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***  
  ونأمل باتفاق سالملسنا شعبا متعطشا للدماءنحن : هنية .1

ا شبكة سي بي  في مقابلة بثته ,اسماعيل هنية ه  قالما  : غزةمن  18/3/2006الغد األردنية    مراسل   حامد جاد ذكر  
أنـا  , وأضاف قائال .  ليس لدينا مشكلة وال خالف مع محمود عباس إذا كان يريد استمرار المفاوضات             أن  , اس

لكنه اوضح ان حماس لن تكون مستعدة لعقد مباحثات مباشـرة مـع إسـرائيل إال إذا                 . لست ضد المفاوضات  
 بشأن دعوته يوما الى البيت االبيض       علقو .ةاعترفت بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقي        

ورفض  .نريد وقف االقتتال  و ,نحن لسنا شعبا متعطشا للدماء    ف , نأمل ذلك  , بقوله لتوقيع اتفاق سالم مع اسرائيل    
 شخصيا لـم    ه وقال انه لم يعط ابدا اوامر بتنفيذ عمليات فدائية في اسرائيل، وأن            ,اتهامه بان ايديه ملطخة بالدم    
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ان جاء احد ابنائي ليقول لي انه يريد ان يـصبح           , بالقولمضيفا  . ا في أي عمل عسكري لحماس     شارك مطلق ي
  .شهيدا، ال يمكنني ان اباركه

,  المتحدثة باسم الخارجية االسرائيليةإلى أن : وكاالتنقال عنغزة  من 18/3/2006 القدس العربي ولفتت
  .بالضبط ما هي افعال حماس بعد هذه التصريحاتغير انها قالت انه يجب ان نعرف . رحبت بتصريحات هنية

  
  حماس تتجه الى حكومة بمفردها ثلثاها من خارج التشريعي .2

حماس تتجـه الـى تـشكيل الحكومـة         أن  : رام اهللا  من   محمد يونس  عن مراسلها    18/3/2006 الحياة   نشرت
ح، النسخة االخيرة من البرنـامج      الفلسطينية المقبلة بمفردها بعد رفض الكتل البرلمانية االربع، وفي مقدمها فت          

قالت مـصادر فـي      في حين    .اعلنت انها ستقدم حكومتها الى محمود عباس مساء اليوم        و. السياسي الذي قدمته  
، مؤكـدة ان ثلثـي أعـضاء        ها ان الحكومة ستضم عدداً من المستقلين والخبراء الى جانب ممثلين عن           الحركة

 الى ان ابرز المرشحين لتولي مناصب وزارية هـم          أشارتو. الحكومة سيكونون من خارج المجلس التشريعي     
كل من محمود الزهار للخارجية، وسعيد صيام للداخلية، وحامد البيتاوي لألوقاف، ومازن سنقرط لالقتـصاد،               

 الـى غـزة لتـسلم       عباسومن المقرر ان يتوجه     . وجمال الخضري للتربية والتعليم، وعمر عبد الرازق للمال       
قال جميل   ومن جهته    . بعد موافقته  تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة      ل وأسماء اعضائها برنامج الحكومة   

أنهم أبلغوا حماس   مجدالوي ان المشاورات مستمرة على مستوى قيادة الجبهة في شأن المشاركة في الحكومة و             
 اقرار االتفاقات السابقة،     مطلبنا لىالبعض تحفظ ع  أن  , فقد قال أما عزام األحمد     . الحكومة تأجيل اعالن رغبتهم  

من ناحيـة   و . حماس تريد فرض برنامجها علينا، وهذا ما ال نقبله         إال أن وقبلنا ذلك استجابة لبرنامج االجماع،      
يرى مراقبون في تشكيل حماس الحكومة بمفردها بداية النهاية لهذه الحكومة التي تواجه ملفات شـائكة                أخرى  

 المجتمع الدولي   ما يطالبها به   االسرائيلي والخطط االحادية الجانب، اضافة الى        بالغة التعقيد، ليس أقلها التصعيد    
كما تواجه ملف االصالحات الداخلية وانهاء الفوضى والتوفيق بين برنـامج           . لقاء مواصلة تقديم الدعم للسلطة    
  .المقاومة ووجودها في السلطة

 ما تردد ىالبردويل رفض التعليق عللى أن إ:  وكاالتنقال عنغزة  من 18/3/2006 القدس العربي وأشارت
وصف تصريحات  في حين .عن تعيين محمود الزهار في منصب وزير الخارجية وسعيد صيام في الداخلية

 حماس ما كانت تمارسه فتح بحذافيره في ىيحاول أن يسقط عله  وقال ان.عزام االحمد بأنها إسقاط نفسي
  . السابق
صالح البردويل اعلن ان الكتـل البرلمانيـة         أن :غزة من   18/3/2006اظ   عك  مراسل عبدالقادر فارس وذكر  

وقال ان   .ابلغت حماس رسمياً بعدم مشاركتها في التشكيلة المرتقبة فيما ال يزال موقف الجبهة الشعبية متأرجحاً              
جة الوضـع    ستتولى الوزارات المهمة لمعال    الحركةالحكومة ستضم مستقلين ووزيراً مسيحياً، لكنه اكد على ان          

 كما ان الحقائب الحساسة مثل الشؤون الخارجية ستبقى مسؤولية حماس بالدرجة االولى السيما بعـد                .الداخلي
ستبعد مشاركة زيـاد    ت مع اإلشارة إلى أن المصادر لم     , وزيرا 18 ستضم   هاان وعلم .رفض الفصائل المشاركة  

  .ابوعمرو، ومصطفى البرغوثي
  

  ا إظهار عجز حماس هدفهالتجويعسياسة : أبو زهري .3
أن األزمة االقتصادية التي اختلقها الكيان الصهيوني بإغالق معبر المنطار، إنما تهـدف              اعتبرت حماس : غزة

وطالب سامي أبو زهري، مسؤولي السلطة بإجراء كل االتصاالت الالزمة مع            .إلظهار الحركة بصورة العاجز   
  .ن الحكومة القائمة ال زالت تتحمل المسؤولية كاملةأل, ةالجهات المعنية وبذل كل الجهود لحل هذه المشكل

  17/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   المتحدثين عن الدولة قبل التحرير  ينتقدمشعل  .4
 كنا نناضل وخطأنا الذين قدموا الدولة في األولويات، والذين تحدثوا عن الدولة قبـل               , خالد مشعل  قال :ب.ف.ا

لـسلطة  ل  نقديـة  في إشارة وذلك   , دولة من دون أرض محررة     ن ال دولة وال بالتحرير، أل   ال فازوا بال  فالتحرير  
  .وفتح

  18/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

    بعد إعتداء أريحاحماس ترفض حل السلطة .5
وقال اسـعد  .  رفضت حماس الدعوات التي طالبت بحل السلطة واستقالة رئيسها عقب اقتحام سجن أريحا   :غزة

 السلطة مسؤولية ما جرى انما يراد به حرف الوجهة التي يجب ان تنتهج لمعالجـة الخلـل                  فرحات ان تحميل  
واضاف ان ما حدث     . وتصليب الموقف السياسي، وبالتالي ما يطرح هو محاولة غير صحيحة لتوجيه األمور           

الرهان على  وطأ  في اريحا لم يكن نتيجة وجود السلطة، بل هو بسبب االتفاقيات الظالمة، والنهج التفاوضي الخ              
  .الضمانات الدولية الذي يتوجب إسقاطه

18/3/2006البيان   
  

  معنيون اآلن أكثر بتشكيل وفد مشترك للحوار: أسامة حمدان  .6
سـنكون  ،  على رأس وفد من حمـاس ، بعد زيارته سليم الحص ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان       قال

