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  منظمة التحرير وحماس وجهاً لوجه .1

 اصدرت  التنفيذية لمنظمة التحريراللجنة أن :غزة من فتحي صباحعن مراسلها 23/3/2006 الحياة نشرت
، من بينها خلو المشروع  على برنامجها قالت فيه انها سجلت مالحظات عدة,ها لدرس الحكومةبياناً بعد اجتماع

ووصفت ذلك بالخلل  .ر بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيمن االقرار بمرجعية منظمة التحري
الخطير الذي يمس بأهم ثوابت الشعب الفلسطيني، خصوصاً وحدانية التمثيل التي تستند الى استقالل القرار 

منظمة ال ان الممارسة السياسية ألي حكومة فلسطينية يجب ان تستند الى برنامج  كما أنها أكدت.الوطني
، وقرار المنظمة والتزاماتها العربية والدولية، معتبرة ان أي خروج عن هذا النهج 88واعالن االستقالل للعام 

يعرض انجازاتنا الوطنية، بما فيها ترسيخ مؤسسات السلطة وتوسيع دورها على أرض الواقع الى مخاطر 
مشروع الوطني هو ما يسمى ال وشددت على ان الخطر الرئيس الذي يهدد .حقيقية والى طعن في شرعيتها

 .الحل االحادي المفروض من جانب حكومة اسرائيل، نقضا لحل التفاوض المتفق عليه تحت رعاية دولية
واعتبرت ان المشروع االحادي يهدف الى منع ممارسة حق تقرير قيام دولة فلسطين مستقلة قابلة للحياة على 

ورأت ان مشروع برنامج الحكومة  .194ين وفق قرار  وعاصمتها القدس، واحقاق حقوق الالجئ67حدود 
 ان ال  محمود عباسقال ومن جهته .يجب ان يركز اساسا على هذا الخطر، وان يحدد وسائل رفضه ومقاومته

,  رغم ذلكمتأكدشار إلى أنه وأ. أحد يستطيع ان يقبل او يرفض منظمة التحرير فهي التي انبثقت عنها السلطة
 . في شكل متوائم ومتوازن بين جميع مؤسسات المنظمة أن االمور ستسيرمن

  اللجنـة   ان عتبرمحمود عباس ا   إلى أن    : وكاالت نقال عن  رام اهللا      من 23/3/2006 الخليج اإلماراتية    ونوهت
ناقشت حسب االنظمة، باعتبارها المرجعية االساسية للسلطة، اسـماء وبرنـامج حكومـة حمـاس وسـجلت                 

  .مالحظات مهمة جداً
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 سامي أبو زهري   إلى أن    :والوكاالت غزةمن   23/3/2006 االتحاد االماراتية     مراسل عالء المشهراوي وأشار  
 مؤكدا ان الجهة ذات الصالحية للنظر فـي موضـوع           . قرار اللجنة التنفيذية مرفوض وغير قانوني      أعتبر أن 

  .تشكيل الحكومة هي المجلس التشريعي وليس اللجنة التنفيذية
 ه ان , سامي ابو زهري   قول: القدس المحتلة  مراسلها من     جمال جمال   نقال عن  23/3/2006 الدستور   وجاء في 

الحكومة باالعتراف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد كون حماس التـي حـصلت      حق للجنة التنفيذية مطالبة   ي ال
لتـي   تتمسك بموقفها من المنظمة ا     الحركةواكد ان    .هامن الشعب الفلسطيني ليست عضوا في     % 60على دعم   

نفى محمود عبـاس  من جهته و.  وانتخاب مجلس وطني جدي ,تحتاج الى عملية اصالح بناء على اتفاق القاهرة       
األمـور ستـسير بـشكل      إن   وقال   ,الذي ظهر عليه االرتياح ان تكون هناك بوادر ازمة بين المنظمة وحماس           

ان قرارات اللجنـة ملزمـة للـرئيس        فقد أعلن    تيسير خالد    أما. متوائم ومتوازن الن الجميع يشعر بالمسؤولية     
 لدينا صالحية وقد سبق ورفضنا حكومة طوارىء حاول قريع تـشكيلها فـي              , وأضاف قائال  .وليست توصيات 

  . أيضا ضرورة أن تعلن حماس موقفا واضحا وصريحا من وثيقة إعالن االستقاللعلى وأكد. عهد عرفات
أن , د رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطينييأكت: لسناب من 22/3/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم وتناول

القانون األساسي الفلسطيني ال يتضمن أي نص يطالب رئيس الحكومة المقترح بعرض برنامج حكومته على 
 في أزمة دستورية ألن ذلك هابرنامج الحكومة ال يوقعل  اللجنة رفضإنوقال  .اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

وأضاف أن القانون األساسي يطالب رئيس الحكومة المقترح  .هيلس التشريعي وليس من صالحيات المج
بتقديم برنامج عمل الوزارة خالل أربع سنوات للمجلس التشريعي، وليس تقديم برنامج وطني متكامل ألي 

  .مؤسسة فلسطينية أخرى بما فيها اللجنة التنفيذية
 صائب هاعلنا م: رويترزويو بي آي ,  ا ف بننقال عغزة من  23/3/2006القدس العربي وأوردت 
 المجلس ى ان اسماعيل هنيه اتصل هاتفيا امس بعباس الذي ابلغه ان باستطاعته ان يذهب بحكومته ال,عريقات

نه سيرسل له رسالة بهذا الخصوص وسيطالبه فيها ان تتبني حكومته بأ ابلغه هواضاف ان .التشريعي لجلسة ثقة
  . بالتزام عباس بالقوانين الفلسطينيةحماسعن ثقة سامي أبو زهري عبر وبالمقابل . برنامج منظمة التحرير

د إسماعيل هنية   يأكت إلى :  وكاالت  و غزةمن     23/3/2006 األيام البحرينية     مراسل عبد الرازق أبو جزر   ولفت  
للقول تيسير خالد    مما دفع ب    . لنيل الثقة    على المجلس التشريعي     انه سيعرض الحكومة المقبلة وبرنامجها السياسي     

  . ة ودوليةعزلة عربي   لكن الحكومة ستكون عندها في,  يفعلوا ذلك أن بإمكانهم أن
ن المجلس سـيلتئم    بأحسن خريشه صرح امس     أن  : غزة من   23/3/2006 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس وذكر

 طلبا من هنيه ليجتمع المجلس الـسبت،        والق ت أنهموقال   .االثنين من اجل التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة       
رئـيس المجلـس   أن وقال .  خالل اجتماع بين محمود عباس والدويك    بذلك واتخذ القرار . اال ان ذلك بدا صعبا    

  .قرر ان تقسم الحكومة اليمين الخميس امام ابو مازن
ـ      أن   :23/3/2006 لأليام الفلسطينية    كتب المحرر السياسي  و اس إلـى المجلـس     السماح بذهاب حكومـة حم

في حين  االشارة إلى أنه    يمكن  لذلك  , جزءاً اساسياً في صلب قرارات اللجنة التنفيذية      كان  التشريعي لنيل الثقة،    
 هاان مالحظات كما  . حكومة السباب عديدة، فهي لم تناقش ولم تعترض على التشكيلة الوزارية          الرفضت برنامج   

 حكومة حماس لتصويب برنامجها مستقبال، ما يعني منحهـا          تشكل عامل ضغط دائما على    أتت ل برنامج  العلى  
 بأن الرئيس سيستخدم تفويضه الشعبي وصـالحياته الدسـتورية          هافترة سماح مع االشارة إلى أنه سيتم تذكير       

 أن المواكبة الـسياسية واالعالميـة الواسـعة         وجدير بالذكر . لحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني     
  .لجنة، أعادت وضعها في دائرة الضوء وستكون، كما يبدو، مدخال لدور أكثر فعالية مستقبالالجتماع ال
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   ستمنح الثقة لحكومة حماسالشعبيةالجبهة  .2
 سوف تمنح الثقة للحكومة الفلسطينية الجديـدة         الشعبية أعلن ماهر الطاهر، امس، أن الجبهة     : ا.ب. د -دمشق  

وقال، إن الجبهة تؤكد وقوفها إلى جانب حماس والحكومة الجديدة           .هارغم وجود بعض الخالفات حول برنامج     
في رفض قبول االتفاقات وااللتزامات السابقة، كما تؤكد دعمها للحكومة في كل مـا يخـدم صـمود الـشعب             

  .الفلسطيني ويعزز المقاومة
  23/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  المساعدات األوروبية قطع حماس تهون من حكومة  .3

قال وزير المالية في حكومة حماس المرتقبة إن الفلسطينيين يمكن أن يعيشوا بدون مـساعدات االتحـاد                  :غزة
 فإن آثـار ذلـك      , إنه إذا نفذ االتحاد األوروبي تهديداته      ,وقال. األوروبي وسيجدون التمويل من مصادر أخرى     

 إلى مصادر أخرى محتملة للتمويل      وقال إن الفلسطينيين يمكنهم اللجوء    . ستكون خطيرة ولكنها لن تكون كارثة     
 مضيفا أنه ال يـرى أي       ,وأكد أن الفلسطينيين مستعدون لقبول المساعدات من إيران        .ومن بينها الدول العربية   
  .غير مرتبطة بأية شروطها مشكلة في ذلك طالما أن

  23/3/2006البيان 
 

  التشريعي الفلسطيني يحمل بريطانيا واميركا مسؤولية سجن اريحا .4
المجلس التشريعي قرر امس تحميل أن : غزة مراسلها من  فتحي صباح عن23/3/2006 الحياة تنشر

قضية الوقرر رفع . الحكومتين االميركية والبريطانية مسؤولية تواطؤهما مع اسرائيل في اقتحام سجن اريحا
ال ارهاب دولة وجريمة امام المحكمة المختصة بجرائم الحرب التابعة لمحكمة العدل الدولية، معتبرا االعتق

سعى  حيث .استجوب امس نصر يوسف حول دوره ودور الوزارة في احداث اريحاقد المجلس كان و .حرب
 ان يكون اطلع على الرسالة التي ارسلتها الواليات يافان .الى ابعاد أي شبهة او مسؤولية عنه وعن الداخلية

ما نفى ان يكون اطلع ايضا على فحوى ما بات يعرف ك . سحب مراقبيهماحولالمتحدة وبريطانيا الى السلطة 
واعتبر في معرض رده ان مهمة االمن الفلسطيني هي تسهيل الزيارات وحماية المراقبين  .بصفقة المقاطعة

 الذين شعروا بالخوف على حياتهم في الفترة االخيرة بسبب التسهيالت التي منحت الى المعتقلين ,الدوليين
   .السياسيين
سجن الرأى ان عملية اقتحام  أن يوسف : يو بي آي نقال عنغزةمن  23/3/2006القدس العربي وأضافت 

اريحا استغرقت بضع دقائق األمر الذي جعل من محاولة اخراج المعتقلين تهديدا مباشرا على حياتهم ويقلل الى 
لبة التشريعي بتشريع  غير مقنع، مطاهاعتبرت خالدة جرار كالم أما من جهتها فقد .حد كبير فرص نجاتهم

ه وأعربت عن استغرابها لعدم اطالع .قانون ينص على ضرورة اطالع المجلس على كل االتفاقات الموقعة
  . على اتفاق المقاطعة او الرسائل المهمة المتعلقة بهكوزير داخلية

  
   مليون فلسطيني 1.3السلطة ترفض عقاب  .5

 الجيش اإلسرائيلي بالمزاجية ومعاقبة أكثر من مليـون          اتهم صائب عريقات أمس ضباطاً في      :غزة والوكاالت 
فلسطيني في قطاع غزة بصورة جماعية من خالل مواصلة إغالق المعابر ومنع الفلـسطينيين مـن تـصدير                  

   . حسبما قال مليار دوالر من البضائع سنويا من اسرائيل1.3 ما قيمته رغم استيراد السلطةبضائعهم، 
  23/3/2006البيان 
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  السلطة الفلسطينية تقّرر تشكيل هيئة خاصة بإدارة المعابر : أنباء رامتانوكالة  .6
 مصادر فلسطينية واسعة االطّالع، أن السلطة قررت تشكيل هيئة خاصة بإدارة المعابر الحدوديـة               تنقل: غزة

ـ  .مع الكيان الصهيوني والدول العربية المجاورة، على أن تكون تحت سلطة محمود عباس مباشـرة               دو أن  ويب
حماس فـي   فوز  هذه الخطوة المفاجئة بحسب المراقبين تأتي ضمن الخطوات االستباقية التي بدأت منذ إعالن              

  .نتخاباتالا
 22/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  من تقديم تنازالتغياب حماس عن قمة الخرطوم يعفيها  .7

 وتفقد بذلك فرصـة  ,عن القمة العربيةكشف دبلوماسيون عرب ان حماس ستغيب : ابوظبي ـ  جمال المجايدة
 أكـد و . في الوقت ذاته من تقديم تنازالت ليست مستعدة لها بعد          ىولكنها ستعف , الحصول على الشرعية العربية   

واضاف ان الوفد سيـضم      .مسؤول فلسطيني ان حماس لن تشارك في الوفد الفلسطيني الذي تم تشكيله بالفعل            
  .القدوميناصر القدوة وفاروق , محمود عباس

  23/3/2006عكاظ 
  

  إسرائيل ال يمكنها جمع األمن والعدوان : مشعل .8
 وحـذر   , أعلن خالد مشعل أمس ان حماس ستستمر في مقاومتهـا المـسلحة السـرائيل              : رويترز –ابو ظبي   

