقراطية فرض عليه فوز حماس الباهر من خالل آليات الديمقراطية التي تـولى              إن الغرب الذي يبشر بالدي     -2
بنفسه مراقبتها مطمئنا إلى أن نتائجها ستكون لصالح المنظمة التي أفسدها وقادها إلى الفـشل واإلفـالس، أن                  

ماركيـة  يخضع مرة أخرى لالمتحان في قيمه وأخالقه كما امتحن في أبو غريب وغوانتانامو والرسومات الدان              
  .المتعفنة ليشهد على نفسه بكل لسان بتورطه المتكرر في ازدواجية المعايير إلى حد اإلفالس الخلقي

الخبز مقابل الكرامة، والمساعدات مقابل االعتـراف  : إن تهديد حماس بالمقاطعة وفرض المساومة المذلة عليها   
تزال قوى االستكبار التـي خططـت لهـا         بأكبر عملية اغتصاب لمقدسات األمة تمت في القرن العشرين، ال           

  .ونفذتها ترعاها مصرة على إضفاء الشرعية عليها
إن إصرار القوى الغربية على ديمقراطية الفرز تفضح دعاواها اإلصالحية الديمقراطية وتمـسكها بـالمنطق               

  .االستعماري القائم على رفض االعتراف باآلخر واإلصرار على تدجينه وإخضاعه
هذا المنطق الوصائي االستكباري المصر على استبقاء الخنجر الصهيوني مغروزا في قلب أمتنا وربـط كـل                 

تقبل به األمة ولو مرت     عالئق اإلسالم بالغرب بهذا الملف يمثل أكبر تحد لشعب فلسطين بل ولكل األمة، ولن               
  .ألف سنة

وسيظل هذا الملف الدامي واالغتصاب الظالم أكبر عقبة في طريق عالقات سوية مع أمم الغرب حتـى تقـر                   
  .بالحق ألصحابه ويعود شعب فلسطين إلى دياره

 إن شعب فلسطين وشعوب األمة ستزداد تعلقا بحماس وكذا أحرار العالم ما استمرت تنطق بصوت الحـق                  -3
وت األمة، مصرة على المنطق الذي اتبعته حتى اآلن، منطق تغيير موازين القوة ال الخضوع لها، كيف ال                  ص

  .وهي ترى ما حل بالمنظمة العتيدة عندما تخلت عن منطق تغيير موازين القوة وخضعت للمساومات
ـ                  زب اهللا وسـائر    إن اهللا القوي العزيز الذي نصر حماس على أعتى قوة عسكرية غاشمة كما نصر قبلهـا ح

حركات التحرير التي صمدت في وجه ميزان القوة المختل لن يكلها إلى نفسها وال شعبها الذي أعطاهـا ذلـك                    
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الحجم من الوالء، اعتمادا على تجاربه المتراكمة ومستوياته التعليمية العالية ووعيه السياسي الذي يفوق وعـي              
، متيقنا أنه يعطي والءه لبرنامج المقاومة واأليدي        %70ت  أي شعب آخر، أولم يشارك في االنتخابات بنسب فاق        

  المتوضئة؟
ومن وراء شعب فلسطين البطل أمة العرب والمسلمين وأحرار العالم، وقبل ذلك وبعده اهللا جل جالله الـرزاق                  
ذو القوة المتين، وأمة العرب والمسلمين لن تعذر حاكما يتخلى عن قضية األمة المركزيـة المقدسـة قـضية                   

  .لسطينف
 إن أخطر ما تعرضت له هذه القضية العظيمة من انحراف وتشويه وما أفضى بأعتى منظمة تحرير إلـى                   -4

اإلفالس هو تسرب منطق الدولة واستيالؤه عليها وهي لما تتحول إلى نصف دولة، كما ال تزال أرض فلسطين                  
  .ومياهها وبحارها وكل شيء فيها تحت السيطرة اإلسرائيلية

ة المهازل هذه السلطة التي لم يكن رئيسها غفر اهللا له يملك القدرة حتى على مغادرة قفـص مبنـى                    إنها مهزل 
مهدم يقدم له فيه جنود االحتالل طعامه وشرابه بالمقدار الذي يريدون وبالنوع الذي يحددون ولو كـان سـما                   

  .زعافا
إطارها الصحيح أنها قضية تحريـر      إن على حماس أن تعيد األمور إلى نصابها وتضع القضية الفلسطينية في             