ي موحد للحوار تشارك فيه كل القوى الفلسطينية، ليستطيع         معنيين اكثر من أي وقت مضى بتشكيل وفد فلسطين        
أن ينجز تفاهماً مع الحكومة اللبنانية ويحرز نقلة مهمة من خـالل سـن تـشريعات تحقـق العـيش الكـريم                      
للفلسطينيين، سواء تشريعات مقدمة من الحكومة أم بمبادرة من المجلس النيابي، وكذلك، تنظـيم كـل وجـوه                  

وعما إذا كان الفلسطينيون سيطالبون بضمانات معينة مقابل تسليم السالح خـالل             . لبنان الوجود الفلسطيني في  
لسنا في حال نزاع مع الحكومة اللبنانية، ومن خالل الحوار يمكن أن ينـتظم الكثيـر مـن                  : ستة اشهر، أجاب  

اس على النجاح   كما زار حمدان محمد حسين فضل اهللا الذي أكد قدرة حم           األمور، من دون أي لغة تصعيدية،       
ورأى فـضل اهللا أن علـى        .في المجال السياسي وفي إدارة الوضع الفلسطيني كما نجحت في المجال الجهادي           

 واحترامها الفعلـي لحقـوقهم      194الدولة اللبنانية أن تعلن التزامها الكامل بعودة الفلسطينيين وفقاً للقرار الرقم            
  . يشكل عنصراً حاسماً في طمأنة الفلسطينيينالمدنية، ورفضها للتوطين، ألن من شان ذلك أن

  18/3/2006الحياة 
  

   فلسطينيين فـي بيت الهيا ناشطيناستشهاد .7
 استشهد ناشطان فلسطينيان مساء امس في انفجار وقع بالقرب من بلدة بيت الهيـا شـمال                 : سمر خالد  -غزة  
حدة القصف الـصاروخي فـي سـرايا         هو القائد الميداني لو    أحدهماوقال متحدث باسم حركة الجهاد ان        .غزة

قال ان الحركة تبحث ما اذا كان االثنان قـد تعرضـا لهجـوم               و . الى كتائب االقصى   اآلخرالقدس فيما ينتمي    
 مصادر محلية فلسطينية ان الشهيدين كانـا يحـاوالن           فيه ذكرت في وقت    .صاروخي من قبل طائرة اسرائيلية    

  .اطالق قذيفة صاروخية باتجاه اسرائيل
  18/3/2006ي األردنية الرأ

  
  تفكيك قنبلة موصولة على جرس منزل جهاد جبريل .8

بعد مرور نحو أربع سنوات على اغتياله، فككت القوى األمنية عصر أمس، قنبلة يدوية في منزل جهاد جبريل                  
وبنتيجة الكشف تبين أن هناك علبة كهربـاء معلقـة           . معدة للتفجير وموصولة على جرس المنزل      بيروت،في  
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ق باب المنزل وبداخلها قنبلة يدوية ملفوفة بشريط الصق ومربوطة على جرس المنزل وموصولة بـصاعق                فو
وبوشرت التحقيقات لكشف مالبسات وضع القنبلة، خصوصاً لجهة        . معد لالنفجار في حال استخدام هذا الجرس      

  .التوقيت وما إذا كان سبق عملية اغتيال جبريل أو بعدها
  18/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
   للمياه بالضفة  حوضالجدار يبتلع أكبر  .9

كشف مسؤولون فلسطينيون أن جدار الفصل العنصري يقطع قرية نزلة عيسى شمال الـضفة الغربيـة الـى                  
وقال رئيس المجلس المحلي    . قسمين، ألن القرية تقع فوق أحد خزانات المياه الجوفية األكثر غزارة في المنطقة            

 هذا الخزان يتميز بقدرته المستمرة على التجدد في هذه المنطقة شبه القاحلة التي تـستغل                إن: للقرية زياد سالم  
وأكدت اليزابيث سيم رئيسة منظمة كير غير الحكومية لقطـاع غـزة والـضفة              . مياهها الجوفية بشكل مفرط   

 وتقـع الخزانـات     .الغربية ان ترسيم الجدار العنصري يتطابق مع مسار خزانات المياه الجوفية وآبار الميـاه             
 ،وأكد عبدالرحمن التميمي مدير مجموعة المياه الفلـسطينية غيـر الحكوميـة            .واآلبار، في الجهة اإلسرائيلية   

هيدرولوجي جروب، أن مساري المياه والجدار يتطابقان مائة في المائة، مضيفاً أن اإلسرائيليين يريدون بـذلك        
 على اآلبار وخزانات المياه الجوفية، وفصل التكتالت السكانية         تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية مع االستيالء     

 مع الجدار يسعى اإلسـرائيليون بـصورة        :وقالت هند خوري الوزيرة السابقة     .عن مصدرها الوحيد من المياه    
السياسة اإلسرائيلية ركزت دوماً علـى دفـع   ان وأضافت . أكيدة الى االستيالء على موارد المياه وإزالة القرى  

  .لسطينيين باتجاه الصحراءالف
  18/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مظاهرات ضد الجدار في بلعين وبيت سيرا .10

أصيب عشرة مواطنين فلسطينيين، أحدهم بجراٍح متوسطة، بعد قيام جنود االحتالل بقمـع مـسيراٍت سـلمية                 
اومة الجدار واالستيطان في    وأكّد منسق لجنة مق    .نظمت بعد صالة الجمعة في بلعين وبيت سيرا غربي رام اهللا          

بلعين أن مسيرة اليوم جاءت رداً على تصريحات أولمرت بترسيم الحدود النهائية للكيان استناداً للواقع الـذي                 
  . فرضه الجدار

  17/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   على فوضى السالح  بالقضاءمنظمة حقوقية فلسطينية تطالب  .11

جاء في تقرير موسع أصدرته الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقـوق المـواطن حـول                : أمين أبو وردة   -نابلس  
 حالة قتل في المجتمع الفلسطيني حدثت خالل عـام    176تصاعد حالة الفلتان األمني في المجتمع الفلسطيني أن         

 في  وأوصى التقرير بضرورة تضافر الجهود الرسمية واألهلية       . 2004عن العام   % 90 بزيادة حوالي    2005
باإلضـافة  ،  إطار معالجة هذه الظاهرة التي ينكرها البعض بشكل جذري، وأن ال تبقـى معالجاتهـا سـطحية                

لعشرات الحوادث التي تتمثل باالعتداءات على المؤسسات العامة والخاصة واألمالك الشخصية يضاف إليهـا              
التي تبرز في كل مناسبة يؤكد      عمليات الخطف واالعتداء على رموز السلطة القضائية ومظاهر فوضى السالح           

  .بما ال يجعل مجاال للشك على وجود هذا النمو المطرد في حالة الفلتان األمني التي يعيشها المجتمع الفلسطيني
  18/3/2006الخليج اإلماراتية 
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  عميل يرفض الرجوع إلى السلطة  .12
رية الزاوية كان معـتقال فـي       ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت امس ان فلسطينيا عميال للموساد من سكان ق           

واضافت الصحيفة أن شـقور اصـيب    . سجن اريحا يرقد حاليا فاقدا الوعي في مستشفى عين كارم في القدس 
بجروح اثناء اقتحام سجن اريحا ليتضح بعد ذلك ان الجاسوس يرفض العودة إلى مناطق السلطة فـي اريحـا                   

  . بدعوى ان حكما باالعدام ينتظره في حال عودته
  18/3/2006لبيان ا 

  
  لن نسمح لوزراء حماس بالتحرك بين الضفة والقطاع: بيريز .13

 قال شيمون بيريز أمس ان إسرائيل سوف ترد بعنف شـديد  : غزة،، عبدالقادر فارس)الترجمة(جوزيف حرب  
  اذا كان الفلسطينيون يريدون    :رتسآواضاف له  .اذا واصلت حكومة حماس الجديدة مسيرتها غير الديموقراطية       

انتفاضة فانهم سوف يضربون على غرار من سبقهم مؤكدا ان الدولة العبرية لن تسمح بعقد أية لقـاءات مـع                    
وزراء من حماس واعرب عن اعتقاده ان العالم لن يمول او يحول امواال الى حكومة تشكلها حماس واسرائيل                  