اسرائيل ال يمكن ان تجمع بين      إن  وقال  . الواليات المتحدة من ان سياستها في الشرق االوسط ستذكي االرهاب         
. هذه هي الرسالة التي يجب ان تفهمها اسرائيل مـن حمـاس           معتبرا أن    ,عليها ان تختار  لذا   ,من والعدوان اال

 الى  نا وصل إذا ما ,  كل خيارات المقاومة مفتوحة امام الشعب الفلسطيني وامام الفصائل بما فيها حماس            إنوقال  
  من ناحية أخـرى    وصرح. ذلكضطر ل ي لنفاذا توافر للشعب الفلسطيني بديل اخر       موضحا أنه   . طريق مسدود 

مليار دوالر سنويا للوفاء باحتياجاتها وانه واثق مـن         1.75بانه ابلغ القادة العرب ان حكومة حماس تحتاج الى          
  .انهم سيقدمون لها العون

  23/3/2006الوطن القطرية 
  

  الجهاد االسالمي تؤكد دعمها لبرنامج حكومة حماس .9
ي حركة الجهاد امس دعم حركته لبرنامج حكومة حماس القاضي بعـدم            أكد مصدر مسؤول ف   :  د ب أ   -غزة  

ورفض ما وصفه بالـضغوط التـي تفرضـها بعـض الشخـصيات              .االعتراف بإسرائيل أواالتفاقات السابقة   
  . بهذا الخصوصالفلسطينية على الحركة

  23/3/2006الدستور 
  

  الجهاد تنفي تلقي اموال من ايران لتنفيذ عمليات .10
 بأن الحركة تلقت مبلغا من      , نفى مصدر مسؤول بحركة الجهاد صحة ما نقل على لسان موفاز           : د ب أ   -غزة  

تـصريحات تمهيـد    هـذه ال  وأشار زياد النخالة إلى أن       .ايران من أجل تنفيذ عمليات استشهادية ضد إسرائيل       
أوامـر مـن أحـد      مؤكدا أن حركته ال تتلقـى        .لعدوان واسع ضد الحركة وقادتها قبيل االنتخابات الصهيونية       

  .وقرارها بيد قادتها داخل فلسطين الذين يقدرون طبيعة العمل ووقته ومكانه حسب ظروفهم الميدانية
  23/3/2006الدستور 
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    داخلية فتح تتبنى خطة إصالحات:محيسنجمال  .11

ـ  50 وضع خطة لتنفيذ إصالحات داخلية تستمر لمدة         , الثوري لفتح   أمس أن المجلس   جمال محيسن أعلن    . ا يوم
وقال إن االجتماع األخير كانت به العديد من القرارات الهامة التي تصب كلها في استنهاض الوضع الـداخلي                  

 لجنة تابعة ألقاليم فتح تضم عددا من أعضاء اللجنة المركزيـة والمجلـس              16وأضاف أنه تم تشكيل     . حركةلل
  .الثوري وقيادة حركية متقدمة تكون مكلفة بترتيب الوضع الداخلي

  23/3/2006البيان 
  

  استشهاد ناشطين في سرايا القدس في قصف جوي .12
استشهد ناشطان في سرايا القدس، صباح اليوم في قصف صهيوني استهدفهما أثناء قيامهما بزرع عبـوة                : غزة

 كانا يقومان بإطالق الصواريخ المحلية باتجاه المواقع        هماونوهت المصادر إلى أن    .ناسفة شرق مدينة دير البلح    
  .األهداف الصهيونيةو

23/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
 
 ة العاموالقيادةمصالحة حماس  .13

الذي وقع بين ” سوء التفاهم“تكللت الجهود الفلسطينية التي بذلت على اكثر من صعيد من رأب الصدع وازالة 
اين الموقف من طرح قضية ممثل حماس في لبنان اسامة حمدان ومسؤول القيادة العامة أنور رجا على خلفية تب

ورعت حركة الجهاد المصالحة في مكتبها في بيروت في حضور جميع  .السالح الفلسطيني خارج المخيمات
مسؤولي تحالف القوى الفلسطينية في لبنان حيث جرت مناقشة جميع القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية 

الخطاب السياسي في اي قضية فلسطينية مطروحة على وتم التوافق على توحيد . وسط أجواء من االيجابية
 .الساحة اللبنانية

  23/3/2006البلد اللبنانية 
  

 قتيل وجريحان في تبادل اطالق نار بين الفلسطينيين في غزة  .14
افادت مصادر امنية ان فلسطينيا قتل وجرح اثنان آخران في تبادل الطالق نار وقع في مدينة : غزة ـ اف ب

واعلنت مصادر امنية وشهود عيان ان تبادل  .ين افراد من الشرطة الفلسطينية ومدنيينغزة ظهر امس ب
اطالق النار اندلع اثر اعتقال الشرطة الفلسطينية لرجل كان يحاول اخراج طالب مدرسة غرب مدينة غزة 

ي كانت دعت والغيت المسيرة الت . اغتيال الشيخ احمد ياسينىللمشاركة في مسيرة كانت مقررة بمناسبة ذكر
  .اليها الكتلة االسالمية في المدارس الثانوية

 23/3/2006القدس العربي 
  

   ألف الجىء فلسطيني 350ماليين وأربعة : إحصائية .15
 كشفت اخر احصائية اصدرتها وكالة االونروا ان عدد الالجئين الفلسطينيين المـسجلين             : ر ماجد االمي  -عمان  

 278 الجئا يقطن منهم مليـون و      946 الف و  349ها يبلغ اربعة ماليين و    لدى االونروا في جميع مناطق عمليات     
   .فقط الجئا في المخيمات 678الف و

  23/3/2006الرأي األردنية 
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   الفلسطينية  األراضيمساعدات مصرية وأردنية إلى  .16
فاصـل بـين     شاحنة أردنية محملة بالمواد الغذائية إلى معبر الكرامة ال         27وصلت أمس     :طاهر النونو ،  غزة

كما وصلت مساعدات مصرية مكونة من سبعة آالف طن من المواد الغذائية            . الضفة الغربية والمملكة األردنية   
  .أمس إلى معبر كيرم شالوم كإغاثة مصرية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة

  23/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  أجواء النكبة تالحق الالجئين الفلسطينيين في العراق .17
 يفتقر المجمع السكني المتواضع في أحد أحياء الجزء الجنوبي الشرقي من بغداد إلـى الكثيـر مـن                   : ترزروي

 فيما يشبه المنفى، لكن شبح الخوف من المجهول بسبب          1948الخدمات حيث يعيش فلسطينيو العراق منذ العام        
يد منهم خـالل الفتـرة الماضـية        التهديدات التي باتوا يتعرضون لها وعمليات القتل والخطف التي طالت العد          

وفي حي البلديات القريب من منطقة بغداد الجديدة وعلى مساحة متواضـعة مـن              . يضيف المزيد إلى معاناتهم   
األرض تنتصب بعض العمارات السكنية مكونة ما يسمى المجمع السكني للفلسطينيين في بغداد وتحيط بمعظـم               

غير أنه في   . روائح نتنة وتتكدس عند اغلب زواياه أكوام من القمامة        جوانبه وبين أزقته مياه راكدة تنبعث منها        
خضم تداعيات األوضاع األمنية والصراعات في العراق وجد فلسطينيو العراق الذين يعيشون في هذا البلد منذ                

ي وأصبح الفلسطينيون وخاصة منذ التفجيرات الت      . أنفسهم طرفا مباشرا في األحداث األمنية      1948حرب العام   
شهدتها منطقة بغداد الجديدة في أيار من العام الماضي موضع اتهام تطور فيما بعد إلى عمليات اعتقال وقتـل                   

وتعالـت أصـوات هنـا      ” أطراف مجهولة “واختطاف من قبل أطراف يصر أصحاب الشأن على وصفها أنها           
    .وهناك مطالبة بترحيل الفلسطينيين من العراق

  23/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الجدار تسبب في خسائر كبيرة للفلسطينيين .18
وتقـول   .  إنه تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين الفلـسطينيين       ،قال تقرير لألمم المتحدة حول تأثير جدار الفصل       

. األمم المتحدة إن المزارعين ال يسمح لهم الوصول إلى األراضي الزراعية، ما يتسبب بالبطالة وفقدان الـدخل                
المنظمة الدولية أليغرو باتشيكو إن للجدار مضاعفات اقتصادية مقلقة على من يعيش بالقرب             وقال المسؤول في    

وأضاف أن عددا من البوابات التي أمنها الجيش االسرائيلي للسماح بمرور المزارعين إما تبقى مقفلة أو                 . منه
 الجدار تم بنـاؤه علـى الخـط         وقالت األمم المتحدة أنه ما كان من حاجة للتقرير لو أن           . تفتح لفترات قصيرة  

  .1967 بالمائة من الجدار يقع على أراض احتلتها اسرائيل عام 75 لكن ،1967األخضر، أي حدود عام 
  22/3/2006بي بي سي العربية 

  
  النقص في المواد الغذائية بغزة لعبة انتخابية اسرائيلية: األونروا .19

 في المواد الغذائية الذي يعاني منه الفلسطينيون في اعتبرت وكالة اونروا امس ان النقص: ب.ف. ا-بروكسل 
وقالت كارين ابو زيد ان االمر وباالضافة الى اعتبارات  .قطاع غزة ناتج عن اللعبة االنتخابية في اسرائيل

مرتبط بشكل اساسي باالنتخابات التي ستجري في اسرائيل وبحاجة اولئك الذين يقومون بالحملة "اخرى 
 . مع االراضي الفلسطينية" هروا أنهم حازمون جدااالنتخابية كي يظ

  23/3/2006الحياة الجديدة 
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   منذ اندالع االنتفاضةمواطناً 2936استشهاد  .20
 2936أكد تقرير حقوقي، اليوم، أن قوات االحتالل قتلت منذ اندالع االنتفاضة وحتى نهاية العـام الماضـي،                  

وأكـد المركـز     .إلى إصابة عشرات اآلالف بجراح مختلفة      نساء باإلضافة    106 طفالً و    651شخصاً، بينهم   
 مصاباً في قطـاع     8662الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في تقريره السنوي، أن من بين عشرات اآلالف الجرحى             

  .غزة، المئات منهم أصيبوا بإعاقات دائمة
  22/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  48وأراضي ال في مختلف مدن وقرى الضفةاعتقاالت  .21

 فلسطينيا في مختلف مدن وقرى الـضفة       19اعتقلت قوات االحتالل فجر امس      :  كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
وقـال  . 1948عامال فلسطينيا داخـل أراضـي ال       )250(الغربية، وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت الثالثاء        

 داخل الخط االخضر دون أن تكون بحـوزتهم          تمكنوا من التسلل إلى داخل     أنهممتحدث بلسان شرطة االحتالل     
مشيرا إلى أنه تم مواصلة اعتقال ثالثة وأربعين من العمال على ذمة التحقيق، في حين تم طرد                 ،  تصاريح عمل 

  .الباقين إلى الضفة الغربية
  23/3/2006الرأي األردنية 

  
 اسرائيل مستعجلة لالنفصال عن الفلسطينيين: اولمرت .22

ولمرت امس في مقابلة متلفزة ان اسرائيل على عجلة من أمرها لالنفصال عن  قال ا:ب.ف. ا،القدس
وقال للقناة  .الفلسطينيين وستتخذ مبادرات أحادية في الضفة ألنها ال تملك الوقت النتظار نضوج حماس

 سنة لكي تنضج حماس وتصبح شريكة في مفاوضات 20 ال يملك شعب اسرائيل الوقت النتظار :العاشرة
.  ال يمكن لدولة اسرائيل ان تقبل سلطة فلسطينية اصولية تملي عليها جدول اعمالها السياسي: واضاف.محتملة

اذا رأينا ان ليس هناك اية فرصة للحصول على شريك فلسطيني، فسنتخذ مبادرات أحادية بالتنسيق مع 
.  الى تفاهم وطني ودولي سنحاول في هذا المعنى على االرجح التوصل:وقال. الواليات المتحدة واالوروبيين

 حمدا هللا على أن أولمرت يواصل طريقي ويقود الدولة إلى :وقال إنه لو استيقظ شارون من غيبوبته لقال
ودعا أولمرت الناخب اإلسرائيلي إلى منح كديما أغلبية تاريخية لكي يتمكن من إقامة حكم مستقر . األمام

نفيذ خطة التجميع من خالل إخالء مستوطنات معزولة في وقال إن في نيته ت .وحكومة تنهي فترة واليتها
 سوف أبذل كل :وقال. الضفة وتجميع المستوطنين في الكتل االستيطانية الكبيرة وترسيم حدود دائمة إلسرائيل

طاقتي وتجربة حياتي المتراكمة وكل ِحكمة اإلدارة التي اكتسبتها من أجل تغيير الواقع ومنح األمل والمستقبل 
 . إسرائيللشعب 

  23/3/2006الحياة الجديدة 
  

  لفلسطينيين يجب أن تستمر ل المساعدات االنسانية :برلوسكوني .23
قال رئيس الوزراء االيطالي برلوسكوني لدى استقباله وزيرة خارجية اسرائيل ليفنـي، إن المـساعدات               : أ ب 