وطن محتل، وفي ضوء ذلك ينبغي أن تعاد صياغة كل شيء ولو بتدرج بما في ذلك صياغة منظمة التحريـر                    
ووضع ما يسمى بالسلطة الوطنية في موضعها الصحيح بالنزول بها إلى حقيقتها الفعليـة أنهـا مجـرد إدارة                   

  .لبلديات والحكم المحلي أقرب منها إلى مهام الدولةالخ، هي إلى مهام ا ...زخدمات تعليمية وصحية
لمصلحة من كانت إشاعة وهم الدولة وجوهرها القدرة على ممارسة السيادة على أرض محددة معتـرف بهـا                  

  .وليس شيء من ذلك في هذه الحالة موجودا
أن يزال عنها كثيـر     إنها مسخرة حقيقية، وإن من مقتضى النزول بهذه السلطة إلى وضعها الحقيقي في الواقع               

من الهاالت والبهارج المعتادة، كالمرتبات العالية لنواب المجالس والموظفين وكثرتهم غير الالزمة واالمتيازات             
  .التي فصلتهم عن الشعب وعن روح وثقافة المقاومة ورمت بهم في أحضان العدو

ن تعقد تحالفاتهـا وتحـرص علـى         إن إستراتيجية حماس العليا هي التحرير، وعلى ذلك األساس ينبغي أ           -5
  .توسيعها فلسطينيا وعربيا وإسالميا ودوليا

ومهمة تحرير فلسطين تتجاوز كل فصيل مهما بلغت قوته، بل تتجاوز كل الفلسطينيين، بل كل العرب، بل كل                  
  .المسلمين لتصب في سياق التحرر اإلنساني من أخطر مخلفات وركائز االستعمار القديم والحديث

لتحرر من كل منزع حزبي والعمل على طرح منظور تحرري واسع يستوعب كل قوى التحرر على                مطلوب ا 
  .كل المستويات السيما أن رياح التحرر تهب على العالم من أميركا الالتينية إلى إندونيسيا إلى أفريقيا

 المناهضة للعولمة   وتمثل قضية فلسطين أسخن بوتقة لعملية التحرر اإلنساني ودائرة كبرى من دوائر الحركات            
مطلوب من حماس أن تعمل على رفع سقف البرنامج الوطني الفلسطيني الذي نزلت بـه منظمـة                  .اإلمبريالية

التحرير إلى القاع، وبذلك ترفع سقف الدعم العربي واإلسالمي واإلنساني لها، بما يجعلها قوة ورافعـة تغييـر                  
ابيين، وذلك في مناخات متداعية إلى الـسقوط ويعلـو          ديمقراطي تحرري وإنساني، رافضا لكل فكر ونهج إره       

فيها مد اإلسالم والقوى الديمقراطية والمناهضة للظلم المتحالفة معه، بدل أن تكون عامل تطبيع وشرعنة لتلـك     
  .األوضاع

لقد عاد القوس إلى بارئه فوجب أن توضع القضية في موضعها قضية تحرير وما تبقى في خدمته، هللا األمـر                    
  .ل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهللامن قب

  16/3/2006الجزيرة نت 
  

  كي تنجو حماس .48
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  زياد عبد الفتاح
وحـدة  : ئج االنتخابـات التـشريعية    رويداً رويداً تخرج فتح في إسار غضب يكاد يذهب بما هو أخطر من نتا             

 لقـد بـدأت فـتح     . الحركة ومشروعها السياسي، وبنيتها التنظيمية ومواصلة ريادتها على الرغم من خسارتها          
وفي المنطقة الداخلية، فـان     . تتعافى، خرجت فيما أظن في منطقتين حرجتين واحدة داخلية واألخرى خارجية          

لقـد  ! يمي الذي أغلبه هنا، بكثير من التمعن، على االرهاب الفكري         قيادة فتح غادرت خضوعها لالبتزاز التنظ     
بدت األمور في لحظة من اللحظات كما لو ان قيادة الحركة تعتقد ان انقاذ الحركة في لم شملها، دونما ضوابط                    

تحضرني في هذه المناسبة ان أحد اصدقائي الحزبيين لم ينتظر ان يطرده الحزب فطـرد هـو                 . او استحقاقات 
هنا يجب ان نفرق بين انقاذ يخضع للقسمة، وانقاذ آخر يرفض االبتزاز ويضع المصلحة العليـا لفـتح                  ! زبهح