ولقد مررنـا   ... ألي ترهيب قطاع ونحن لن نتعرض     التسمح العضاء حكومة حماس بالتحرك بين الضفة و       لن  
ريد تـدمير   توأية حركة   .. وزعم ان حماس ال تفهم معنى الديموقراطية      . عبر العديد من االنتفاضات حتى االن     

ريـدون  يوحماس تقسم الشعب الفلسطيني وتعرض الشد المخاطر واذا كانوا           .شعب آخر هي غير ديموقراطية    
صول عليه غدا لكنهم اذا اختاروا اللجوء الى العنف فاننـا           السالم بموجب خارطة الطريق فانهم يستطيعون الح      

  .سوف نضربهم بشدة
  18/3/2006عكاظ 

  
  حماس مع تبادلت المهمات بعد أن اسرائيل تتوقع تصعيداً تقوده فتح .14

نقلت هآرتس عن مصادر عسكرية رفيعة ان جيش االحتالل يتوقع تصعيداً في عمليات المقاومة في : الناصرة
وأضافت المصادر ان . فتح التي احتلت، كما يبدو، مكان حماس في تنفيذ هجمات وعملياتالضفة تقودها 

وتابعت  .األسابيع األخيرة شهدت ضلوع كوادر فتح، بعضهم من عناصر أجهزة األمن، في عمليات عدائية
ة تمتنع عن الصحيفة نقالً عن قيادي كبير في هيئة أركان الجيش ان فتح وحماس تبادلتا المهمات وأن األخير

تنفيذ عمليات حتى ان قادتها رفضوا طلباً من ناشطين في ذراعها العسكرية بالثأر إلهانة الفلسطينيين في 
وتابع ان ناشطي فتح والجبهة الشعبية مسؤولون عن معظم المخططات لتنفيذ عمليات، مضيفاً أن أحد . أريحا

قبلة عن دفع رواتب عناصر األجهزة األمنية، دوافع ناشطي فتح للتصعيد خشيتهم من عجز حكومة حماس الم
وزاد المصدر ان الضوابط التي فرضتها  .ما حدا ببعضهم الى اختيار االرهاب وسيلة للحصول على أموال

وقال ايضاً انه نتيجة الشتداد الصراع . ةالسلطة الفلسطينية على ناشطي فتح انهارت بعد االنتخابات التشريعي
طرة على األجهزة األمنية، فإن حال فوضى تنشأ في األراضي الفلسطينية تنذر بين فتح وحماس حول السي

واعتماداً على هذه السيناريوهات، تابعت . بمصادمات عنيفة مع الفلسطينيين ويبدو أننا بانتظار صيف ساخن
 .هآرتس ان جيش االحتالل يعتزم تمديد اغالق المناطق المحتلة الى ما بعد االنتخابات في اسرائيل
  18/3/2006الحياة 

  
  المباالة إسرائيلية باالنتخابات بعد حسمها لكديما : تحقيق .15

 يبدي معظم اإلسرائيليين حاال من الالمباالة باالنتخابات البرلمانية تعكس بقدر كبير : أسعد تلحمي،الناصرة
ادرين على اللحاق به ولم ليكود غير قاالاعتبارهم ان النتائج باتت محسومة لمصلحة كديما، فيما منافساه العمل و

   .يتبقَ أمامهما سوى التنافس على المكان الثاني الذي يرشح صاحبه للدخول الى ائتالف حكومي بقيادة أولمرت
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عزز كديما شعبيته مع إعالن أولمرت تمسكه بالمستوطنات في الضفة، ثم العملية العسكرية في أريحا، في و
ي استطالع يديعوت أحرونوت أمس، إن دوافعها انتخابية، في مقابل  في المئة من اإلسرائيليين ف47حين قال 

   . في المئة أدرجوها ضمن المصلحة اإلسرائيلية49
 في 20 في المئة إنهم يفضلون أن يضم كديما الى الحكومة المقبلة حزبي العمل وميرتس في مقابل 22قال و

 في المئة إن أولمرت هو 35وقال . ليكود وشاسالو ليكود ويسرائيل بيتينو أالالمئة يفضلون ائتالفاً بمشاركة 
وفي  . في المئة اختاروا بيرتس16 في المئة يفضلون نتانياهو، و29األنسب لرئاسة الحكومة المقبلة، في مقابل 

 نائباً 65حال تحققت نتائج االستطالعات في صناديق االقتراع، فان كديما سيشكل ائتالفاً حكومياً ثابتاً قد يدعمه 
  . في أفضل الحاالت90 اسوأ الحاالت او في

  18/3/2006الحياة 
  

  حزب اسرائيل بيتنا يتقدم قبيل االنتخابات .16
 افادت استطالعات للرأي ان حزب اسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمان قد يحرز تقدما كبيـرا قبـل                 : اف ب  ،القدس

رت نتائجها في الصحف االسرائيلية     وكشفت اربعة استطالعات اجرتها معاهد مستقلة نش      . االنتخابات التشريعية 
 10الرئيسية في االيام االخيرة ان هذا الحزب قد يرتفع تمثيله في البرلمان الى اكثر من الضعف من اربعة الى                    

  .نواب
  18/3/2006الرأي األردنية 

  
  سيشاركون في االنتخابات اإلسرائيلية  % 63: استطالع .17

لكنيست أن نسبة المشاركين في هـذه االنتخابـات،         ال انتخابات   أظهرت نتائج استطالع جديد للرأي، حو     : حيفا
وذكرت مصادر   .1002وأجرى االستطالع معهد داحف وشارك فيه        .من أصحاب حق االقتراع   % 63سيكون  

صحفية، أن تحليالت لنتائج االستطالع، تدل أن نسبة المشاركة المتدنية في االنتخابات، تعود بالنفع على القوائم                
  .الصغيرة

  17/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   الجبهة الشعبية خططت الغتيال اولمرت قبل ثالث سنوات:إسرائيل .18
قالت مصادر إسرائيلية يوم أمس أن مجموعة من الجبهة الشعبية خططت الغتيال اولمرت عندما عمل رئيـسا                 

 الجيش اإلسرائيلي وجهاز الشاباك أفشلت      وذكر التلفزيون اإلسرائيلي ان قوات     .لبلدية القدس قبل ثالث سنوات    
 .قبل ثالث سنوات عملية استهدفت اولمرت عشية االنتخابات

 18/3/2006عكاظ 
  

   من إنفلونزا الطيور الفلسطينيةالصحة تعلن خلو األراضي  .19
وقالت الـوزارة فـي بيـان        .أعلنت وزارة الصحة عن خلو األراضي الفلسطينية من مرض إنفلونزا الطيور          

ه، إنه بعد ظهور إصابات للطيور والدواجن بمرض إنفلونزا الطيور في منطقة النقب، في إسرائيل وبعد                أصدرت
التقصي الحثيث لوزارتي الصحة والزراعة في األراضي الفلسطينية، تعلن وزارة الصحة عن خلو فلسطين من               

  .االصابات بهذا المرض حتى إعداد هذا البيان
  17/3/2006 48عرب 
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  لب إسرائيل باالفراج الفوري عن معتقلي سجن اريحا  مبارك يطا .20

 طالب حسني مبارك إسرائيل باالفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين الذين اختطفتهم من             :  د ب أ   -القاهرة  
وقال إن ما حدث في سجن أريحا يمثل انتهاكـا واضـحا            .  وإعادتهم إلى السلطة الفلسطينية    ،داخل سجن أريحا  

ت التي التزم بها الطرفان من أجل وقف أعمال العنف ومنع التوتر وإعطاء دفعة لعملية السالم فـي    لكل التعهدا 
وقال إنه بعث برسالة إلى إيهود أولمرت حذر فيها من المساس بحياة وسالمة الـسجناء الفلـسطينيين                 . المنطقة