 فـوز حمـاس،     همـا لـت محادثات  وتناو. االوروبية للفلسطينيين يجب أال تصل الى أيدي المنظمات االرهابية        
كان ثمة اتفاق كامل وخصوصاً علـى  : وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء االيطالي     . واالنتخابات االسرائيلية 
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ضرورة نبذ الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ألفتها حماس، العنف، واالعتراف باالتفاقات السابقة الموقعة وحق              
يفني إن المساعدات االنسانية يجب أن تستمر في ظل عدم رغبة اسرائيل في             وقالت ل . دولة اسرائيل في الوجود   

معاقبة الفلسطينيين على طريقة تصويتهم، اال أنها أضافت أن حماس يجب أال تتلقى أمـواالً الـى أن تلتـزم                     
المجتمـع  وأبرز الجانبان حاجة    . والتقت ليفني أيضاً نظيرها االيطالي فيني     . الشروط االساسية للمجتمع الدولي   

وصرحت للصحافيين بأن بالدها توافق علـى أن ثمـة   . الدولي الى التحدث بصوت واحد في ما يتعلق بحماس     
  . حاجة الى بعض الخطوات الديبلوماسية

  23/3/2006النهار اللبنانية 
  

  بيرس يتوقع حدوث تغيرات كثيرة في التعامل مع حكومة حماس  .24
 عن الـسلطة     اإلذاعة  شمعون بيرس خالل حديث له مع      تحدث: ئيل طال  الثانية، تقرير شمو    اإلسرائيلية اإلذاعة

حكومة فلن  لفي حال تشكيل حماس ل    : لاوق .الفلسطينية، وإمكانية قيام حماس بالتحرك مع أن هذا األمر صعب         
، يكون بإمكانها العمل بموجب النظرة العقائدية التي لديها، كما إن الشعب الفلسطيني هو اآلخر منقسم على نفسه                

مما يساهم في الحيلولة دون اتخاذ هذه الحكومة للقرارات، وليس بوسعنا نحن إصالح هذا األمر، كما أن شعبية                  
حماس سوف تتراجع، وأنا واثق من هذا األمر تماماً، أي أننا  لم نصل لحد الحسم واتخاذ القرار النهائي نحـو                     

طالما أن من يقوم بإدارة األمور في مناطق السلطة         : أما فيما يتعلق بمستقبل خارطة الطريق فقال       .هذه القضية 
إنني أتوقع حدوث   : هو حماس، ونحن من جانبنا متمسكون بخارطة الطريق والنقاط والتوجهات، وأكرر القول           

  . تغيرات أخرى كثيرة، فاألمر لم ينته بعد
  22/3/2006مركز دراسلت الشرق األوسط 

  
  يرفضون العيش بجوارهم% 68 و48ييمن يهود يؤيدون ترحيل فلسطين% 40: عنصرية .25

إسرائيل هي دولة عنصرية بشكل خطير وينبغي عليها أن تعبر دروسا فورية في الثقافة اإلنـسانية،                : تل أبيب 
هذا ما خلصت إليه جمعية مكافحة العنصرية في إسرائيل، أمس، بعد أن عرضت نتائج استطالع رأي جديـد                  

ونـشرت   . تغلغل األفكار العنصرية المعادية للعرب في إسـرائيل        أجراه معهد جيوغراتوغرافيا يدل على مدى     
  :ومن بين أبرز هذه النتائج. نتائج االستطالع، أمس، في مؤتمر صحافي عقدته تلك اللجنة في مدينة الناصرة

من المواطنين اليهود يحبذون أن تقوم الحكومة بتشجيع المواطنين العرب على الرحيل الى الخـارج               % 40 
  .عن مواطنتهم اإلسرائيلية والجنسية اإلسرائيلية التي يحملونهاوالتنازل 

  .ليسوا مستعدين للعيش بجوار عرب% 68 
  .ليسوا مستعدين إلقامة عالقات صداقة مع عرب% 46 
  .يعتبرون العرب في إسرائيل بمثابة خطر أمني وديمغرافي عليهم% 63 
  .قافات الشعوب األخرىيعتقدون بأن الثقافة العربية دونية، بالمقارنة مع ث% 34 
  .قالوا إنهم يشعرون بالكراهية واالشمئزاز عندما يستمعون الى أي كالم يقال باللغة العربية% 50 
  .يفضلون أن يتم الفصل بين العرب واليهود في أماكن اللهو في المدن والتجمعات السكنية% 41 
  .قالوا إنهم يكرهون كل ما هو عربي% 18 

 ما ال يقل    2005 جمعية مكافحة العنصرية في إسرائيل، ان جمعيته رصدت خالل           وقال بكر عواودة، سكرتير   
 حالة عنصرية من يهود ضد العرب في إسرائيل، بينها اعتداءات جسدية على خلفية عنصرية، بلـغ                 225عن  

  .  حالة اعتداء عنصري سجلت من أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة31وأن . بعضها حد القتل
  23/3/2006الشرق األوسط 
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  مساعي الخارجية اإلسرائيلية لتعزيز وجهة نظر السياسة اإلسرائيلية .26

قال مدير عام وزارة الخارجية عشية توجـه وزيـرة          :  القناة الثانية، تقرير أودي سيغال     -التلفزيون اإلسرائيلي 
وليـة، كمـا أن     إن إيطاليا دولة صديقة وتدعم إسرائيل على كثير مـن المنـابر الد            : الخارجية لفني إلى روما   
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العالقات معها، موضحاً أن حكومـة                العالقات معها قوية جداً   

إسرائيل قررت العمل من أجل منع حدوث أزمة إنسانية لدى الطرف الفلسطيني، لكنها تحاول عـدم تحويـل                  
إن : تمر يتحدث عن العالقات مع األردن فقـال       وقد اس  .األموال لحماس وحكومة حماس، ألنها حركة إرهابية      

العالقات اإلستراتيجية قوية جداً على الصعيدين األمني والسياسي، ونحن نبذل كـل جهـد مـستطاع لتعزيـز        
إن العالقات  : أما بشأن العالقات مع مصر فقال      .العالقات مع الملك األردني ورئيس الوزراء والشعب األردني       

ن هناك تعاوناً هاماً من طرف مصر في موضوع مساعدة الفلسطينيين، إذ أن الـدور               يتم تعزيزها باستمرار وإ   
المصري هام في معبر رفح ومحور فيالدلفي، ومصر تساهم في بناء االستقرار اإلقليمي، والعالقـات معهـا                 

ـ                 . وطيدة للغاية  دول وذكر أور أن وزارته تعمل جاهدة إلقامة عالقات دبلوماسية مع أكبر عدد ممكـن مـن ال
  .العربية واإلسالمية في الخليج وشمال أفريقيا، وهذه األمور تتم بهدوء، وبعيداً عن األضواء

  21/3/2006مركز دراسلت الشرق األوسط 
  

   روسية في وجه اولمرت )ال( :خباريإتقرير  .27
ب االصوات  وقد يعوق الفشل في كس     .ولمرت أل )ال(تقول أكبر كتلة مؤثرة في االنتخابات االسرائيلية        : رويترز

الروسية في االنتخابات قدرة حكومة يتزعمها كاديما على تنفيذ سياسات بعيدة االثر مثل رسم الحدود النهائيـة                 
وهذا ما يثير قلق المسؤولين في كاديما منذ انشقاق عدد كبير من الناخبين من              . وتفكيك المستوطنات في الضفة   

 الف  650ولدى الناخبين الروس البالغ تعدادهم      . جلطةذوي األصول الروسية عن الحزب اثر إصابة شارون ب        
.  مقعدا في البرلمان مما يجعلهم أكثر الكتل االنتخابية نفـوذا فـي الـبالد              19نسمة القدرة على اختيار شاغلي      

ال : ويقول فلـدمان  . ويضيفون ان دعم االصوات الروسية لكاديما انخفض ألقل من النصف منذ تولي اولمرت            
  . وتحول الناخبون من اصل روسي لتأييد حزب اسرائيل بيتنا. عبية في الشارع الروسييحظى اولمرت بش

 23/3/2006البيان 
  

   الى مؤازرة القوائم العربية48مثقفون يدعون فلسطينيي .28
ـ         :  حسن مواسي ووكالت   ،الناصرة  الـى   48دعا مثقفون فلسطينيون وناشطون في العمل االهلي في مناطق ال

  .اإلسرائيليةب العربية الثالث التي تخوض االنتخابات اإللتفاف حول األحزا
  23/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
   اإلسرائيليةمراقبون دوليون على اإلنتخابات  .29

يصل اليوم، الخميس، ثالثة مراقبين هولنديين سيمكثون في البالد كمراقبين غير رسميين خـالل االنتخابـات                
ـ   نفسه كوفد غير رسمي، وذلك نظرا لكون القـانون االسـرائيلي ال             وقد قرر الوفد ان يعرف    . 17للكنيست ال

وقـد  . يتيح المجال لحضور مراقبين دوليين بصفة رسمية وفقاً للرد الذي تلقوه من لجنة االنتحابات المركزيـة               
. ةقامت منظمات شريكة للمنظمات الهولندية السلمية والتنموية باستدعاء ثالثة مراقبين لالنتخابـات االسـرائيلي        

هـذا  . وسيقوم المراقبون الثالثة بمراقبة االنتخابات وذلك تحت علم تحالف المنظمات الهولندية غير الحكومية            
  . وسوف يقوم أعضاء وفد المراقبين بجولة في اسرائيل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة
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  23/3/2006 48عرب 
 
   2006برامج األحزاب االنتخابية للكنيست : تحقيق .30

  : الشرق االوسطها قائمة تخوض المعركة االنتخابية للكنيست السابع عشر، تستعرض31: نظير مجلي ،تل أبيب
  :حزب كاديما

التزام اسرائيل بخريطة الطريق لكنها لن تنتظر تطبيقها حتى تنضج الرغبة بالسالم فـي              : خريطة الطريق  
 . 2010ئية حتى عام الطرف الفلسطيني، انما ستبادر الى خطوات عملية لترسيم حدودها النها

سيكون الحدود األمنية السرائيل، لكن اسرائيل توافق على قيام دولة فلسطينية الـى جانبهـا               : نهر األردن  
يعيش الفلسطينيون فيها مسؤولين بالكامل عن مصيرهم وادارة شؤونهم، شرط عدم المساس باسـرائيل وعـدم                

  .ممارسة االرهاب
 الموحدة ولكن اسرائيل تريدها بأكثرية يهودية ساحقة وعليه فإنهـا           ستكون عاصمة اسرائيل األبدية   : القدس 

  .ستتنازل عن بعض األحياء العربية فيها للفلسطينيين
  .تحتفظ اسرائيل بالكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية: المستوطنات 
ـ            : الفصل  دود الجديـدة التـي     تسعى اسرائيل الى االنفصال التام عن الفلسطينيين بحيث ال يبقى وراء الح

لكن المناطق التي تنسحب منها اسرائيل في الضفة لن تسلم الى الفلسطينيين بل             . ترسمها اسرائيل أي مستوطن   
تبقى بأيدي الجيش االسرائيلي الى حين تبدأ مفاوضات سالم حقيقية مع القيادة الفلسطينية المعنية بالسالم حـول                 

  .ريامستقبلها وسبل السيطرة عليها أمنيا وادا
سيتبع خطة اقتصادية تاخذ باالعتبار محاربة الفقر والبطالة وتـشجيع االسـتثمار االقتـصادي              : االقتصاد 

  .المحلي واألجنبي
  .التوافق ما بين الدين والدولة: اجتماعيا 

  :حزب العمل
ع يدعو الى استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية من خالل االلتفاف على حماس وتشجي            : المفاوضات 

  .الرئيس عباس وتياره السلمي
محاربة االرهاب كما لو انه ال توجد مفاوضات سالم وإدارة مفاوضات سالم كما لو انه ال يوجد                 : االرهاب 

 يتم اللجوء الى خطوات أحادية الجانب وحتـى هـذه يـتم تنـسيقها مـع                 ،فقط إذا فشلت المفاوضات   . ارهاب
  .نان، واقامة عالقات جيدة مع العالم العربي بأسرهويدعو للتفاوض مع سورية ومع لب .الفلسطينيين

يجب ان تقوم على أساس مبدأ دولتين للشعبين، وتكون الدولة الفلـسطينية مـستقلة وذات سـيادة                 : التسوية 
، باستثناء الكتل االستيطانية الكبرى القائمة على       1967ويكون أساس حدودها أراضي الضفة على أساس حدود         

 .المناطق الحدودية
تكون غير موحدة بالمفهوم التقليدي انما القسم الغربي منها باإلضافة الى األحياء اليهودية في القسم               : لقدسا 

الشرقي هي عاصمة اسرائيل واألحياء العربية تكون عاصمة الدولة الفلسطينية وتحـت سـيادتها، واألمـاكن                
  .لسطيناليهودية السرائيل واالسالمية والمسيحية لف: المقدسة توزع بينهما

  .ادارة االقتصاد على طريقة أنظمة الحكم االسكندنافية، سياسة رفاه في ظل اقتصاد ليبرالي حر: االقتصاد 
التفاهم على مسألة الدين والدولة وجعـل       و. تحقيق المساواة بين مواطني اسرائيل اليهود والعرب      : المساواة 