  .فوق كل اعتبار
أما في المنطقة الخارجية، فإن فتح تصحو اآلن على مأزق حماس، وفي ظني فانه بدالً مـن ان نعـد حمـاس              

فالممارسـة الديمقراطيـة التـي نفـذها        . جـو بالفشل، فان علينا ان نساعدها كي تنجح او على األقل كـي تن            
الفلسطينيون بشفافية عالية واهتمام بالغ ليس مردها التمظهر انما الحاجة الفعلية القصوى لشعب حرم من كافـة           
الحقوق وأبسطها، وعندما الفى نفسه امام صناديق االقتراع اجتمع على التصويت بكل ثقة والتزام، ليس صدفة                

هنا يصح القول ان الديمقراطية لم تكن ترفاً للفلسطينيين وانما          : وقت على معظم نسب العالم    ان نسبة الناخبين تف   
  .هي ضرورة وتعويض حرمان طال وشمل األمة الفلسطينية في كل بقاع العالم

لذا، فان على فتح ان تنهض اكثر وأال تلقي باالً ألي ارهاب، وان تعيد تقييم تاريخها، وان تطرد من صفوفها،                    
شرط ان تجدد الحركة ذاتها وتُعصرن اداءها، وتبعد كل من اصابهم العجـز           ..  رحمة، كل من يخرج عليها     بال

  .والتكلس او الجمود
ثمة ما يشكل قاعدة وارضية للنهوض، االلتفات الى البنية التحتية لفتح بكثير من العناية، التفات يطبـق بـشكل        

ن وتستبعد كل من تربى على الشللية، واعتمد على العالقات          صارم مركزية ديمقراطية تأتي بالنشطاء والمبدعي     
العامة داخل الحركة منهجاً وطريقاً، وبشكل أشد الحاحاً، أمراء فتح الذين اغتنوا وشكلوا ثروات كبرى مشبوهة                
يسخرونها لعمليات غير مشروعة، هؤالء في كل حال يسقطون تباعاً كلما أدركت فتح اهميـة حريـة الـرأي                   

قول، والتزمت بممارسة ديمقراطية فعلية، وليست فوضوية على طريقة البرايمـاريز واالنتخابـات             وشجاعة ال 
  .التمهيدية

في نتائج االنتخابات أيضاً وفي مسألة حماس، تعامل الكثيرون ليس من فتح وحدها وانما من حمـاس أيـضاً                   
  !!بكثير من التبسيط

تخابات التشريعية تحمل آخر المطاف وربمـا نهايـة         في فتح ظن اصحاب التيار الواسع الذي غضب بأن االن         
الكون، هؤالء وقعوا أسرى الغضب الذي أعماهم عن إدراك العالم وما يضطرب بـه مـن صـراع وتطـور          

لم يفهم هؤالء انه كان علـى فـتح ان تخـرج         . ومتغيرات حادة وعاصفة، فقادهم ذلك الى رد فعل أشد عصفاً         
  .قق النظر وتعيد ترتيب اوضاعها وتراجع حساباتهاوتصطف جانباً، ولتلتقط أنفاسها فتد

وفي حماس ازدهت حماس بالنصر الخطر الكاسح، الذي لم تتبين الحركة، في لحظات النشوة، مدى ما يلقيـه                  
  .عليها من تبعات ومسؤوليات

وأظن أنهم لم يفكروا في أنهم سيكونون في ورطة، وان تشكيل حكومة حمساوية مـستحقة تحكمـه حـسابات                   
أزمة قد يبـدو    : وأكاد أتصور ان هناك أزمة حقيقية داخل حماس       . خلية وخارجية غاية في الحساسية والتعقيد     دا

وبعيـداً  .. انها لم تظهر على السطح بعد، اال انها كامنة في العمق، تتهيأ لتطفو في لحظة او حتى ربما تتفجـر     
.  حول تعامل حماس مع كتائب القسام      عن التوغل او حتى الدخول في مناطق حماس، فان ثمة مالحظة سريعة           

كيف وبأي منطق تمكن ادارة األزمة الكامنة؟ ان االنتقال من المعارضة الى السلطة في حالـة حمـاس لـيس                    
هنا يأتي الـشعار الـذي      . انتقاالً سياسياً وحسب، وانما هو انقالب على نظرية المقاومة المسلحة حتى التحرير           
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ليـضيف تبـسيطاً    ! ة الذي سوف تنتهجه حماس كي تخرج مـن مأزقهـا          أطلقه مشعل حول الصمود والممانع    
  .واستسهاالً يعكس ارتجاالً ال يليق بحركة تتهيأ للحكم في ظروف عاصفة وأمواج غير مواتية