  .ومن بينهم أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وآخرون
  18/3/2006الدستور 

  
   موضوع العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية في أثمر اتفاقاالحوار اللبناني: بحربطرس  .21

حقق انجازات كبيرة وأثمر اتفاقا على قضايا عالقة مهمة وتاريخية كنـا            إن الحوار اللبناني     ،قال بطرس حرب  
واعتبـر ان   .وريةنشكو منها عبر التاريخ، ال سيما في موضوع العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية واللبنانية ـ الس  

المواقف التي اتخذت شكلت خطوة متقدمة جدا على صعيد تكريس التوجه الوطني الذي لحظه اتفاق الطـائف،                 
والذي ينص على ان ليس هناك سالح على أرض لبنان غير السالح اللبناني، وان الدولـة اللبنانيـة ستبـسط                    

ى جزر أمنية، على ان الدولة اللبنانية والشعب اللبناني         بوثائقها سلطة الدولة على كل االراضي اللبنانية، فال يبق        
متضامنان مع الشعب الفلسطيني في تحسين أوضاعه الحياتية وفي حمايته من أي اعتداء قد يتعرض لـه مـن                   

. الداخل او الخارج، باعتبار أننا نحن من يتولى مسؤولية حماية هذه المخيمات والشعب الفلسطيني فـي لبنـان                 
السالح لخدمة القضية الفلسطينية، فالسالح الذي يخدم القضية هو السالح الموجود في فلـسطين              وإذا كان هذا    
والمقاومة التي تحصل في فلسطين هي التي تنجح أسوة بالمقاومة التي حـصلت علـى أرض                . وليس في لبنان  

  .لبنان والتي أنجحت تحرير الجنوب من االحتالل
  18/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
   سجن أريحا يسيطر علي جلسات البرلمان العربي  اقتحام .22

 الساحة الفلسطينية وقيام اسرائيل باقتحـام سـجن اريحـا           ىسيطرت تطورات االوضاع عل     :عوني الحسيني 
 .لجامعة العربية بالقاهرة  ا اعمال دورة البرلمان العربي االنتقالي المستأنفة في مقر          ىواعتقال سعدات ورفاقه عل   

حنان عشراوي واللذان اعتذرا عن عدم المشاركة بسبب هذه االحداث في رسالتين بعثـا              وطلب روحي فتوح و   
بهما إلي البرلمان وتليتا في جلسته االفتتاحية قيام الجامعة العربية بالتدخل الفوري لالفراج عن سعدات ورفاقه                

وقال رئيس البرلمان    .الدوليةوطرح القضية للنقاش علي البرلمان العربي وعلي البرلمانات العربية واالقليمية و          
في كلمته انه تقرر ادراج هذا الطلب الفلسطيني علي جدول االعمال لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب تحت بند                 

  .ما يستجد من اعمال
  18/3/2006الوفد المصرية 

  
  واشنطن ولندن تجهضان إدانة مجلس األمن لجريمة أريحا  .23

 الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا إلى استخدام نفوذهما في مجلـس           لجأت: ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة
األمن لمنع إصدار بيان يدين جريمة اقتحام سجن أريحا، وأهمل مجلس األمن الدولي يوم الخميس بيانا يـدين                  

وأميركـا   واتهم المندوب الفلسطيني في األمم المتحدة بريطانيا         ،أحداث العنف األخيرة في الضفة الغربية وغزة      
ونفى مساعد السفير البريطاني ادامز تومـسون اتهامـات         . باستخدام حق النقض الفيتو لالعتراض على الوثيقة      

منصور بشأن استخدام الفيتو وقال إن النص كان يعبر عن القلق العميق ويأسف إزاء العنف في الضفة الغربية                  
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وقـال منـصور إن الـسلطة       . م اإلسـرائيليون  ولكنه لم يطالب بإطالق السجناء الذين احتجزه       . وقطاع غزة 
إلى ذلك دانت الـصين     . الفلسطينية تشعر بالخيانة من قبل الدولتين رغم العالقة الطيبة التي تربط حكومته بهما            

العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل في مدينة أريحا بالضفة الغربية، مؤكدة أن مثل هذه األعمال تـساهم                  
  .في تصعيد التوتر

 18/3/2006البيان 
  

  في سياسة حماس ال إشارات على تحول: ديفيد ولش .24
قال ديفيد ولش، إن حركة حماس لم تبد بعد أية اشارة على استعدادها لتغييـر سياسـتها                 :  رويترز -بروكسل  

وتحدث ولش، بعد ان عقد مبعوثو رباعية الوساطة اجتماعاً دورياً في بروكـسل،              .والسعي للسالم مع اسرائيل   
ما انضم حزب اخر لحكومة مع حماس فهل سينظر اليه ايـضا       ورداً على سؤال محدد حول اذا      .ول من أمس  أ

: وقال ولش . أعتقد انه سيكون من الصعب علينا االستمرار في هذه التفرقة         : على أنه جماعة ارهابية؟ قال ولش     
ليـار دوالر للفلـسطينيين فـي        م 1ر5أنه على ثقة بأن الواليات المتحدة التي ارسلت مساعدات قدرها نحـو             

السنوات العشر الماضية ستتمكن من مواصلة تقديم المساعدات االنسانية مع ضمان عدم وصول أي من هـذه                 
  .الموال لحكومة تقودها حماس

  18/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  وزير الخارجية األلماني يحذر حماس من مواصلة اإلرهاب .25
 الخارجية األلماني شتاينماير حركة حماس من مواصلة سياسة العنف حذر وزير:   اسكندر الديك-برلين 

وقال في كلمة عرض فيها السياسة األوروبية العامة للحكومة ان من غير المسموح . رائيلواالغتياالت ضد إس
وأضاف أنه سيكون . ألي حكومة في العالم ابقاء باب اإلرهاب مفتوحاً والتشكيك في حق إسرائيل في الوجود
.  الجديدة وبرنامجهاعلى االتحاد األوروبي تحديد عالقته مجدداً مع الحكومة الفلسطينية بعد إعالن الحكومة

  .وكرر أن التخلي عن العنف واالعتراف بإسرائيل يمثالن شروط االتحاد األوروبي
  18/3/2006الحياة 

  
  أوروبا تصّعد حّدة لهجتها مع اقتراب إعالن حكومة حماس .26

 ترأسـها   توني بلير بأن بريطانيا لن تسلّم أمواالً إلى الحكومة الفلسطينية التـي           ل انشرت جريدة روسية تصريح   
وقال مبرراً إن دافعي الضرائب في بالدي لن يفهموا         ،  حركة حماس ما لم يعترف زعماؤها بالكيان الصهيوني       
وزعم أن بريطانيا من المانحين الرئيـسيين للـسلطة         !. لماذا تدعم حكومتهم حكومة تريد التخلص من إسرائيل       

سوشيتيد بريس أن وزير خارجية فرنسا صرح بأن        من جهة أخرى، نشرت برافدا نقالً عن وكالة أ        . الفلسطينية
لن تكـون   : وأضاف!. االتحاد األوروبي لن يجري مباحثات مع حركة حماس ما لم تتخلَّ عن ما أسماه العنف              

هناك أية اتصاالت مع حماس ما لم تعترفْ بـإسرائيل وباالتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية السابقة، وما لم تنبذْ                
  . وعلى رؤوس األشهاد على حد وصفهالعنف صراحة

  17/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الفلسطينياليابان تقرر تقديم مساعدة غذائية للشعب  .27
 ماليين دوالر للشعب الفلسطيني تقدم عبر وكالة األونـروا          6قررت اليابان اليوم تقديم مساعدات غذائية بقيمة        

قررت تقديم هذه المساعدات، لحرصـها      أنها  ر عن الخارجية اليابانية،     وقال بيان صاد  ،  وبرنامج الغذاء العالمي  
  .على عدم تدهور األوضاع المعيشية للفلسطينيين، وبالتالي تعزيز الرأي الداعم لعملية السالم
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  18/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية  
  