  .العالقات بينهما عالقات ايجابية
   :الليكود
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والحل للقضية الفلسطينية هـو بإقامـة حكـم ذاتـي           . ال لدولة ما بين نهر األردن واسرائيل      : يةالدولة فلسطين 
  .للفلسطينيين تحت استمرار السيطرة األمنية االسرائيلية

  .نهر األردن هو الحد السياسي واألمني السرائيل من جهة الشرق 
حاب من أية قطعة أرض فـي الـضفة         وال يسمح باالنس  . ال تعطى اي امكانية العادة تقسيم القدس      : القدس 

  .الغربية، وال تزال أية مستوطنة
ال يعتبرها سورية ولكنه مستعد للبدء فورا بإدارة مفاوضات مع سورية من أجـل عقـد اتفاقيـة                  : الجوالن 
  .سالم
  .حر راديكالي واالنسجام السياسي واالقتصادي مع العولمة: االقتصاد 
  .جهاز التعليمتقوية األسس الصهيونية واليهودية في  
 ال يوجد لشاس برنامج سياسي واضح في القضايا الخارجية وقضية السالم، انما يعتمد علـى اجتهـاد                  :شاس

والحاخام يوسيف مشهور بمقولـة     . زعيمه الروحي، عوفاديا يوسيف، الذي يعتبر صاحب القرار الوحيد تقريبا         
 عند بدء الحديث عن انسحاب اسـرائيلي مـن          ، وقد أطلقها في حينه    االنسان أهم من األرض   : سلمية مهمة هي  

وهذه المقولة تبرر تأييد أي انسحاب مستقبلي، خصوصا ان يوسيف          . بعض المناطق المحتلة اثر اتفاقات أوسلو     
 2000متمسك بها حتى اليوم، إال ان شاس اتخذ موقفا مناقضا لهذه المقولة لدى مفاوضات كامب ديفيـد سـنة                    

ف انتهازية موالية لليمين وفي بعض األحيان لليمين المتطرف عنـدما رأى أن             واتخذ مواق . ولدى خطة الفصل  
  .الجمهور يميل الى اليمين

انهاء التمييز ضد اليهود الشرقيين وجعـل       : البرنامج المنشور لشاس يتعلق بقضايا اجتماعية ودينية وفي صلبه        
انب الحيـاة وخـصوصا فـي المجـال         اسرائيل دولة كل مواطنيها، سيادة الطابع اليهودي الديني على كل جو          

  .التعليمي
 وهو اتحاد أحزاب اليمين المتطرف في اسرائيل التي تمثل المستوطنين في المنـاطق              :االتحاد القومي المفدال  

  :برنامجه السياسي يقوم على األسس التالية. المحتلة بكل تياراتها الدينية
o          يحق لليهـود   . لعالم وال مكان فيها لدولة فلسطينية     أرض اسرائيل الكاملة هي الوطن القومي لليهود في كل ا

  .وال تجوز ازالة المستوطنات في أي حال. أن يستوطنوا في كل مكان فيها من دون استثناء
o تشجيع الفلسطينيين على الهجرة الى الخارج مقابل التعويضات.  
o ضمان حدود آمنة إلسرائيل في الشمال بحيث تحتفظ باحتاللها للجوالن.  
o م بالثقافة اليهودية في المدارس وتقديس الشعارات والرموز االسرائيلية الرسميةاالهتما.  

  : حزب لليهود الروس باألساس، برنامجه السياسي يقوم على:إسرائيل بيتنا
تسوية الصراع مع الفلسطينيين على اساس مبدأ تبادل السكان بحيث تتنازل اسرائيل عـن كـل المنـاطق                   

صالح الدولة الفلسطينية، بما في ذلك التنازل عن منطقة المثلث العربي في اسـرائيل              المأهولة بالسكان العرب ل   
المحاذي للضفة الغربية من ناحية الشمال، مقابل تنازل الفلسطينيين عن المناطق المحتلة المأهولة باالسـتيطان               

  .اليهودي في الضفة وإزالة المستوطنات النائية في المنطقة الفلسطينية
  .لدولة يضمن فصل الدين عن الدولةوضع دستور ل 
إجبار كل مواطن على قسم والء للدولة واداء الخدمة العسكرية كشرط للحصول على الجنـسية، الـسماح                  

  .بالزواج المدني وغيرها
  .اقتصاد حر ينسجم مع العولمة 
  .اهتمام خاص بمكافحة الجريمة بكل صورها 

ال يطرح برنامجا سياسـيا فـي القـضايا    . ليهود األشكناز هو تحالف حزبين دينيين متزمتين ل  :يهدوت هتوراه 
ايديولوجيته تتناقض مع الصهيونية ألنه يؤمن      . ويصب جل اهتمامه في القضايا الدينية واالقتصادية      . الخارجية
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لذلك فإنه ال يشارك في الحكومة مباشرة وكلما        . بأن دولة اسرائيل الحقيقية ستقوم عندما يأتي المسيح المخلص        
وهو يهتم دائما بالحصول على اللجنة المالية في الكنيست،         . لالئتالف الحكومي اختار منصب نائب وزير     انضم  

مواقف هذا الحزب السياسية اتخذت      .المسؤولة عن المصادقة على ميزانيات الدعم للمدارس والمؤسسات الدينية        
 الفصل مثال ولكـنهم اعترضـوا       فقد ايدوا خطة  . مثل شاس بشكل آني عندما طرحت على األجندة الجماهيرية        

  .على مفاوضات باراك مع ياسر عرفات في كامب ديفيد
  : برنامجه السياسي، هو حزب يساري صهيوني:ميرتس

إنهاء االحتالل االسرائيلي للضفة الغربية واخالء المستوطنات فيها واقامة دولة فلسطينية مـستقلة عاصـمتها               *
وإدارة مفاوضات سالم مع القيادة التي ينتخبها الشعب الفلسطيني بغض          . القدس الشرقية ما عدا األحياء اليهودية     

  .النظر عن هويتها السياسية
سن دستور يضمن حقوق االنسان والمساواة التامة لكل الشرائح المظلومة مثـل العـرب والنـساء واليهـود       *

  .الشرقيين واليهود الروس وغيرهم
  .عدالة اجتماعية في النظام االقتصادي*

   :زاب العربيةاألح
 تنوي االنسحاب من المعركة وتأييد حزب التجمع الوطني الـديمقراطي الـذي      :قائمة الحزب القومي العربـي    

  . يرأسه النائب عزمي بشارة
وهي تحالف جديد يضم كال من القائمة العربيـة الموحـدة           : القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير     

ويركز هذا التحالف على مـسألة      . ، والحركة العربية للتغيير   ) الديمقراطي العربي  الحركة االسالمية والحزب  (
  .المساواة للعرب وإطالق سراح األسرى الفلسطينيين ووقف مصادرات األراضي

وهي قائمـة   .  هي تحالف قديم للحزب الشيوعي مع انصاره من اليسار         :الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة   
المقعد الثالث فيها للمحامي اليهودي دوف حينين مع أن عدد المصوتين اليهود لها ال يتعدى               عربية يهودية تمنح    

  .وتركز الجبهة على مسألة المساواة الكاملة للعرب ورفع مكانة المرأة واحترام حقوق االنسان. ألف صوت
 دولـة جميـع      قومية يركز بشكل خاص على أن تكون اسرائيل        ه طروحات :حزب التجمع الوطني الديمقراطي   

وتحمل القوائم األربع تقريبا    . مواطنيها وأن تعترف اسرائيل بمواطنيها العرب كأقلية قومية ذات حقوق جماعية          
إنهاء االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، وإقامة دولة         :  وهو نفس البرنامج السياسي  

ل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفق مقررات األمم المتحدة،         فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وايجاد ح     
 اذار مـن عـام      /تأييد مبادرة العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز التي تبنتها قمة بيروت في مارس               

2002.  
  23/3/2006-22الشرق األوسط 

  
  مشروع تعزيز اإلستيطان في الشمال يبدأ في الجوالن  .31

ل عن البدء بمشروع جديد لتعزيز اإلستيطان في الشمال يبدأ فـي مـستوطنة كتـسرين فـي                  أعلن في إسرائي  
وفي إطار هذا المشروع سيعرض المجلس المحلي لكتسرين تسهيالت جمة أمام العائالت والـشباب              . الجوالن

  !الذين غادروا المستوطنة من أجل إعادتهم إليها
  23/3/2006 48عرب 

  
  ا من مسار الجدار العازل في القدس محكمة إسرائيلية تلغى مقطع .32

ألغت محكمة الصلح في تل ابيب في قرار يعتبر سابقة قضائية بناء مقطع من الجدار العازل في منطقة القدس                   
وأفاد بيان صادر األربعاء عن منظمة بتسيلم بأن المحكمة قبلت الثالثاء دعوى قـضائية تقـدم بهـا                   .الشرقية
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خ سعد في القدس الشرقية ضد السلطات اإلسرائيلية التي صادرت أراض في            مواطنون فلسطينيون من حي الشي    
كما اعترفت المحكمة بأن مسار الجدار المخطط بناءه في الحي المقدسـي             .الحي لبناء مقطع من مسار الجدار     

ـ   .يلحق ضررا بحياة المواطنين اليومية ويعزله عن بقية أحياء القدس الشرقية    ة ورفضت لجنة الـدعاوى التابع
لكن المحكمة أوصت في قرارهـا       .للمحكمة ادعاء النيابة العامة بأن سكان حي الشيخ سعد يشكّلون خطرا امنيا           

  .ببناء الجدار العازل في الجانب الشرقي للحي بشكل يمكّن سكانه من الوصول إلى شرقي القدس
  22/3/2006 48عرب 

  
  كندا ترفض ومنظمات إسرائيلية تطالب كندا بإعتقال يعلون  .33

طالبت منظمات يسارية يهودية وعربية في إسرائيل الحكومة الكندية باعتقال رئيس أركان الجـيش              : يو بي أي  
وذكـرت إذاعـة الجـيش      . اإلسرائيلي السابق يعلون بتهمة ضلوعه بجرائم حرب، إال أن أوتاوا رفضت ذلك           

لكنـدي تتـيح اعتقـال مـشبوهين     اإلسرائيلي، أمس، أن طلب المنظمات اليسارية يستند إلى مادة في القانون ا        
وأوضـحت اإلذاعـة انـه فـي أعقـاب          . باقتراف جرائم حرب، وجرائم ضد البشرية، لدى دخولهم إلى كندا         

مشاورات أجرتها الحكومة مع السفير الكندي لدى إسرائيل، قرر يعلون التوجه إلى كندا، وإلقاء خطـاب فـي                  
وقـال بيكـر لإلذاعـة إن المنظمـات اليـسارية           . وحفل جمع تبرعات لجنود جيش االحتالل في مدينة تورنت        

 . اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان تستغل القانون الدولي بشكل سلبي
 23/3/2006السفير 

  
  اليهود األميركيون يشككون في أردوغان .34

تحدث باري جاكوبس أحد قادة اللوبي اليهودي األميركي عن استمرار اشارات األستفهام            :  حسني محلي  ،أنقرة
حول سياسات رئيس الوزراء التركي أردوغان الخاصة بالشرق األوسط والعالقة مـع إسـرائيل والواليـات                

بي اليهودي  لى غموض الموقف التركي بالنسبة للو     إالمتحدة، مشيرا بعد محادثاته مع مسؤولين أتراك في أنقرة          
. والمسؤولين األميركيين في واشنطن، داعيا حكومة أردوغان لتكون أكثر وضوحا وشفافية في هـذه األمـور               

 كان من   :وقال. لى الواليات المتحدة األسبوع المقبل    إلغاء وزير الخارجية غول زيارته المقررة       إلوأبدى أسفه ل  
وكـرر  . الكونغرس ويرد على أستفساراتهم الكثيـرة     المقرر أن يتحدث غول لقيادات اللوبي اليهودي وأعضاء         

لى أنقرة، قائال أن ال فرق بين مشعل وعبد اهللا اوجالن وهما مـدعومان              إغضب اللوبي من زيارة خالد مشعل       
تيـاح جـدي لـدى    رمن دمشق، مشيرا الى إلغاء أردوغان لقاءه مع مشعل في اللحظة األخيرة، مما أدى الى ا    

  . اسرائيل واللوبي اليهودي
  23/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
  انطالق حملة دولية من لندن لدعم االقتصاد الفلسطيني  .35

أطلق مركز العودة الفلسطيني برعاية الجالية الفلسطينية والمنتدى الفلسطيني والنادي العربي في بريطانيا يـوم               
الخارجية الهادفة إلـى تجويـع       حملة دولية لدعم االقتصاد الفلسطيني ومواجهة الضغوط         21/3/2006الثالثاء  

  . الشعب الفلسطيني
  23/3/2006مركز العودة الفلسطيني 

  
   مشروع قرار بدعم موازنة السلطة تقدمفلسطين : سنقرطمازن  .36

 مليـون دوالر    60ذكر وزير االقتصاد الوطني، أن فلسطين ستقدم مشروع قرار بدعم موازنة السلطة بمبلـغ               
وأضـاف سـنقرط فـي بيـان          .. .والمال العرب الذي سيعقد في الخرطوم     شهرياً الجتماع وزراء االقتصاد     
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 مليون دوالر تودع لدى صندوق األقصى التابع للبنك         300كما يتضمن القرار توفير مبلغ ال يقل عن         : صحافي
  .االسالمي للتنمية لدعم المشاريع، وذلك حسب ما أقرته جامعة الدول العربية في قرار القمة العربية السابقة