وفي السياسة فإن عليك غالبـاً      . وفي تقديري، فإن اللغة تنفع في التحليق االبداعي، ولكنها ال تسعف في المآزق            
واضحة تماماً فوق الحروف، بخاصة عندما يتعلق االمر باسرائيل والغرب، الذي يرتعد أمـام              ان تضع النقاط    

الشعب الفلسطيني أيـضاً ال يحفـل    ! هنا ال فرصة لبالغة او لُغة     ! كل ما قد يهددها ولو احتماالً ال يمكن بلوغه        
اول األخطاء في هـذا     . االجتماعيةبالفصاحة بقدر ما ينتظر حلوالً واقعية وعملية لمشاكله اليومية االقتصادية و          

كيف لم تقرأ حماس النكبات التي طالتنا فـي   .. السياق اعالن حماس انها تراهن على عمقها العربي واالسالمي        
  !هذا العمق بالتحديد؟

  16/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  العدوان اإلسرائيلي وإحراج حماس .49
 علي حسين باكير

لي على سجن أريحا والمعتقلين فيه، فعمليات القتل واالغتيال والتجريـف           ال شيء غريب في العدوان اإلسرائي     
لكـن الـسؤال    . واالعتقال واإلرهاب اإلسرائيلية لم تتراجع منذ إقامة هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين            

 الهدف من   وما! ماذا تريد إسرائيل من اقتحام سجن، ال حول وال قوة للمعتقلين فيه؟           : الذي يتبادر إلى الذهن هو    
تعبئة الجيش والدبابات والمروحيات والقادة العسكريين؟ ولماذا انسحب المراقبون األمريكيون واألوروبيون من            

  سجن أريحا دون التنسيق مع أحد؟ 
في الحقيقة، إن هذا االقتحام اإلسرائيلي يأتي في إطار استعراض أوراق القوة اإلسرائيلية المدعومـة أمريكيـا                 

ويأتي العدوان في سياق الحمالت     . لتي يرافقها موقف عربي عاجز ووضع عربي منهار ومتشتت        وأوروبيا، وا 
االنتخابية التي يتم االستعداد لها في إسرائيل، إذ إن الديمقراطية اإلسرائيلية التي يتبجح الغرب بها ال تكتمل إال                  

  . فكه قربانا لديمقراطيتهمع المراهنة على قدر الدم الفلسطيني، الذي يستطيع هذا اإلسرائيلي س
ويبدو أن إسرائيل تريد أيضا أن تبعث برسالة واضحة إلى الفلسطينيين، إنهم مع وصول حماس إلى الـسلطة                  
أصبحوا في وضع أضعف، ذلك أنهم خسروا عراب االتّصال الالزم مع اإلسرائيليين عنـد وقـوع المـشاكل،            

  ). وهذا هو العنصر األهم(د على االنتهاكات اإلسرائيليةوخسروا في نفس الوقت الفريق المقاوم الذي كان ير
حيث إن وصول حماس إلى السلطة، ترتبت عنه التزامات جديدة ما كانت لتلتزم بها لو كانت خارجها، ومـن                   
هذا المنطلق، فقد يكون اشتراك حماس في االنتخابات، أكبر خطأ في حساباتها، سيما إذا كانت بالفعل قد قيدت                  

  . لى الرد على أي اعتداء إسرائيلي على الفلسطينيينقدراتها ع
وعلى الرغم من قناعتنا بأن هذا الهراء السياسي ال يحل المشكلة الفلسطينية حتى لو تخلّى الفلسطينيون عن كل                  
شيء، فإن منح حماس فرصة هو أمر جيد، لكن الموقف العربـي المتهـرئ والفاشـل فـي حالـة الحـرب                      

  . يحول دون دور ايجابي لحماس، بحيث ال يصب ذلك إال في خانة إسرائيل كالعادة، )االستسالم(والسلم
المطلوب من العرب الذين يتبجحون منذ أكثر من عقدين بعالقاتهم اإليجابية مع إسـرائيل، وبمـدى جـدوى                  