 ال تعاقبوا الشعب الفلسطيني: كير للكونجرس .28
مية األمريكية مسلمي أمريكا على االتـصال بممثلـيهم بـالكونجرس لمطـالبتهم             حث مجلس العالقات اإلسال   

بمعارضة عدد من مشاريع القوانين المطروحة بالكونجرس األمريكي حالياً والتي من شأن تمريرهـا معاقبـة                
يبا  التشريعات السابقة سوف يقطع تقر     تمريروذكر المجلس أن     .الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه االنتخابي     

 . جميع العالقات بين أمريكا والشعب الفلسطيني مما سيقوض خطاب أمريكا المتكرر عن مساندتها للديمقراطية             
وتعليقا على الحملة ذكر نهاد عوض يجب أن تختبر أي حكومة فلسطينية جديدة من حيث قدرتها علـى تقـديم                    

  .ة في بيئة خالية من العنفالخدمات األساسية كاألمن وكتحقيق طموح الشعب الفلسطيني في الحيا
  كير- العالقات اإلسالمية األمريكيةمجلس

  
   دعاتهم النتقاده إسرائيلأحدالمسيحيون األمريكيون المتشددون يفصلون  .29

أبعد المسيحيون المتشددون في الواليات المتحدة واحدا من أبرز دعاتهم عن بـث             :   أحمد عبدالهادي  ،واشنطن
وتلقى ديل كراولي خبر وقفه دون إنذار مسبق بعد أن اتهم           . جهها إلى إسرائيل  برنامج إذاعي بسبب انتقادات و    

إسرائيل بالتنكر لحرية األديان واتهم الدوائر األمريكية التي تركض نحو انتقاد دول أخرى بحجة خلوهـا مـن                  
 بكنـائس   وقال كراولـي إن إسـرائيل عبثـت        .حرية األديان بالنفاق ألنها ال تذكر السجل اإلسرائيلي في ذلك         

المسيحيين الفلسطينيين ودمرت بعضها وطردتهم من بيوتهم وأن قمعها لم ينحصر في المسلمين وحدهم إذ شمل                
وكان كراوي قد تلقى تحذيرات سابقة من زعماء التيار جيري فالويل            .المسيحيين أيضا بقدر متساو حسب قوله     

  .وبات روبرتسون
  18/3/2006الوطن السعودية 

  
  سياسة امريكا بالشرق تتناقض مع مصالحها ويحركها لوبي اسرائيل: نباحثون امريكيو .30

اكد بحث اعده باحثون من جامعتي هارفارد وشيكاغو في الواليات المتحـدة ونـشر الخمـيس ان الـسياسة                   
وقـال   .االميركية في الشرق االوسط تتناقض مع المصالح االميركية ويحرك جوهرها اللوبي المؤيد السرائيل            

 مراقبين في واشنطن بأن البحث قد يثير عاصفة ويحدد المداوالت حول الدور الذي يلعبـه اللـوبي                عدد من ال  
لم تتمكن اي مجموعة تأثير لوبي اخرى من حرف السياسة الخارجيـة            : واكد الباحثون  .المؤيد السرائيل ايباك  

ميركيين بأن مصالح الواليـات     وبنفس الوقت اقتناع اال   . االميركية بهذا البعد عن متطلبات المصالح االميركية      
ويقتطف الباحثون عبارات كثيـرة مـن الـصحف واألبحـاث            .المتحدة واسرائيل متماثلة من الناحية العملية     

ويعيد البحث ويوثق االتهامات التي سبق وبحثت باسهاب بالماضي واكدت ان انـصار             . االسرائيلية واالميركية 
وعقب ممثل منظمـة مؤيـدة       .ها ايضا لشن الحرب على العراق     اسرائيل في الواليات المتحدة هم الذين جرو      

التعارض ال يكمن بين معدي البحث وبـين اللـوبي          : السرائيل في واشنطن على هذا البحث امس االول قائال        
بل بينهم وبين الجمهور االميركي المؤيد للعالقات مع اسرائيل بنسبة كبيرة، وقد ايد الديمقراطيون              . االسرائيلي
  .ريون بادارات اميركية متعاقبة وبصورة كبيرة ومستمرة العالقات الخاصة مع اسرائيلوالجمهو

  18/3/2006 48عرب 
  

  2-2 بداية أميركية بريطانية لفك الشراكة مع السلطة:حملة باكورة الموسم .31
  حلمي موسى  
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انيين من سجن أريحـا و      بعيداً عن التعابير الفضفاضة و اإللتفافية، شكّل سحب المراقبين األميركيين و البريط           
فبعد أن  . العدوان اإلسرائيلي المدوي الذي أعقب ذلك، مرحلة جديدة في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية             

كانت إسرائيل تعاني طوال عقود من الشرعية الدولية في عالم القطبين و التوازن الدولي، يبدو أن أمر المعاناة                  
إذ باتت الشرعية الدولية تلك سوطاً بأيدي أميركا و لمصلحة تل أبيـب بعـدما               انتقلت و بقوة إلى الفلسطينيين،      

ومعروف أن الفلسطينيين كانوا طوال عقود يعتبـرون        . نجحت واشنطن في فرض إرادتها على األسرة الدولية       
 سـقوط   الحلبة الدولية عبر الكتلتين الشرقية و عدم اإلنحياز مربط خيلهم، غير أن اإلدارة األميركيـة، ومنـذ                

ومنذ ذلك الوقت، و حتـى اآلن ، بـات التأييـد الـدولي للقـضية                . اإلتحاد السوفياتي، صارت اآلمر الناهي    
وهذا ما جعل إسرائيل تغير إلى حد ما من موقفها من التدخل الدولي و أصبحت               . الفلسطينيية في تراجع مستمر   

الخليل، التي سمحت لمـراقيبين أوروبيـين بالتواجـد         و كان ذلك للمرة األولى عملياً في اتفاقية         . أكثر تقبالً له  
 -وبعد ذلك جاء التدخل األميركـي       . لمراقبة الوضع في المدينة التي يعيث فيها المستوطنون و اإلحتالل فساداً          

و بلغ الدور   . األوروبي في قضية اتفاق أريحا، بعدما غدت الرباعية الدولية حقيقة حاضرة في خريطة الطريق             
وطوال الوقت ، كانت    . وته في تسهيل خطة الفلصل بالموافقة على المراقبة األوروبية لمعبر رفح          األوروبي ذر 

و ثمـة   . إسرائيل تظهر بمظهر المتقبل لألمر على مضض، في حين كان الطرف الفلسطيني يعتبر ذلك إنجازاً              
ية الدوليـة كانـت علـى       من يعتقد أن لوضع قد تغير بعد فوز حماس، التي ترى أن العملية السياسية والشرع              

كما أن حكومة ايهود أولمرت، التي تؤمن بالحل أحادي الجانب، تعتمد في ذلك كثيراً على               . حساب الفلسطينيين 
وقد أشار سيفر بلوتسكر في يديعوت      . موافقة الواليات المتحدة و قدرتها على تأمين الغطاء الدولي لهذه الموافقة          

سياسيا واسعا؛ فقد بينت أن العالم سيعاضد إسرائيل، أو على األقـل لـم              أحرونوت إلى أن لعملية أريحا معنى       
وكتب أن الكثيـرين    . يشوش عليها، عندما تستعمل قوتها العسكرية للرد على نقض من طرف واحد لإلتفاقات            

. قهامن قادة حماس يتطلعون إلى التخلص من اإللتزامات التي أخذتها السلطة الفلسطينيية نحو إسرائيل على عات               
اآلن جاءت العملية في أريحا لتوقفهم أمام       . إذ رأوا في ذلك، منذ البداية، خيانة لإلسالم وللفلسطينيين  وللعرب          