  23/3/2006الحياة الجديدة 
  
  
  

   إغالق معبر المنطارذقطاعات التصدير منل  كبيرةخسائر .37
قدرت مصادر فلسطينية مختصة حجم الخسارة الكلية التي لحقت بمختلف صادرات القطاع خـالل                :حامد جاد 

ادل خسارة يومية    مليون دوالر، ما يع    20 يوماً من إغالق معبر المنطار منذ مطلع العام الحالي بنحو            33فترة  
  . ألف دوالر600بقيمة 

  23/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  وقود بغزةازمةهيئة البترول تنفي وجود  .38
نفى رئيس هيئة البترول محمود البدر وجود أزمة وقود في قطاع غزة وقال ان الوقود الذي توفره الهيئة ما 

 امس ،ير العمليات في وكالة غوث الالجئينوأشار الى ان تصريح مد  .زال يتدفق على القطاع دون انقطاع
 حول نفاد الوقود في خزانات الوكالة يشير الى الوقود الذي يصل الى الوكالة عبر معبر كارني وليس ،االول

 .الى هيئة البترول
  23/3/2006الحياة الجديدة 

  
  أنفلونزا الطيور يغزو قطاع غزة  .39

 أمس، ان التحاليل التي أجريت علـى دجـاج          ،الفلسطينية أعلن وزير الزراعة     : رويترز، أ ف ب، يو بي آي      
 . نافق في إحدى مزارع قطاع غزة أظهرت بشكل شبه مؤكد وصول فيروس انفلونزا الطيـور إلـى القطـاع                  

وأوضح طبيلة أن الطواقم الطبية جاهزة للقيام بحجر صحي على مزرعة جحر الديك في محافظـة الوسـطى                  
 ألف طائر موجودة فيها، ولكنها بانتطـار        35ال عوز اإلسرائيلية، وابادة     شرقي مدينة غزة، قرب مستوطنة نح     

وأعلن رئيس جهاز الطـب      .وأضاف انه لم تكتشف اي اصابات بشرية لغاية اآلن        . التأكد النهائي من اإلصابة   
البيطري في وزارة الصحة اإلسرائيلية موشي هايمويتش، بعد لقـاء مـع خبـراء فلـسطينيين، ان التحاليـل                   

وأشارت اإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية الـى أن        .  في قطاع غزة   1 ان   5سرائيلية أثبتت وجود فيروس أتش      اإل
أطباء وأطباء بيطريين وخبراء زراعيين، من الطرفين، اتفقوا خالل اجتماع عند معبر إيريز، على أن تقدم تل                 

  . تستعمل لمرة واحدةأبيب بشكل عاجل للفلسطينيين ألف بزة للوقاية باإلضافة إلى قفازات 
  23/3/2006السفير 

  
 تعلن استمرار دعمها للشعب الفلسطينيتستقبل مشعل واالمارات  .40

 محادثات ىخالد مشعل اجرأن : ابوظبي من  جمال المجايدة عن مراسلها23/3/2006 القدس العربي نشرت
 نهجها ىا ستستمر عل اإلمارات أنهها اثرىوصفت بأنها ناجحة مع مسؤولين كبار في ابوظبي، أكدت عل

واعربت عن  .المعلن باحترام إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحديد خياراته، واختيار حكومته
اوضح عزت ومن جهته  .ثقتها وتأييدها الكامل للسلطة، بما يحقق االستقرار، ويعزز عملية السالم في المنطقة
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حركة للمرحلة القادمة وترتيباتها في تشكيل العرضا لرؤية ن لمسؤولين االماراتيي قدم ل حماسالرشق ان وفد
  .الحكومة الفلسطينية

 اإلمارات دعت قيادة حماس الى االستمرار في نهج  أن:إبوظبي من 23/3/2006 الشرق األوسط وأضافت
ة إن وقالت مصادر اماراتية مطلع .السياسية الهادفة للوصول إلى سالم عادل وشامل في المنطقة المفاوضات

المسؤولين في ابوظبي حثوا القيادة الفلسطينية الجديدة على المرونة السياسية حفاظا على المكتسبات التي حققها 
النضال الفلسطيني وبالخصوص االعتراف الدولي الواسع بحقوقهم وخاصة حق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

  .والقابلة للحياة
 

  
   عربية للتطبيع موسى يتوقع ضغوطا على دولعمرو  .41

اعرب عمرو موسى عن اعتقاده بان ضغوطا ستمارس على بعض الدول العربية للتطبيع             :   ا ف ب   -القاهرة  
يجب ان نكون واعين منذ االن ان ما        ''واكد   .مع اسرائيل في حال فوز حزب كاديما في االنتخابات االسرائيلية         

سرائيلية وتتعارض مع المصلحة الفلسطينية ومع      سوف يحدث هو خطوات احادية تتماشى فقط مع المصلحة اال         
  .''اقامة دولة حقيقية في فلسطين بل ستمنع اقامة هذه الدولة

  23/3/2006الدستور 
  

 ليبيا تمنع دخول قافلة سالم لوجود اعضاء اسرائيليين فيها .42
 ى للدعوة القالت صحيفة جيروزاليم بوست ان قافلة تضم مسلمين ويهودا عبرت الصحراء: القدس ـ رويترز

 عندما رفضت ليبيا السماح لها بدخول اراضيها لوجود ، امس االربعاء،التعايش في الشرق االوسط توقفت
 ، كبلدإلسرائيلمجموعة ال وجود ال مسؤول ليبي قوله العضاء ىونسبت الصحيفة ال .اعضاء اسرائيليين بها

 في القافلة ثالثة اسرائيليين من بينهم طيار ويشارك . بالدناىنحن ال نسمح بدخول محتلين ال. انها فلسطين
حربي سابق والبديل السابق الحد ابني صدام حسين وطالب فلسطيني ومخرج افالم ايراني ورجل اطفاء من 

  .مدينة نيويورك
 23/3/2006القدس العربي 

  
  نعمل لتحسين أوضاع الفلسطينيين  : السنيورة .43

 الحكومة اللبنانية تتبنى حالياً وجهة نظر مختلفة للتعامـل مـع    أكد فؤاد السنيورة ان: بيروت ـ فريد وجدي 
المخيمات الفلسطينية على األراضي اللبنانية في سبيل تحقيق انفراج وانفتاح للمقيمين فيها وعـالج األوضـاع                

 . جالقائمة والتي لم يسمح النظام األمني اللبناني بعالجها سابقاً بل كان يفتعل المشكالت كـي ال يحـدث انفـرا                   
نحن ننظر للموضوع من ضرورة عالج المشكالت العديدة القائمة وتجب المبادرة إلزالة التـشنجات              »وأضاف  

ورأى ان تحسين الظروف الحياتية والمعيشية في المخيمات شيء جيـد،           ،  ومعالجة بؤر التوتر وبؤر التطرف    
قابل آخر سـواء كـان بالنـسبة للتمثيـل          مؤكداً أن الحكومة اللبنانية ال تقارن شيئاً بشيء، وال تشترط أمراً م           

الدبلوماسي أو غيره، حيث مكنا منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من العودة لفتح مكاتبها في لبنان، ملمحـاً                 
إلى النية في اتخاذ المزيد من اإلجراءات، وتعديل بعض القوانين التي تساهم فـي عـالج مـشكالت أهـالي                    

   . المخيمات
 23/3/2006البيان 

  
 لجنة من وزراء الخدمات تزور اليوم المخّيمات الفلسطينّية باستثناء عين الحلوة .44
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من مصادر موثوقة ان اتصاالت لبنانية ـ فلسطينية تجـرى علـى أعلـى      23/3/2006البلد اللبنانية علمت 
مات الفلسطينية  على عدد من المخي   , المستويات لتأمين نجاح جولة ميدانية للجنة الوزارية المعنية بشأن الخدمات         

في الجنوب وتحديداً مخيمي الرشيدية والبرج الشمالي من دون ان تشمل عين الحلوة التي سيستعاض عنها بعقد                 
لقاء لبناني ـ فلسطيني موحد في صيدا وذلك استكماالً لقرار الحكومة اللبنانية بدء الحوار الرسمي مع الجانب  

التربية والتعليم العالي خالد , العمل طراد حمادة, حة محمد خليفة الص،فإن وزراء, ووفق ما يتداول .الفلسطيني
قباني والشؤون االجتماعية نايلة معوض او من ينوب عنهم سيقومون يوم غد بجولة ميدانية وذلك برفقة رئيس                 

ين في لبنان ريتشارد كوك اللـذ ” االونروا“لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني السفير خليل مكاوي ومدير عام  
وتقول أوساط معينة ان عقبات تعترض اتمام الجولة وأبرزها اعتـراض القـوى الـصيداوية     .ينسقان الزيارة

السياسية وتحديداً النائب أسامة سعد ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري على عدم زيارة مخيم عين الحلوة                 
رة المعاناة الحقيقية بعيداً عن أي حـسابات        على اعتباره أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان ويمكن اعطاء صو         

كذلك اعتراضهما على عقد اللقاء  .”األونروا“سياسية ال سيما ان البنى التحتية فيه موضوعة على سلم أولويات 
ويطالب سعد والبزري   , لطرف سياسي معين  ” انجاز“اللبناني ــ الفلسطيني الموحد في دارة ما يفسر على انه           

وقـد أجـرى األخيـر      ,  بلدية صيدا على اعتبارها على تماس مباشر مع خدمات الالجئين          ان يكون اللقاء في   
 .اتصاالت مع المعنيين البالغهم وجهة النظر هذه

ان اللجنة اختارت منزل النائبة بهية الحريـري فـي          :  محمد صالح  عن مراسلها     23/3/2006 السفير   وجاء
وحذر سعد مـن أيـة محاولـة         . لقوى األساسية في الجنوب   مجدليون لعقد اجتماع مع فعاليات مدينة صيدا وا       

  . لاللتفاف على عمل اللجنة واستثمارها سياسيا ألن ذلك لن يكون لمصلحة احد
  

  الفالحات يدعو األردن لحل مشكلة الفلسطينيين على الحدود  .45
 األردنية، أمس الحكومة طالب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن: حبيب أبو محفوظ

وأصحاب الضمير في العالم جميعا بحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين المتواجدين حاليا على الحدود ما بين 
أال يتركوا هؤالء الذين هربوا من التهديدات التي تأتيهم بقتل أوالدهم وتدمير منازلهم واألردن والعراق، 
  .تي توجه لهؤالء الالجئين أنهم فلسطينيون فقطموضحا أن أهم عناوين التهم ال ".لوحدهم في العراء

 23/3/2006اخوان أون الين 
  

   قادة حماساستقبالواشنطن تطلب من دول عدم  .46
أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية في عمان أن الخارجية االميركية أبلغت سفراءها في أوروبا والشرق األوسط               

المتحدة تطلب من الدول التي يعمل فيها هؤالء الـسفراء          وفي آسيا أيضاً من خالل مذكرة رسمية بأن الواليات          
وأشـارت هـذه    . عدم استقبال أي من قادة حركة حماس بما في ذلك رئيس وأعضاء حكومة إسماعيل هنيـة               

المصادر الى ان مذكرة الخارجية االميركية تضمنت ما يفيد بأن الدول التي استقبلت بعض قادة حمـاس بعـد                   
لفلسطينية، أبلغت واشنطن بأنها إذ استقبلت هؤالء فألنها أرادت تليين مواقفهم المتشددة            ظهور نتائج االنتخابات ا   

  . وحثهم على االعتراف بإسرائيل واالنسجام مع العملية السلمية
  23/3/2006الشرق األوسط 

  
   اوسلويطالب بتوجيه دعوة لحكومة حماس لزيارةحزب العمال النرويجي  .47

رسالة خاصة من فرع اوسـلو       م بالشئون الفلسطينية والعربية في النرويج،     وصلت إلى موقع الصفصاف المهت    
يجب علـى الحكومـة     تقول أنه   قرارات خاصة بفلسطين     تفيد أنه كان هناك      في حزب العمال النرويجي الحاكم    

 يجب على النـرويج مواصـلة        وأنه .النرويجية إدانة المخالفات واالعتداءات اإلسرائيلية وخرق حقوق اإلنسان       
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اآلن من المهم جـدا    وأضافت الرسالة،   . دعم الشعب الفلسطيني عبر السلطة الفلسطينية ومنظمات األمم المتحدة        
) اكبر فروع الحزب الحاكم في النـرويج      (وفرع الحزب في اوسلو     . فتح حوار مع الحكومة الفلسطينية الجديدة     

كمـا  .  لفلسطينية الجديد لزيارة النرويج   يرغب ان تقوم الحكومة النرويجية بالعمل على دعوة رئيس الحكومة ا          
  . طاب المؤتمر حركة حماس االعتراف بحق إسرائيل في الوجود

  20/3/2006موقع الصفصاف 
  
  
  

   الف اسالمي17 نحو 1992الجزائر قتلت منذ  .48
وفي مؤتمر صحافي عقده الثالثاء .  الف اسالمي17 نحو 1992تقول الجزائر ان قواتها االمنية قتلت منذ 

 ىعاصمة، حذر رئيس الحكومة اويحيي قادة التيار االسالمي المتسببين في ازمة الحرب االهلية من العودة البال
 .السياسة وقال ان قوانين العفو والمصالحة واضحة والدولة لن تقف مكتوفة االيدي 