ل أن يقولوا   عالقاتهم اإلستراتيجية مع أمريكا، العمل في هذه الظروف ليثبتوا صحة توجهاتهم، فمن غير المقبو             
أنّهم يدعمون خيار الشعب الفلسطيني المتمثّل بحماس، وفي الوقـت نفـسه ينتظـرون األوامـر األمريكيـة                  
واإلسرائيلية بضرورة قطع األموال وفرض الشروط على حماس، فضال عن تحديد مـا إذا كـان باإلمكـان                  

حماس من موقعها الرسمي في التوجه      استقبالها في أراضيهم، وهو ما بدا واضحا حين تحددت الزيارة األولى ل           
  ! إلى تركيا وإيران وروسيا

حماس في وضع ال تحسد عليه أيضا، فهي إن خضعت للمعايير الغربية بضرورة ترك العمل المسلح نهائيـا،                  
تكون قد انتحرت وبشكل أكيد هذه المرة، فهي غير قادرة من موقعها هذا علـى الـرد بـشكل قـوي علـى                       
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يلية، وهي أيضا غير قادرة على فتح حوار رسمي مع اإلسرائيليين نظرا للنتائج المعروفـة               االعتداءات اإلسرائ 
  . سلفا لمثل هذا العمل، ويمكن المقارنة بمسيرة ياسر عرفات، أين بدأ وكيف انتهى به األمر

على صعيد ردود األفعال الدولية، من الواضح أن إسرائيل هي فوق كل اعتبار، فحتى لـو قبلـت الـشعوب                    
العربية جدال وجود إسرائيل، فكيف يمكنها قبول عدم التزامها بأي مواثيق إقليمية أو دولية، مع وجـود دعـم                   

  !! غربي واسع لها و انتهاكاتها الصارخة في جميع الميادين
الدول الغربية وعلى رأسها تلك التي كان لها اليد الطولى في إنشاء وإحياء إسرائيل، وهي الواليـات المتحـدة                   

يطانيا ومن ثم فرنسا وروسيا بدرجة أقل، تتحمل مسؤولية كبرى تجاه ما يحصل، وعليه فمن غير المستبعد                 وبر
في حال فشلت حماس في تجربتها السياسية المثيرة والحساسة، أن تندلع شرارة الفوضى الشعبية الحارقة لـدى                 

ائيل، وأن الحال الوحيد يكمـن فـي        الشعوب العربية، حين ترى أن جميع الوسائل المطروحة ال تنفع مع إسر           
إطالق حمالت مقاومة شعبية ال تلتزم بأي هراء سياسي مع ما يلحق ذلك من فوضى عارمـة تحـرق جميـع          

  .األنظمة السياسية العربية معها
  14/3/2006مجلة العصر 

  
  ماذا انتم فاعلون؟.. طيب .50

  محمد خروب
مادة جـدل وتجاذبـات     , فؤاد الشوبكي وا احمد سعدات    كالعادة، وفرت اسرائيل باقتحامها سجن اريحا واعتقاله      

سياسية ودبلوماسية وزودت المعلقين والسياسيين والمسؤولين الفلسطينيين والعرب بـذخيرة كالميـة جديـدة              
يطلقونها في كل االتجاهات عبر الصحف والفضائيات والبيانات الحزبية، لالحداث حتى قبل ان تنتهي وقبل ان                

التي انطوت عليها خطوات اسرائيل الميدانية سواء فيما يتعلق باالستيطان تـسمينا وضـما              يتم قراءة الرسائل    
السرائيل ام فيما يخص جدار الفصل العنصري الذي بشرنا يوم امس اولمرت بأن االنتهاء من اقامته سيتم في                  

ر الحدودية الدوليـة  غضون عام واحد فقط من االن أم في عمليات االغتيال واالجتياح والحصار واعالن المعاب             
في اجزاء عديدة من الضفة الغربية واخيرا في عملية اقتحام سجن اريحا وتدميره فوق رؤوس المحتجزين فيه                 

 االحتالل على االستسالم في تلك الصورة المهينـة والمذلـة التـي             هقبل ان يضطرهم الغاز المنوم الذي اطلق      
 وان القرار بيدي وأن التعريـة  ,للعرب والعالم ان االمر لي  لتقول  , اصرت اسرائيل على ان تلتقطها الفضائيات     

 . في تعرية العرب من كل ما يسترهم سياسيا ودبلوماسيا وعـسكريا           واهي التي تليق بالفلسطينيين بعد ان نجح      
وإال كيف يمكن تفسير ما حدث في اريحا التي دمرها يوشع بن نون وقتل كل من فيها من بـشر وحيوانـات                      