إذا ما تخلت حكومة حماس في المستقبل عن اإللتزامات التي أخذتها حكومة فتح علـى               : خيار غير لطيف جداً   
كما أن لعملية   . ت أريحا تستطيع التوجه إلى رام اهللا أيضاً       فالدبابات التي اخترق  . عاتقها، فإنها لن تستطيع الحكم    

أما العنوان فهو للغُالة فـي      .ال تنقضوا اإلتفاقات، ألنكم ستدفعون عن ذلك ثمناً باهظاً        : أريحا رسالة لها عنوان   
وكتب ألوف بن، أن سحب المراقبيين األمريكيين والبريطانيين من سجن أريحـا أظهـر أن األسـرة                 . حماس
و أشار  . ية ترى في صعود حماس إلى السلطة وضعاً سياسياً جديداً يبرر إلغاء اإلتفاقيات من جانب واحد               الدول

إلى أن إسرائيل فهمت الرسالة جيداً، و هي ترى فيها تأييداً دولياً للسياسة التي ينتهجها إيهود أولمرت و الرامية                
ب المراقبين يعني أن أميركا و بريطانيا ألغتا من         فسح. إلى تكريس نظرية الال شريك والخطوات أحادية الجانب       

وهـذه أول ضـربة     . طرف واحد اتفاقاً دولياً وأتاحتا إلسرائيل فرصة تنفيذ عملية إللقاء القبض على المعتقلين            
وتكفي، لإلشارة إلى ذلـك، حقيقـة   . سوط مؤلمة توجهها األسرة الدولية للسلطة الفلسطينيية بعد انتخاب حماس        

ة العربية عن دفع مجلس األمن الدولي إلى اتخاذ موقف من العدوان على أريحا وعلى الـسلطة                 عجز المجموع 
الفلسطينيية خالل الجلسة التي عقدت أمس األول حيث أعلن جون بولتون، رفضه إصدار بيان رئاسـي حـول     

ورة موقف فـي    و قد عملت الواليات المتحدة في مجلس األمن لمنع أية محاولة من جانب قطر لبل              . الموضوع
في أريحا، في حين أعلن المندوب اإلسرائيلي، أن جلسة كهذه لنقـاش هـذه              .المجلس حول العملية اإلسرائيلية   

وربما تعبر هذه الصفاقة، أكثر من أي شيء آخر، عن أن الجهد الـذي              . القضية ليست أكثر من مضيعة للوقت     
حماس قد أتى أكله، على األقل بشكل مؤقت؛ إذ         بذله أولمرت ووزيرة خارجيته لبلورة جبهة دولية ضد حكومة          

لم تصدر أية قوة دولية أي نوع من اإلدانة للعملية اإلسرائيلية التي أثارت كميـة هائلـة مـن الخيبـة لـدى                       
واعتبرت جهات إسرائيلية مسؤولة أن انعدام اإلدانة الدولية للعملية خيب آمال الفلسطينيين، و لكن              . الفلسطينيين

ويمكـن  . فصعود حماس إلى سدة الحكم أضعف مكانتهم الدولية بـشكل خطيـر جـداً             .  ألنفسهم هذا ما جلبوه  
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مالحظة ضعف المكانة أيضاً في المقابلة التي منحها جاك سترو لقناة العربية؛ حيث أكـد أن الثقـة بالـسلطة                    
 مربوطة أوالً و    ومن الواضح أن هذه الثقة    . الفلسطينية تضعضعت حتى إن لم تكن قد وصلت إلى الضياع التام          

وهذا ما لم تخفه الرسالة التي بعث بها القنصالن األميركي و البريطاني في الثامن              . قبل كل شيء بفوز حماس    
  .من آذار إلى السلطة الفلسطينية

حيث تخلص الرسالة إلى القول إنه إذا كانت السلطة الفلسطينيية تريـد أن يبقـى الـسجانون األميركيـون و                    
همتهم، فعليها تكييف شروط اإلعتقال في سجن أريحا مع اإلتفاقات الموقعة، أو التوصل بدالً              البريطانيون في م  

 مـصادر إسـرائيلية أن المـراقبين        وتعتقـد . من ذلك التفاق جديد مع حكومة إسرائيل بشأن المعتقلين الستة         
ميـركيين اإلقتـصاديين    األوروبين لمعبر رفح سيتخلّون عاجالً أمم آجالً ، عن دورهم كما أن المبعـوثين األ              

فرسالة األميركيين و البريطانيين في قضية سجن أريحـا         . واألمنيين لن يعودوا ألداء الدور الذي كانوا يؤدونه       
و إذا كانت هنـاك     . واضحة، وهي أنهم ال يريدون  أن يكونوا شركاء لحكومة حماس في أي من هذه القضايا               

وترى جهات إسرائيلية أن هذا التباعد      . و طرقاً أخرى لفعل ذلك    حاجة لدعم الشعب الفلسطيني، فإن هناك سبالً        
الدولي عن الفلسطينيين هو ما تتمنّاه و تريده إسرائيل ألنه يفسح المجال لها إللغاء اإلتفاقات اإلقتصادية الموقعة                 

ك رزمـة  ويشير ألوف بن، في هذا الصدد، إلى أن إسرائيل تتطلع إلى تفكي.  مع السلطة و يعزز منطق الفصل   
فالتبرير الذي أعطاه البريطانيون إللغاء اتفاق أريحا هـو أن الفلـسطينيين            . التعاون التي أنشأتها اتفاقات أسلو    

و لن يكون صعباً العثور على انتهاكات كهذه في كل اتفاق أو تسوية             . انتهكوه بمنهجية، وأنهم لم يتقيدوا به أبداً      
هيار اتفاق أريحا لحكومة أولمرت بداية نهاية التـدخل الـدولي بـين             يشكل ان . أو تفاهم بين السلطة و إسرائيل     

إسرائيل والفلسطينيين، ويطلق هذا اإلنهيار يد إسرائيل للعمل كما تشاء في ظل وضع عربي، أقل ما يقال فيه،                  
  .أنه لم يعد يؤخذ باالعتبار إقليمياً ودولياً

  18/3/2006السفير 
  

  حامغزى وابعاد عملية القرصنة في أري .32
  هاني المصري

اهداف عملية اريحا، تسعى اساساً الى تمهيد االجواء واالرض امام تطبيق خطة اولمـرت بعـد االنتخابـات                  
االسرائيلية المقبلة، التي اعلن عنها مؤخراً، والرامية الى رسم حدود اسرائيل النهائية، خالل االربـع سـنوات                 

ادية الجانب والفصل الديمغرافي والقوة، واالستيطان والجدار       المقبلة، هذه الخطة ستنفذ اعتماداً على الخطط اح       
وفصل القدس عن بقية االراضي المحتلة، وفصل الضفة عن غزة، وتقطيع اوصال الضفة عبر تقـسيمها الـى      

  .عدة كانتونات، وضم الكتل االستيطانية الكبرى واالغوار واسقاط قضية الالجئين
تهديدات االسرائيلية واالميركية والبريطانية برفع الغطاء عن السلطة        ان خطورة ما جرى تكمن في انه يجسد ال        

واالستعداد الى دفعها الى حافة االنهيار وذلك بعد فوز حماس باالنتخابات االخيرة، ولن يكـون هنـاك مـانع                   
روط اسرائيلي، ان لم اقل رغبة اسرائيلية، بدفع السلطة الى االنهيار التام اذا لم تستجب حكومة حمـاس للـش                  

ان بوادر الفوضى التي ظهرت ابان الساعات التـي         . االسرائيلية التي اصبحت فوراً وبقدرة قادر شروطاً دولية       
االوروبيـة تحديـداً    "تم فيها تنفيذ العملية من خالل خطف االجانب واالعتداء على بعض المراكـز االجنبيـة                