 23/3/2006القدس العربي 
 

  واالئتالف الوطني هو البديل... ال الحتكار السلطة .49
  ةنايف حواتم

 يغيب عن ذهن وممارسات عدد من القوى العربية والفصائل الفلسطينية، بأن القضية الفلسطينية ما زالت 
تخوض وتناضل في مسار مرحلة تحرر وطني، تستوجب شروطها بالضرورة وحدة كل الشعب، بكل طبقاته 

للخالص من االستيطان الوطنية، وتياراته واتجاهاته وفصائله الوطنية، ألن الوحدة الوطنية هي الطريق 
فالقضية الفلسطينية ليست بعد في مرحلة ما بعد االستقالل . واالحتالل، والفتح على العودة والحرية واالستقالل

  .»سلطة ومعارضة«وبالتالي ال يحكمها قانون 
خابات ويغيب عن ذاكرة هذه القوى أن أبناء شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة فقط هم الذين شاركوا في انت

، ولم يشارك فيها أبناء شعبنا في أقطار اللجوء والشتات )2006يناير /  كانون الثاني25(المجلس التشريعي 
  .  في المئة من مجموع الشعب الفلسطيني64الذين يشكلون 

لقد ناضل شعبنا في اطار تعددية وطنية، على قاعدة بناء االئتالف الوطني العريض، وبنينا صرحاً فلسطينياً 
 نحو استعادة حقه 1994 الى عام 1964لى امتداد ثالثين عاماً من عمر منظمة التحرير الحية من عام ع

بنينا من جديد الكيانية الوطنية الفلسطينية التي ضاعت على امتداد . بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة
  .1974 سنة، من مطلع القرن حتى عام 74

اء أقطار اللجوء والشتات تم بناء منظمة التحرير االئتالفية، تم بناء الثورة  وعلى أكتاف أبن1964في عام 
الفلسطينية المعاصرة، واستعادة الهوية والشخصية الكيانية، األمر الذي أمن نمو الثورة وتصاعدها الى أن 

من أجل  في األرض الفلسطينية المحتلة، حين يتعانق المناضل 1987انفجرت االنتفاضة الكبرى في عام 
العودة، مع المناضل من أجل الحرية واالستقالل في األراضي الفلسطينية المحتلة، ومع المناضل من أجل حق 
تقرير المصير لعرب فلسطين، للعرب الفلسطينيين داخل الخط األخضر، باالنتماء الوطني واالنتماء القومي، 

  .وحقهم بالمواطنة الكاملة وبالمساواة بالمواطنة
لقاعدة، قاعدة البرنامج الوحدوي الوطني الديموقراطي بين جميع قوى الثورة، بين جميع قوى على هذه ا

الشعب، في كل أماكن وجوده تحت راية منظمة التحرير االئتالفية والبرنامج الوطني المرحلي، برنامج العودة، 
ل أبناء الشعب الفلسطيني، برنامج الحرية واالستقالل في الضفة والقدس والقطاع، برنامج تقرير المصير لك

  .أينما وجدوا في أقطار اللجوء والشتات وعلى مساحة فلسطين، على مساحة األرض المحتلة
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 على قاعدة االئتالف 1994وعلى هذه القاعدة ناضلنا من أجل إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية منذ عام 
اع مؤسسات السلطة الفلسطينية في العقد األخير الوطني العريض، وناضلنا من أجل إعادة بناء ودمقرطة أوض

كما هي الحال في أي بلد من البلدان » سلطة ومعارضة«من السنين، وعليه قلنا بلغة واضحة جديدة لسنا 
ال الحتكار «العربية، أو من البلدان المسلمة، نحن حركة تحرر وطني تحتاج الى الجميع، ولذلك رفعنا عالياً 

، نعم للوحدة الوطنية في اطار مؤسسات السلطة الفلسطينية على قاعدة ائتالفية » آخر بديلالسلطة، وال الحتكار
  .»شركاء في الدم شركاء في القرار«ومبدأ » برنامج قواسم مشتركة«وطنية وديموقراطية موحدة وتحت سقف 

مارس / آذار( ، وبرنامج رام اهللا)2002اغسطس / آب(لقد أنجز المناضلون في األرض المحتلة برنامج غزة 
، وأنجزت جميع الفصائل في الوطن وفي الشتات برنامج الوحدة الوطنية الشاملة بالقاهرة في آذار )2004
وعلى قاعدة قرارات إعالن القاهرة تمت االنتخابات الفلسطينية التشريعية، لسكان . ، بحوار وطني شامل2005

من األرض، وعلى قاعدة هذه القوانين االنتخابية الضفة والقدس وقطاع غزة على جزء من الشعب، على جزء 
وعلينا أن نناضل اآلن، كي ال يكون هناك . الجديدة جرت االنتخابات، وانهار االحتكار للسلطة الفلسطينية

احتكار بديل، وانقسامات تناحرية، أطلت برأسها قبل وبعد االنتخابات التشريعية األخيرة في الضفة وقطاع 
ا جميعاً كتفاً الى كتف، كل الفصائل الفلسطينية من أجل إعادة بناء االئتالف الوطني بل كما ناضلن. غزة

  .الفلسطيني الشامل لشعبنا بجناحيه وشطريه داخل األرض المحتلة وفي الخارج بأقطار اللجوء والشتات
جلس التشريعي بعد االنتخابات مباشرة، برزت ثالث ازدواجيات فلسطينية في وقائع أعمال جلسة االفتتاح للم

مؤسسة الرئاسة قدمت خطابها في المجلس التشريعي االفتتاحي، ومؤسسة منظمة : الفلسطيني في رام اهللا
التحرير الفلسطينية قدمت خطابها بشخص األخ أبو األديب سليم الزعنون، وبرنامج القوى المتعددة الفلسطينية 

 خطاب أبو مازن في الشأن االجتماعي الداخلي نتفق مع«وجاء رد كتلة حماس . التي فازت في االنتخابات
من ِمن هذه . كانت هناك أمامنا ثالث ازدواجيات في يوم واحد. »ونختلف معه في البرنامج السياسي

  االزدواجيات ستكسب الرهان؟
ال لهذه االزدواجيات، ونعم من : ، ولذلك نقول»مؤسسة الوحدة الوطنية«الكل مدعو لتنتصر مؤسسة واحدة 

 الوحدة الوطنية، من أجل حكومة ائتالف وطني ديموقراطي بين جميع الفصائل والقوى، حتى نحل أجل
االزدواجية بين الخطابات الثالثة، البرامج الثالثة على قاعدة برنامج وطني موحد، برنامج قواسم مشتركة بين 

 إعالن القاهرة وتطويره الجميع، برنامج غزة وبرنامج الضفة الفلسطينية بين الجميع، وبرنامج قرارات
بحضور الجميع بال استثناء، كما قرار االجماع الوطني بحوار القاهرة، والذي دعا الى حوار شامل جديد يجمع 

  .األمناء العامين للفصائل الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني
جميعاً ومعاً، ونبني عليه، على قاعدة وحدة وطنية، ونحل االزدواجية علينا أن نلتزم ما قررنا في القاهرة 

بالبرامج الثالثة بين مؤسسة الرئاسة وحكومة السلطة أوالً، بين منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة 
اف، وما ثانياً، لئال نضع الشعب وانفسنا جميعاً أمام صراع، أمام هذه االزدواجية المتعددة المحاور واألطر

  .تهدر من طاقات
 مارس الجاري، وبأن هذه االنتخابات سيأتي فيها / آذار28ولنتذكر بأن االنتخابات اإلسرائيلية مقبلة علينا في 

وسيبادر هذا االئتالف . ، وربما آخرين»كديما وحزب العمل وشاس«من » إسرائيل«ائتالف جديد في حكومة 
، فنحن ال نعلم من »ال وجود لشريك فلسطيني« اليوم التالي مباشرة للدعوة لمفاوضات سياسية شاملة ليقول في

هو الشريك؟ هل الشريك مؤسسة الرئاسة؟ أم الشريك الحكومة برئاسة االخوة في حماس؟ أم الشريك الفصائل 
بمجموعها ال شريك فلسطينياً، وتترتب عليه خطة إسرائيلية صهيونية ... والقوى التي فازت في االنتخابات؟

، وبالتالي حاصروه، من أجل خطة )كما فعلوا مع االخ أبو عمار، رحمه اهللا(ال شريك : وسعية جديدة تقولت
 في المئة من مجموع الضفة 60أحادية الجانب، االنسحاب من أجزاء من الضفة الفلسطينية، أي االحتفاظ بـ

ستيطانية السبع الكبرى، واالحتفاظ بموجب اتفاق أوسلو، واالحتفاظ بالكتل اال» Cج «الفلسطينية هي المنطقة 
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 أردنية، واالحتفاظ بالقدس - أردنية بدالً من كونها فلسطينية -بكل غور األردن لتكون الحدود إسرائيلية 
عاصمة إسرائيل الموحدة الى األبد، ومنع حق العودة عن أي الجئ » كديما«العربية جزءاً ال يتجزأ كما يدعي 

  .فلسطيني
 هذه 10/3 مقابلة -يديعوت (علن، وايهود أولمرت، يؤكد خطته يومياً في وسائل اإلعالم م» كديما«برنامج 

  ). لن تبقى مستوطنات خارج الجدار10/3 مقابلة -معاريف (و) هي حدودي
هذه هي الخطة الصهيونية التي يجري التحضير لها، لتطرح في وجه الشعب الفلسطيني كله، وبوجه كل قوى 

اً وعالمياً، من أجل تعطيل أي حلول سياسية تستجيب للحد األدنى من حقوق شعبنا التي الحرية والسالم عربي
قررناها بإعالن القاهرة، وقبلها ببرنامج رام اهللا، وقبلها ببرنامج غزة، وقبلها ببرنامج منظمة التحرير 

ل مشروع ودور اللجنة االئتالفية، وتعطيل مبادرة السالم العربية، ومحاصرة قرارات الشرعية الدولية، وتجاه
وعلى هذا كله، نحن مدعوون جميعاً الى أن نحل هذه التناقضات التي برزت امامنا يوم . الرباعية الدولية

  .افتتاح المجلس التشريعي
. »هذا هو البرنامج الذي انتخبت عليه«: من جديد االخ أبو مازن في خطابه يوم افتتاح المجلس التشريعي قال

هذا هو برنامج منظمة التحرير، والسلطة وحكومة السلطة تحت سقف منظمة «: خطابه، وقالوألقى أبو األديب 
: وبعدها أيضاً عبرت القوى في المجلس التشريعي عن مواقفها، عبر االخوة في حماس وقالوا. »التحرير

نحن «: اطيةوقالت القوى الديموقر. »نتفق مع خطاب أبو مازن بالشأن الداخلي، ونختلف بالشأن السياسي«
، والى مائدة حوار في األرض المحتلة، تضم هذه القوائم الست مع »ندعو الجميع الى مائدة حوار وطني

الشخصيات المستقلة للوصول الى برنامج قواسم مشتركة سياسي وأمني ومقاوم واجتماعي، وعلى أساس 
محادثاتنا مع االخوة في وفد حماس وقلنا هذا في . برنامج القواسم المشتركة يتم بناء حكومة ائتالف وطني

برئاسة االخ محمود الزهار وبجانبه وفد من الجبهة الديموقراطية برئاسة صالح زيدان، وطرحناه في حوار 
 بأمل الوصول 13/3/2006الكتل البرلمانية الخمس الذي انعقد في غزة في بيت الزهار رئيس كتلة حماس في 

فتح، ديموقراطية، (الحوار ما زال مفتوحاً بعدما أكدت القوى األربع الى برنامج القواسم المشتركة، وباب 
أن البرنامج المقدم من حماس ال يشكل برنامج قواسم مشتركة، نحن ندعو الى ) شعبية، فلسطين المستقلة

كما دعونا االخ أبو . المبادرة وأن تأخذ حماس زمام المبادرة بذلك، لحوار وطني فلسطيني في األرض المحتلة
مازن أن يأخذ المبادرة بحكم كونه رئيساً للسلطة الفلسطينية، لحوار فلسطيني داخل األرض المحتلة بين هذه 
القوى والقوائم، من أجل الوصول الى برنامج سياسي موحد ومشترك مقاوم، مشترك أمني، مشترك في العالقة 

 أي تجرؤ على الحقوق السياسية، مع الشعب، مشترك اجتماعي يحفظ للشعب حقوقه المدنية كاملة، من دون
االجتماعية، الفكرية التعددية، التي بناها على امتداد صراع مئة عام كاملة، على امتداد القرن العشرين حتى 

  .يومنا
وعليه، ينبغي أن نبني حكومة ائتالف وطني، كما قررنا في القاهرة، اآلن وقبل االنتخابات اإلسرائيلية، لنقطع 

، ليستمر بالمذابح »ال شريك فلسطينياً« التوسعي اإلسرائيلي الصهيوني الذي يقول وسيقول الطريق على العدو
والقتل واالغتياالت ونهب األرض والتوسع واالستيطان، بغور األردن وبالضفة الفلسطينية وبالقدس العربية 