 على نحو بدا االستسالم الفلسطيني فـي        ,ة المسادا التي صنعت الدعاية الصهيونية اسطورتها      وقريبا من صخر  
  .سجن اريحا نقيضا لمآثر اليهود وصالبتهم وتفضيلهم خيار االنتحار الجماعي على خيار االستسالم للعدو

  ماذا بعد؟
دراء للقانون الدولي واالتفاقات الموقعة     ال يهم كثيرا القول ان التواطؤ الثالثي الذي تم يعكس ازدراء ما بعده از             

وليس مهما بالمرة الحديث عن ان قواعد اللعبة قد تغيرت وان على اسـرائيل ان تتحمـل       .وللسلطة الفلسطينية 
مسؤولية اعمالها عبر الردود المزلزلة التي ستتم ترجمتها في القريب الوشيك من قبـل الفـصائل والكتائـب                  

  قررت وضع حد للتهدئة؟والسرايا الفلسطينية التي 
ما يهم هو قراءة ما حدث بالضبط والقيام بمراجعة نقدية وشجاعة لمجمل االسـاليب واآلليـات والمقاربـات                  
والمواقف التي سجلتها السلطة وباقي الفصائل والمنظمات والحركات منذ انتخاب عباس وحتى جاءت حمـاس               

عياته وارتداداته تسمع في جنبات المشهد الفلسطيني كما        الى السلطة في انقالب ديمقراطي ما تزال اصداؤه وتدا        
صحاب الرؤوس الحامية مدعوون للتخلي عن العنتريـات والمواقـف المتـسرعة             فأ .االقليمي وبالتأكيد الدولي  

ومن يريد ان يعرف     .واالحكام الجاهزة والعبارات المهيجة التي فقدت قيمتها وباتت عبئا بل قيدا على اصحابها            
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دث على االقل في جزئه الموسوم بالتواطؤ االميركي البريطاني ان يقرأ مـا قالـه النـاطق باسـم                   ما الذي ح  
المسبق مع الجانبين االسرائيلي والفلسطيني عمال باتفـاق         حول التنسيق    القنصلية البريطانية في القدس الشرقية    

التغطية االعالمية والتلفزيونية المكثفة    رام اهللا المتعلق بمكانة سعدات ورفاقه وهذا الكالم اعيد اكثر من مرة في              
لكن ما تم تجاهله فلسطينيا بالدرجة االولى هو الكالم السياسي الذي قاله الناطق              .التي رافقت العملية االسرائيلية   

 آذار تطلب ضمان سالمة المراقبين على حياتهم        8 رسالة مشتركة سلمت الى مكتب عباس في          حول البريطاني
مع اسـرائيل فـي هـذا        يجب على السلطة التوصل الى اتفاق جديد       أنه   ها وجاء في الرسالة   تلقو اثر تهديدات 

  .الشأن
 والرسالة لم تكتف بذلك بل قالت في وضوح الفت          .فلماذا تجاهلت السلطة هذه االشارة التي تعني الكثير الكثير        

حزب سياسي دعـا مـرارا الـى        ان التسليم الوشيك للسلطة الحكومية الى       . ومثير ومثقل بالمعاني والدالالت   
  .االفراج عن المعتقلين في اريحا، تطرح شكوكا سياسية

انها إذا الشكوك السياسية التي وقفت خلف ما بات يطرح االن في سوق المزايدة الفلسطينية والعربيـة تواطـؤ                   
 مدة سـتة ايـام       فأين كانت السلطة عندما وصلتها الرسالة قبل ستة ايام من االجتياح لسجن اريحا وهل              .ثالثي

  غير كافية الستدراك االمور او على االقل شراء الوقت للخروج باتفاق اخر جديد يحفظ ماء الوجه على االقل؟
بموعـد انـسحاب الحـراس البريطـانيين        , ان اسرائيل علمت مـسبقا    :  بعد انتهاء العملية    فقد قال   موفاز أما

عملية اجتياح السجن واختطاف المعتقلين وانه شخصيا        واستعد الجيش منذ اسبوع ل     ,واالميركيين من سجن اريحا   
 ان هذه العملية جاءت لبـث رسـالة         ,لم ينس هذا الجنرال القول بتفاخر      .صادق على الخطة حسبما تم تنفيذها     

  ماذا انتم فاعلون؟.. طيب  .ان اسرائيل لن تساوم على مصالحها االمنية والقومية: مفادها
  16/3/2006الرأي األردنية 
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