ر اليه السلطة اذا نفـذت اسـرائيل واميركـا          تشير الى المستقبل المأساوي الذي تسي     " والبريطانية بشكل خاص  
واوروبا التهديدات التي اطلقتها ضد السلطة اذا لم تستجب الحكومة المقبلة للشروط الدولية، كما تشير الى حالة                 
عدم االستعداد التي تعاني منها الحالة الفلسطينية التي يجب ان تضع الخطط واالهداف لمواجهة اي حادث وأي                 

 تقرير صادر عن البنك الدولي فان االقتصاد الفلسطيني سيدمر ويهوي الـى الكـساد، اذا                طارئ، وحسب آخر  
  . نفذت اسرائيل، والمجتمع الدولي التهديدات بقطع المساعدات المالية فور تسلم حماس مقاليد السلطة
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ورة بمبـادرة   اجد لزاماً علينا ان ندرس احتمال انهيار السلطة نتيجة السياسات االسـرائيلية، ولـيس بالـضر               
فلسطينية، الن السلطة اذا لم تستجب للشروط الموضوعة، ولم تتحول الى اداة طيعة في يد اسرائيل، يمكن ان                  
تدفع اسرائيل الى رحيلها فال يتناسب مع تطبيق خطة اولمرت وجود سلطة واحدة موحدة للفلسطينيين، بل قـد                  

اقطاعيـات واحيـاء وشـوارع وقـرى        " امـراء "ى  يصبح من المناسب تحول السلطة الى سلطات، والقيادة ال        
عندما تقـضي   ومخيمات الن السلطة الواحدة مطلوبة عندما يكون هناك حاجة او امل بقيام دولة فلسطينية، اما                

  .خطة اولمرت على امكانية قيام دولة فلسطينية فال حاجة بعدها لوجود سلطة مركزية واحدة
في المرحلة االولى ويتم فيها فصل القدس عن السلطة، فـي           . حلعملية انهاء السلطة يمكن ان تتم على مرا       

المرحلة الثانية يتم فصل القطاع عن الضفة، بحيث تصبح السلطة هي فعالً في غـزة، وذلـك الن اسـرائيل                    
اعلنت بأنها لن تمكن رئيس الحكومة المكلف اسماعيل هنية من التنقل ما بين الضفة وغزة، ونفـس االمـر       

ير من حماس، واعلنت سلطات االحتالل جملة من القرارات التي تمنع التواصل مـا بـين                ينطبق على كل وز   
عمـال  "الضفة وغزة، ويجري االستعداد التخاذ قرارات اسرائيلية اخرى تنهي عملياً عالقة القطاع باسرائيل              

المسموح لقيـام   ، وعالقته بالضفة، بحيث يتحول قطاع غزة عملياً الى المكان الوحيد            "وتجارة وماء وكهرباء  
   .الدولة الفلسطينية فيه

والدرس االكبر مما حدث، ان اسرائيل ستكون حرة اكثر من السابق بالتعامل بمفردها مع الفلسطينيين االمـر                 
واذا كانت بريطانيا واميركا     .الذي يشير الى ان المرحلة المقبلة ستكون اصعب من سابقاتها على كل االصعدة            

 تريدان، ضمان الوفاء بتطبيق اتفاق رام اهللا، وهو االتفاق الجزئـي الـصغير، فكيـف                لم تستطيعا، او ربما ال    
  .ستستطيعان ضمان تنفيذ اتفاق اوسلو، او خارطة الطريق او اي اتفاق آخر؟؟

ان البديل عن الرعاية االميركية االنفرادية لالتفاقات والمفاوضات، او الرعاية الرباعية، وهـو اعـادة ملـف                 
والدعوة الى حل متفاوض عليه عبر عقـد مـؤتمر          " الجمعية العامة ومجلس االمن   "المم المتحدة   الصراع الى ا  

  .دولي يستند الى قرارات الشرعية الدولية
وهذا يتطلب اساساً اتفاق الفلسطينيين على برنامج واحد موحد وسلطة واحدة وحكومة وحدة وطنية، يضع فـي                 

رد يجب االستعداد له اما كاجراء وقائي او كمبادرة ذاتية، كما يركز            حسابه ان احتمال انهيار السلطة احتمال وا      
على ضرورة تعزيز عوامل الصمود والمقاومة الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه مـن اسـقاط خطـة                 

  !!. اولمرت التي يعني نجاحها تصفية للقضية الفلسطينية من مختلف ابعادها
  18/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  !إسرائيلس إذ تستعد لتوقيع اتفاق سالم مع حما .33

  رأي الدستور  
في خطوة الفتة للنظر، أعرب إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف بتشكيل الحكومة عن اسـتعداده             

مع إسرائيل بشرط أن تعترف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة في قطاع غـزة والـضفة                " اتفاق سالم "لتوقيع  
لقدس، جاء هذا في الوقت الذي أبدت حركة حماس أمس الجمعة اسـتعدادها ألن تـشكل بمفردهـا                  الغربية وا 

الحكومة المقرر إعالنها اليوم السبت، بعد أن أنهت محادثات تشكيل ائتالف حكومي دون التوصل التفاق مـع                 
  .حظةأي من الفصائل، إال أنها أعلنت أن باب االنضمام إلى حكومتها سيظل مفتوحا حتى آخر ل

التلفزيونية األمريكية الخميس ردا على سؤال بشأن دعوته        " سي بي إس  "هنية قال أيضا في مقابلة بثتها محطة        
، ولكنه أكد أن االعتراف بإسرائيل والتخلـي        "نأمل ذلك "يوما إلى البيت األبيض لتوقيع اتفاق سالم مع إسرائيل          

 الفلسطينيين في دولة مستقلة في قطاع غزة والضفة         عن السالح يتطلب من إسرائيل في المقابل أن تعترف بحق         
  .مع إسرائيل'' حينها فقط سيكون هناك مجال للتفاوض''وأضاف . الغربية والقدس
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على الرغم من أجواء المنطقة الملبدة بالغيوم، يبدو أن انفراجا يمكن أن يحصل في المسيرة السياسية، بـسبب                  
المرونة السياسية، المرتبطة بقدرة إسرائيل على التعامل بجديـة         استعداد حماس لممارسة نوع مجد وجديد من        

مع طموحات الشعب الفلسطيني، وشوقه الوطني إلقامة دولته المستقلة، ونحسب أن الدولة العبريـة اآلن أمـام                 
اختبار حقيقي، فبقدر ما تستجيب لهذه األشواق المشروعة، بقدر ما تقترب المنطقة من احتمالية تحقيـق سـالم     

  .دل ودائمعا
  18/3/2006الدستور 

  
 شارونأولمرت على خطى  .34

 عبد الوهاب المسيري    . د
 مارس باقتحام سجن أريحا 14ليس ثمة أمر استثنائي في الجريمة التي أقدمت عليها الدولة الصهيونية يوم 

م للجبهة الشعبية وتدميره واختطاف مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم أحمد سعدات، األمين العا
فهذه الجريمة هي نسخة تكاد تكون مطابقة في تفاصيلها ومالبساتها لجرائم أخرى ال حصر . لتحرير فلسطين

، 1948لها تمتد من المذابح الجماعية في دير ياسين واللد وحيفا وسعسع وغيرها من القرى العربية في عام 
عنصرية، ثم المذابح األخرى التالية في قلقيلية وقبية وهي المذابح التي وضعت حجر األساس لهذه الدولة ال

وكفر قاسم وجنين في فلسطين، وأبي زعبل وبحر البقر في مصر، وصيدا وصبرا وشاتيال وقانا في لبنان، 
ثم اغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية ورموزها من أمثال غسان كنفاني وكمال . على سبيل المثال ال الحصر

ويحيى عياش ) أبو إياد(وصالح خلف ) أبو جهاد(ر ومحمد يوسف النجار وخليل الوزير عدوان وكمال ناص
 . وأبو علي مصطفى والشيخ أحمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي وغيرهم من الشهداء األبرار