  .المحتلة
  23/3/2006الحياة 

 
  تصبح المنظمة ممثالً شرعياً ووحيداًىحت .50

 تميميعزام ال. د
رغم تواتر الروايات بأن قرار زعماء حركة فتح مقاطعة حكومة فلسطينية تتزعمها حركة حماس إنما جاء 
نتيجة للضغوط األمريكية واإلسرائيلية إال أن السيد عزام األحمد يصر بأن حركته إنما قاطعت وفاء للمبادئ 
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 نقلته عنه وكالة رويترز، ونشرته وقال األحمد في تصريح. التي تتمسك بها بينما ترفضها حركة حماس
مارس الجاري، بأن فتح ال يمكنها االنضمام إلي حكومة تأبي /  اذار20صحيفة الواشنطن بوست يوم اإلثنين 

. االعتراف بمنظمة التحرير ممثالً وحيداً وشرعياً للشعب الفلسطيني وترفض االلتزامات الدولية للمنظمة
تطوف كل العواصم سعياً وراء وساطة تفتح لها قنوات الحوار مع ليس من حق قيادة حماس التي وأضاف 

 .الواليات المتحدة وإسرائيل أن تشطب تاريخ الشعب الفلسطيني وإنجازاته الوطنية
تشتمل العبارة األخيرة علي فكرتين، أما األولي فمفادها أن قادة حماس إنما يتجولون أمالً في أن يجدوا من 

دة وإسرائيل بأن تعطف عليهم بقليل من الحوار، وأقل ما يقال فيمن يزعم مثل ذلك أنه يقنع لهم الواليات المتح
فحركة حماس من قاعدتها إلي قمة الهرم القيادي فيها ال يشغل بال أحد فيها الموقف . مفتر قد أتي ببهتان عظيم

التحدث مع أي أمريكي األمريكي أو الموقف اإلسرائيلي منها، وال حرص ألحد في الحركة علي اإلطالق علي 
أو إسرائيلي، وكل ما جري من حوارات ولقاءات مع أفراد أمريكيين من إعالميين وأكاديميين أو سياسيين 
ودبلوماسيين سابقين إنما جري بطلب منهم، واستجابة لرغبة ألحوا في إبدائها لالستماع إلي وجهة نظر حماس 

ن بعضهم قد صرح بأنهم جزء من تيار صغير لكنه متنام في في القضية الفلسطينية لحاجة في نفوسهم، وإن كا
الواليات المتحدة يري ضرورة التعامل مع حركة حماس التي أظهرت المؤشرات السياسية منذ أكثر من ثالثة 

وأقول، وقد كنت ممن أعد لجوالت . أعوام أنها مرشحة لقيادة الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة، وقد كان
تعاون مع أليستر كروك أن حركة حماس كانت مترددة، وغير متحمسة، ألي من هذه اللقاءات، وأن الحوار بال

إقناع قادتها قد استغرق جهداً ووقتاً، وأنهم في النهاية ما وافقوا علي المشاركة إال معذرة إلي اهللا ومن باب 
 .سطيني بمجملهالقيام بواجب تبليغ الموقف الحق الذي يعبر عن تطلعات وآمال الشعب الفل

لم يتغير موقف حركة حماس ـ فيما أعلم ـ من الحوار مع األمريكيين واإلسرائيليين بعد الفوز باالنتخابات، 
 ىوهذا الموقف ال ينبع من فرضية أن الحوار في األصل ممنوع، بل هو في اإلسالم مرغب فيه مطلوب حت

ال أستبعد .  تنازل عن المبادئ والقيم واألخالقمع األعادي والخصوم، ولكن ليس بشروط يفرضها هؤالء فيها
 مع اإلسرائيليين، يوم يأتي هؤالء معترفين بجرمهم طالبين التفاهم ىأن يحصل حوار مع األمريكان، بل حت

حول حل المشكلة بوسائل سلمية بديالً عن الكفاح المسلح، وهذا ما حصل في حاالت كثيرة انتهي فيها 
 ذلك ما حصل في جنوب ىومن أفضل األمثلة عل. مجاهدة بالحرية واالنتصاراالستعمار وغنمت األمم ال

 . أفريقيا حينما وأد الشعب هناك إلي غير رجعة نظام التمييز العنصري
 أمل ىأما أن يحصل الحوار كما تورطت فيه حركة فتح، بأن نتحاور ونتالطف ونتسامر ونتبادل األنخاب عل

 مقابل أن نتنازل لهم عن الوطن بأسره رغم أنهم هم الظالمون ونحن أن يعطف علينا هؤالء ببعض الفتات
 وأكبر ىالمظلومون، فهذا أبداً لن تقدم عليه حركة تحترم نفسها وشعبها، وفوق كل ذلك تؤمن بأن اهللا ربها أقو

 . وأعظم، وهي بذلك ال تهاب ما جمع األمريكان واإلسرائيليون من جند وعتاد، وال تخضع لضغط أو ابتزاز
إن الجولة التي تقوم بها قيادة حركة حماس اآلن إنما هي في المقام األول استجابة لدعوات تلقتها من العواصم 

 غير اإلسالمية ابتهاجاً من تلك العواصم بما أنجزته الحركة التي رغم ما تعرضت له ىالعربية واإلسالمية وحت
 ومشاكسات من األقارب واألباعد تبوأت مكانة من حمالت إبادة من قبل الصهاينة وأعوانهم ومن خصومات

 اآلن إال كانت حكومتها هي المبادرة ىما من دولة من الدول التي شملتها الجولة حت. أكسبتها احترام األمم
وكل هذه العواصم تسمع حماس رأياً واحداً، ال عالقة . بالدعوة، وما كان من قيادة حماس إال أن لبت بالزيارة

بل إن . بعيد بشروط العار التي تصر عليها أمريكا وإسرائيل وبعض المسؤولين في حركة فتحله من قريب أو 
الحكومات التي تحاورت معها حركة حماس أثناء تطوافها كلها تعرض المساعدة والدعم وتبارك للحركة ما 

ركة ال تطلب من وال يعني هذا أن الح. أوالها إياه الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة من ثقة وتأييد
هؤالء الدعم والتأييد، بل هي في ذلك تقوم بواجب طلب الواجب منهم، فقضية فلسطين قضية كل عربي وكل 
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مسلم، وال يجوز بحال أن يترك الفلسطينيون وحدهم في المعترك مع مشروع يستهدف كل عربي وكل مسلم بل 
 . وكل إنسان محب للعدل والسالم في العالم

نية في تصريح األحمد فتتعلق بمنظمة التحرير ومكاسبها، وبتاريخ وإنجازات للشعب تريد قيادة أما الفكرة الثا
من المفترض في كل فلسطيني أن يعرف تاريخ قضيته، فما منا إال . حركة حماس المتجولة بزعمه أن تشطبها

اسية وال لكفاءات ولذلك ال تحتاج معرفة تاريخ شعبنا من قبل أبنائه لفصول در. وأرضع همها مع اللبن
إنه تاريخ شعب وقع ضحية . جامعية، بل لو نظر كل واحد منا إلي سيرة عائلته أو قريته أو مدينته لكفاه

لالستعمار البريطاني ثم االستيطان الصهيوني فناله من ذلك وذاك القتل والتشريد والتجويع ونزلت بساحته كل 
 حماس شطبه وهي التي تصر علي حق كل واحد من أبناء أهذا الذي تريد قيادة. أصناف اإلرهاب والتعذيب

 حق األمة العربية واإلسالمية قاطبة في أن تكون ىشعبنا في أن يرجع إلي بيته أو بيت أبيه أو أمه، وعل
 التي تمثل القلب منها ـ محررة خالية من البؤر االستعمارية التي ما زرعت فيها إال للنيل من األمة -فلسطين 

أن الذي تدعو حماس إلي التراجع عنه والتخلص من عاره هو مسيرة االنهزام واالستسالم التي قاطبة؟ أم 
 ضلت بسبب اليأس واإلحباط تارة وبسبب مطامع آنية -لطخت سمعة شعبنا والتي انحرفت عبرها فئة قليلة 

 تزوير  بمشروع التحرير عن الصراط المستقيم فوجدت نفسها شريكة في مشروع-وشخصية تارة أخري 
 ىتاريخ شعبنا، الذي أضحي بنص من أوسلو وخارطة الطريق إرهابياً ينبغي أن يجرد أوالً من سالحه حت

 شذاذ اآلفاق ـ شركاء في مشروع حضاري يبنونه -يسود السالم والوئام بينما أصبح اللصوص الصهاينة 
ي اليوم بما يسفكونه من دماء علي أرض كم ارتوت حين سلبوها بما سفكوه من دماء آبائنا وأجدادنا وترو

 أبنائنا وإخواننا من الشرفاء الذين لم يفت في عضدهم ولم يبدلوا تبديالً؟ 
وأما مكاسب منظمة التحرير واعتبارها ممثالً شرعياً ووحيداً، فهل بقي لها من مكاسب بعد أن انحرف بها 

في الداخل وال في الشتات؟ كيف يكون قادتها غير المنتخبين وغير المخولين من قبل الشعب الفلسطيني ال 
 الشعب من عدوان؟ إن المنظمة ال يمكن ىممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني من يقبل بشرعية ما وقع عل

أن تكون ممثالً شرعياً ووحيداً إال إذا كانت تعبر بصدق ووفاء عن طموحات وآمال الشعب المظلوم منذ ما 
 أنا واحد من ماليين الفلسطينيين الذين ال يرون في المنظمة كما هي اليوم ممثالً .يقرب من ستين عاماً أو يزيد

 تصبح فعالً ى أولويات حماس هي إصالح المنظمة حتىشرعياً وال وحيداً لشعبنا، ولذلك فإن واحدة من أول
 حساب ىئد علممثلة لنا جميعاً ال مجرد إطار سياسي تتحرك من خالله نخبة مستفيدة لجني المزيد من الفوا

 . الشعب المضطهد والمحتجز في سجنه الكبير
لم يعد سراً أن األكثرية من أبناء الشعب الفلسطيني اليوم تعتبر إصالح منظمة التحرير شرطاً أساسياً إلعادة 

وإصالح المنظمة يتطلب نفضها . إحياء دورها الذي وأدته عصبة أوسلو بعد أن امتطتها للوصول إلي غايتها
ال ينبغي إطالقاً وصف منظمة التحرير . اماً وتخليصها مما شابها من شوائب وما حل بها من مصائبنفضاً ت

بأنها الممثل الشرعي والوحيد طالما لم تكن ممثلة فعالً للفلسطينيين من خالل انتخابات حرة ونزيهة تجري في 
 المنظمة هم ىا أن يكون القائمون علأم. الداخل والخارج، وحينها فقط يمكن أن نعترف بالسلطة التمثيلية لها

 ىممن لم يخترهم الشعب الفلسطيني بمحض إرادته ومن لم يعد في أولوياتهم الوفاء لحقوقه األساسية وعل
رأسها حق العودة إلي كل قرية أو مدينة دمرها الغزاة يوم أقام لهم المستعمرون في بلدنا كياناً سرطانياً أسموه 

 يعقوب منه براء، فال واهللا ال تمثلنا ونحن منها ومما صدر عنها من معاهدات إسرائيل وإسرائيل عبد اهللا
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ة بات صعباً التكهن بكيفية عمل النظام الفلسطيني بعد النتائج التي تمخضت عنها االنتخابات، التي أتت بحرك
حماس من العمل من خارج النظام الفلسطيني الى داخله، وحملتها من مقاعد المعارضة الى كراسي السلطة، 

  .وأنتجت واقعاً من نظام الرأسين، وحاالً من ازدواجية السلطة في الساحة الفلسطينية، بين فتح وحماس
حسم خياراتهم السياسية، على رغم واضح ان االنتخابات لم تحسم الوضع القيادي عند الفلسطينيين، كما لم ت

أولها ان فتح ما زالت : أكثرية حماس في المجلس التشريعي، وتكليفها تشكيل الحكومة، بسبب عوامل متعددة
تهيمن على النظام الفلسطيني ببقاء هيمنتها على رئاستي السلطة واألنظمة ونفوذها في االجهزة المنبثقة منهما، 

مانعة في المجلس التشريعي تحول دون تمكين حماس من ممارسة دورها القيادي وثانيها ان فتح تمتلك كتلة 
  .بحرية مطلقة، وثالثها ان حماس لم تتمكن بعد من االنخراط في منظمة التحرير التي تشكل مرجعية للسلطة

ي حماس معنية بالنظر بحذر الى الخطوات التي يمكن أن تقوم بها لتكريس دورها القيادي فعلى ذلك فإن 
الساحة الفلسطينية، من خالل عدم االستهانة بالمصاعب التي تواجهها، داخلياً وخارجياً، خصوصاً لجهة عدم 
المبالغة في الفوز الذي حققته في االنتخابات، حتى ولو استطاعت تشكيل الحكومة منفردة أو بالتعاون مع 

  .آخرين
حماس معنية بالنظر بموضوعية الى االنقسام الحاد  وإذا تجاوزنا وجود فتح كقوة قيادية تاريخية منافسة، فإن

، األمر الذي يؤكده درس اتجاهات التصويت لدى الفلسطينيين، في في المزاج الشعبي، بينها وبين فتح
االنتخابات األخيرة، والذي يشي بنوع من التعادل في التصويت للحركتين، على رغم األكثرية التي حازتها 

  .الفات الداخلية السائدة في فتححماس، بحكم الفوضى والخ
هكذا، إذا كان من المؤكد ان االنتخابات التشريعية وضعت حداً لتفرد فتح وهيمنتها على الساحة الفلسطينية، 