 :وتشترك الجريمة األخيرة مع سابقاتها في عدد من الخصائص األساسية، ومن أبرزها
فقد نُفذت عملية اقتحام سجن أريحا في وقت بدا فيه أن االستعداد النتخابات : اغتةاالعتماد على عنصر المب* 

هي الشغل الشاغل على الساحة السياسية في الكيان الصهيوني، مما أعطى االنطباع بأن ثمة حالة " الكنيست"
 .من االسترخاء العسكري يستبعد معها اإلقدام على عمليات عسكرية بهذا الحجم

فقد شارك في تنفيذ العملية عدد كبير من القوات الخاصة واآلليات : عراض القوة العسكريةتعمد است* 
العسكرية والجرافات بشكل يفوق بكثير المقاومة المتوقعة من الطرف اآلخر، الذي ال يملك تقريباً أية قوة 

 إلى تدمير المبنى وتسويته ولم يقف األمر عند اقتحام السجن واعتقال المقاومين الفلسطينيين، بل امتد. تُذكر
 . باألرض، دون أن تكون هناك ضرورة عملية لذلك

فلم يكن : االستناد إلى غطاء من الدعم السياسي من القوى االستعمارية الكبرى الراعية للمشروع الصهيوني* 
 الكثافة بعد من قبيل الصدفة بطبيعة الحال أن يأتي دخول القوات العسكرية الصهيونية إلى مدينة أريحا بهذه

خمس دقائق فحسب من انسحاب المراقبين األميركيين والبريطانيين الذين كانوا متواجدين في الموقع بموجب 
ولم .  بخصوص ترتيبات احتجاز أحمد سعدات ورفاقه2002االتفاق الذي ُأبرم مع السلطة الفلسطينية في مايو 

لهجوم الصهيوني هو الشكل الوحيد للدعم، الذي يتجاوز يكن هذا التوافق بين االنسحاب األميركي البريطاني وا
ففي أعقاب العملية، بادرت الحكومتان األميركية . حدود التواطؤ ليصل إلى المشاركة الكاملة في الجريمة

والبريطانية إلى الدفاع عن الدولة الصهيونية وتبرير ما اقترفته والتماس األعذار لها، باإلضافة إلى الهجوم 
ويقترن هذا الهجوم بإطالق . طة الفلسطينية وفصائل المقاومة وتحميلها المسؤولية عما آل إليه الوضععلى السل

مجموعة من األكاذيب، من قبيل االدعاء بأن السلطة الفلسطينية كانت على علم مسبق بانسحاب المراقبين، أو 
شكل محدد بحيث تظل أمراً مبهماً وتظل معها أنها لم تنفذ االلتزامات الملقاة على عاتقها، والتي ال يفصح عنها ب

 .التهمة قائمة
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وكما هو الحال مع الجرائم المماثلة، فقد سعت الدولة الصهيونية بوجه عام، وسعى القائم بأعمال رئيس 
الوزراء إيهود أولمرت بشكل خاص، إلى تنفيذ عدد من األهداف من وراء هذه العملية األخيرة، وهي أهداف ال 

 الحسابات االنتخابية والتوازنات الحزبية في الكيان الصهيوني فحسب بل تتجاوز ذلك إلى أهداف تقتصر على
ويأتي في مقدمة . أبعد في سياق التصور الصهيوني الشامل للوضع في فلسطين المحتلة وفي المنطقة بأسرها

 :هذه األهداف
رة على تنفيذ أي عمل عسكري في أي مكان أو إحياء مقولة القوة العسكرية الصهيونية التي ال تُقهر، والقاد* 

. زمان، حيث تعرضت هذه المقولة لكثير من التحديات التي أثارت الشكوك حول صحتها وجدوى التمسك بها
وتمثل التحدي األكبر في االنتفاضة الفلسطينية الثانية، وما رافقها من تطور عمليات المقاومة الفلسطينية كماً 

درة على توجيه ضربات موجعة في العمق الصهيوني تتحدى كل اإلجراءات األمنية ونوعاً بحيث أصبحت قا
ويرتبط بهذا أيضاً تراجع اإلجماع الصهيوني وبروز ظواهر مقلقة مثل . المشددة التي تتخذها الدولة الصهيونية

 المحتلة في فرار مئات الجنود من الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي ورفض آخرين الخدمة في األراضي
غزة والضفة الغربية، وتعالي األصوات المنتقدة ألداء األجهزة العسكرية واألمنية الصهيونية ولقدرتها على 

 .توفير الحماية لسكان المستوطن الصهيوني
التأكيد على عدم جدارة السلطة الفلسطينية بتولي أبسط أمور إدارة الحكم في األراضي الفلسطينية، ومن ثم * 

رتها على إقامة دولة فلسطينية مستقبالً أو حتى على إجراء مفاوضات جدية تؤدي إلى تسوية ما، وهو عدم قد
األمر الذي يعفي الكيان الصهيوني من االلتزام بأية اتفاقيات سابقة، ويطلق له العنان لتنفيذ أية إجراءات 

 أن تكون صيغة معدلة للشعار ، والتي ال تعدو"عدم وجود شريك فلسطيني"أحادية، استناداً إلى مقولة 
، وإذا وجد هناك شعب فمن الممكن القضاء عليه أو "أرض بال شعب"الصهيوني األساسي بأن فلسطين هي 

 . إخضاعه
دفع فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الدخول في صدام مع السلطة الفلسطينية بما يؤدي إلى استنزاف * 

أن السلطة لم تتخذ ما يكفي من اإلجراءات لحماية المقاومين الطرفين معاً، وذلك من خالل اإليحاء ب
ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة مع فشل التوقعات الصهيونية بانهيار الوحدة الوطنية . الفلسطينيين المحتجزين

 .الفلسطينية أو اندالع صدامات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية
قراطي في انتخابات المجلس التشريعي، والتي أسفرت عن فوز معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره الديم* 

وتجدر اإلشارة هنا إلى . باألغلبية التي تؤهلها لتشكيل الحكومة الفلسطينية) حماس" (حركة المقاومة اإلسالمية"
 في قلب السلطة الفلسطينية يضع الكيان الصهيوني في مأزق حقيقي، فإما" حماس"أن هذا الموقع الجديد لحركة 

والتراجع ولو ضمناً " حماس"القبول باألمر الواقع والتعامل معه بشكل أو بآخر، مما يعني االعتراف بحركة 
عن المواقف السابقة منها، وإما إعادة النظر في العالقات مع السلطة الفلسطينية بأسرها، بما ينطوي عليه ذلك 

 .من تراجع عن االتفاقيات المبرمة في هذا الشأن
 إيهود أولمرت جدير بخالفة شارون كزعيم قادر على اتخاذ إجراءات سياسية مصيرية وعلى تنفيذ إثبات أن* 

ويحتاج أولمرت إلى إثبات جدارته تلك على المستوى الشخصي، بحكم . عمليات عسكرية واسعة ومؤثرة
ان يتمتع بها سلفه انحداره من صفوف النخبة السياسية المدنية ومن ثم افتقاره إلى الخبرات العسكرية التي ك

وغيره من القادة القادمين من صفوف المؤسسة العسكرية، كما يحتاج إليها على المستوى الحزبي، كزعيم 
 .الجديد الذي سيواجه االختبار األول لثقله في االنتخابات القادمة" كاديما"لحزب 

رون بقوة إلى الحياة السياسية في وباإلضافة إلى هذا كله، فربما أراد أولمرت من وراء عمليته هذه إعادة شا
الكيان الصهيوني، من خالل التأكيد على أن مشروعه المتمثل في القضاء على الشعب الفلسطيني سياسياً 

 .واهللا أعلم. ومعنوياً ال يزال حياً وقادراً على االستمرار، وإن كان صاحبه يرقد على حافة الموت
18/3/2006االتحاد االماراتية   
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18/3/2006المستقبل اللبنانية   