  .فمن المؤكد انها حالت، أيضاً، دون تمكين حماس من التفرد بقيادة هذه الساحة
ة التعايش بين مؤسستي رئاسة السلطة ورئاسة ومن تفحص تجربة األسابيع الماضية تمكن مالحظة مدى صعوب

فالرئيس الفلسطيني محمود . الحكومة، وكذا صعوبة التعايش بين كتلتي فتح وحماس في المجلس التشريعي
عباس أصر في كتاب تكليف اسماعيل هنية، على التزام الحكومة االتفاقات التي وقعتها السلطة ومنظمة 

هذا األمر يتضمن االعتراف بإسرائيل، واعتماد المفاوضات ونبذ العنف، وبديهي ان . التحرير مع اسرائيل
أما في المجلس التشريعي الجديد فبدا ان الطرفين غير قادرين على . وهو ما ال يتالءم مع مبادئ حماس

التعايش تحت مظلة البرلمان، وأن كل كتلة تقف بالمرصاد لألخرى، في نوع من العقلية الثأرية أو الكيدية، 
خصوصاً مع غياب قطب ثالث يتيح نوعاً من المرونة والمناورة لهاتين الحركتين ويضبط الصراع بينهما 

  ).بحكم تآكل وضع الفصائل األخرى(
أما الحوار الجاري بين الحركتين، في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، فليس أحسن حاالً، إذ ان فتح ما زالت 

قبل أن تستجيب حماس مطالب رئيس السلطة باالعتراف باالتفاقات ترفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية، 
  !الموقعة مع اسرائيل، األمر الذي يفترض من حماس إجراء انقالب داخلي على ذاتها في ذروة نجاحها

ومشكلة حماس أنها ازاء هذه المطالب تجد نفسها في مأزق كبير، فهي ال تستطيع تمريرها، ألن ذلك يعني 
الى حركة أخرى، وهي غير مستعدة البتة لمثل هذا التحول، على األقل في المسار الراهن، ولو تحولها تماماً 

، أوالً، ألن الثمن المقابل لذلك بخس جداً، فإسرائيل لن تقدم شيئاً ملموساً بسبب )الحكومة(بثمن وجودها في 
بب تفضيلها الخيار األحادي عدم نضج أوضاعها لتسوية حقيقية عادلة ومتوازنة، ولو بالمعنى النسبي، وبس

  .وثانياً، ألن أوضاع حماس ذاتها غير مهيأة بعد لمثل هذه النقلة التي تحتاج الى تدرجات متعددة
وتجادل حماس في محاولتها تفنيد تلك المطالب، بتصويت غالبية الشعب الفلسطيني لبرنامجها السياسي 

ته من المجلس التشريعي، وليس من رئاسة السلطة أو ولطريقها الكفاحي، وأن برنامجها الحكومي يستمد شرعي
المنظمة، وبديهي انها تمتلك منطقاً ما في هذه المحاججة، لكن األمور في الوضع الفلسطيني، ليست على هذه 
الدرجة من البساطة، خصوصاً ان السلطة بالذات، التي ستشكل حماس حكومتها، قامت وفق شروط اسرائيلية 
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معينة، ال سيما أن اسرائيل ما زالت تتحكم بكثير من موارد هذه السلطة، من الماء الى ووفق معطيات دولية 
الكهرباء، الى مجمل البنى التحتية، والحركة التجارية، كما بالنسبة الى الدخول والخروج لألفراد والمواد 

  .التموينية
قت بنتيجة التفاوض مع اسرائيل، ومعنى ذلك ان منطق حماس ال يستقيم مع واقع وجودها في قيادة سلطة انبث

وكان هذا المنطق سليماً . كما ال يستقيم مع وجود سلطة تخضع لمرجعية منظمة التحرير، التي تهيمن عليها فتح
  .لو أن الكيان الفلسطيني مستقل، ولو أن حماس تحظى بغالبية في منظمة التحرير

اس حقاً بأخذ الوضع الفلسطيني كيفما تريد، بواقع حم أما المحاججة باألكثرية في المجلس التشريعي فال تمنح
 29انقسام الشعب الفلسطيني، الى كتلتين متعادلتين، كما بينت االنتخابات النسبية التي حصلت فيها حماس على 

  ).فتح وحدها  مقعداً لـ28(فتح والقوى القريبة منها   مقعداً لـ37مقعداً في مقابل 
ساحة الفلسطينية بات صعباً ودقيقاً، ويمكن أن يفضي الى نوع من االستعصاء ان الوضع في اليستنتج من ذلك 

السياسي، في ظل استمتاع حماس بطعم الفوز االنتخابي، وامتناع فتح عن التعاون معها، وفي ظل التجاذبات 
  .الكيدية بين الطرفين

 والديموقراطية فيه، وتالفياً تأسيساً على ذلك ونظراً الى فوضى النظام الفلسطيني، وضعف عالقات المأسسة
للتدخالت والضغوط الخارجية، وحسماً للخالفات بين قطبي الساحة الفلسطينية، يبدو ان المخرج المناسب يكمن 
في توافق الجانبين على التوجه نحو تنظيم استفتاء شعبي على قضايا محددة، وضمن هذه القضايا، مثالً، الحسم 

، )1988(، الذي أقرته منظمة التحرير في إعالن االستقالل »االجماع الوطني«في شأن ما بات يعرف ببرنامج 
والذي يتضمن اقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع الى جانب دولة اسرائيل، والحسم بقضية االعتراف 

  .باالتفاقات التي وقعتها المنظمة والسلطة مع اسرائيل
يار الشعب الفلسطيني ازاء قضية سياسية معيـنـة، شرط ان وأهمية االستفتاء انه يمكن ان يوضح تماماً خ

فـفـي عمليـة االستـفـتـاء هذه سيـجد الفلسطينيون أنفـسهم أمام عملية اتخاذ . تـكون واضـحـة
قرار يـتـعلق بخياراتهم السياسية، ال الشخصية أو العشائرية أو المناطقية أو الفصائلية أو الطائفـية أو 

  .الفكرية
ن األفضل ايجاد حل لألزمة السياسية الحاصلة، بدخول حماس وفتح في نوع من الشراكة السياسية، في طبعاً م

، على قاعدة التعاون والتكامل والتعاضد في إدارة كفاح الفلسطينيين، )بالتعاون مع آخرين(حكومة وحدة وطنية 
لى قاعدة التنوع والتعددية بما يخدم مصالحهم وحقوقهم، وبما يساهم في تطوير النظام الفلسطيني، ع

ولكن طالما ظل ذلك متعذراً فمن األسلم التوافق على وضع حد للفوضى الفلسطينية، . والديموقراطية والمأسسة
عبر التوجه نحو حسم الكثير من الملفات، بطريقة االستفتاء الشعبي، الذي يخضع للمراقبة والشفافية، والذي 

  . عقلية اإللغاء والوصاية واالنقالبات، سيان منها السياسية أو العسكريةيكرس المشاركة الشعبية، بعيداً من
  23/3/2006الحياة 

  
  هل بانت نهاية تأثير اللوبي الصهيوني؟ .52

  حلمي موسى  
في الوقت الذي تتفاخر فيه القيادة اإلسرائيلية الحالية بأنها أفلحت في اجتذاب الموقف األميركي إلـى جانبهـا،                  

 األميركي جورج بوش أن بالده توفر مظلة دفاعية شاملة إلسرائيل، يأتي باحثان أميركيـان        وفيما يعلن الرئيس  
في مقالة بحثية مشتركة لهما بعنوان اللوبي     .  إلفساد هذه الفرحة   )البروفسوران ستيفن وولت وجون مارشهايمر    (

 بقدر كبير إلمالءات إسرائيل     اإلسرائيلي والسياسة األميركية الخارجية، إن السياسة الخارجية األميركية تخضع        
  . واللوبي اإلسرائيلي وبما يتناقض مع المصالح القومية األميركية
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ويبدو أن هذا ما ليست حكومة أولمرت، وإسرائيل، بحاجة إليه في هذا الوقت بالذات قبل أسبوع من االنتخابات                  
تقد أن موقـف البروفـسورين      وفضال عن ذلك، ثمة من يع     . اإلسرائيلية وفي حمى الصراع مع حكومة حماس      

  . ليس سوى إشارة إلى تضعضع مكانة المحافظين الجدد في الواليات المتحدة وبداية تصفية الحساب معهم
ومع ذلك فإن هذا الموقف، الذي جاء في مقالة مشتركة كتبها الرجالن، لم يقلق فقط اللوبي الـصهيوني الـذي                    

فقـد أضـاءت    . ري فرانكلين بتهمة التجسس إلسرائيل عبـره      يتعرض حالياً النتقادات شديدة بسبب محاكمة ال      
  . المقالة المصابيح الحمراء في المحافل اإلسرائيلية، التي اهتمت باألمر وسعت للتقليل من آثاره

وأشـارت  . صحيفة هآرتس، أمس، افتتاحيتها لهذا الموضوع تحت عنوان رسـالة تحـذير أميركيـة             فأشارت  
يقوالن أن اللوبي اإلسرائيلي في الكونغرس األميركي يحـدث توجيهـاً مؤيـداً             الصحيفة إلى أن البروفسورين     

إلسرائيل في الواليات المتحدة على مستوى يعرض السياسة األميركية للخطر، وأن هذا اللوبي كـان عنـصراً      
اليات المتحـدة  حاسماً في القرار األميركي بشن الحرب على العراق، كما استنتج الكاتبان أن المكانة السلبية للو              

  . في الشرق األوسط تنبع من عالقتها المؤيدة جداً إلسرائيل
وخلصت الصحيفة الى أن ما كُتب هو محاولة لتحميل اليهود مسؤولية التطورات التي ال عالقة إلسرائيل بها،                 

رة التي  وقالت إن التغاضي عن الدوافع واإلشارات الخطي      . وذلك في إطار تعاظم المعارضة للحرب في العراق       
تفوح من هذا المقال يعتبر نوعاً من الالمسؤولية، موضحة أنه ينبغي إلسرائيل أن تستنتج من ذلك أن ال شيء                   

وأضافت فالتأييد األميركي لها، والذي يبدو أنه بال حدود، وبالتالي االستعداد األميركي لتجاوز أي              . محصناً أبداً 
لف المصالح األساسية ألميركا، وأنه قد يفسر على أن ثمة عوائق           ، يفسر على أنه يخا    )اسرائيل(أخطاء ترتكبها   

فالسهولة التي تحصل بها إسرائيل على المساعدات المالية األميركية الكبيرة والتأييد األميركـي،             . كبيرة أمامها 
كون سـبباً  تتسبب في المزيد من الضيق وال تأخذ باالعتبار تيارات كبيرة وفاعلة في الرأي العام األميركي قد ت            

  . في قلب السياسة األميركية رأسا على عقب
وأن اآلراء التـي    ودعت الصحيفة الى فهم حقيقة أن العالم لن ينتظر إلى األبد انسحابها من األراضي المحتلة                

وردت في المقال يمكن أن تغرس جذراً قاسياً في السياسة األميركية إذا لم تسارع إسرائيل إلى تغييـر الواقـع                    
فاالنسحاب من جانب واحد من قطاع غزة حسن موقف إسرائيل في العالم وال سيما في أوروبا،                . ي هنا السياس

  . ولكن يجب عدم االكتفاء بذلك
أما في معاريف، فقد كتب غادي طؤوف تحت عنوان خطر من الجهة األميركية، أنه إذا كان هناك شيء يخيف                   

في أكثر االوقات، لم نعتقد أن هذا قـد         . يات المتحدة عن تأييدنا   اإلسرائيليين حقا فهو التفكير في أن تكف الوال       
ويعتقد طؤوف أنه برغم النغمة المجنونة قليال للمقالة، وبرغم         . ولكن يجدر بنا أن نفكر مرة أخرى      . يحدث حقا 

خنـق اللـوبي للـسياسة      (أنها تنزلق من آن آلخر إلى التشبيهات التي تُذكر ببروتوكوالت حكمـاء صـهيون               
ال يوجد تماثل مصالح تـام بـين        : ألن فرضاً واحداً أساسيا فيها صحيح     . ، فال يجدر بنا أن نتجاهلها     )ركيةاألمي

الى رؤيا الشرق األوسط الجديد الغريزية لجورج       ) وقد بدأوا بذلك  (وبعد ان يتنبه األميركيون     . أميركا وإسرائيل 
  .  سياستهم في المنطقةبالتفكير من جديد في) وقد بدأوا بالفعل(بوش، فإنهم سيبدأون 

المصلحة األساسية للواليات المتحدة هي في      : ويرى طؤوف أن األفكار األميركية الجديدة تميل إلى هذا االتجاه         
أن تُقرب منها الدول العربية المعتدلة، ألنه إذا لم يكن في اإلمكان القضاء على األصولية بالقوة، فيجب احتجاز                  

رائيل، وفي األساس، انعدام الضغط إلنهاء االحتالل، يدفع النظم العربية الحاكمـة            التأييد التلقائي إلس  . تطورها
واللوبي اإلسرائيلي، كما جـاء فـي   . المعتدلة إلى أحضان المتطرفين، ويجعلهم ينضمون إلى معارضي أميركا    

  . المقالة، ال يستطيع أن يجعل الواليات المتحدة تعمل خالفا لمصالحها في النصر
 أيضا إلى وجوب إدراك أن الجيل المؤيد بطبيعته إلسرائيل، بات يشيخ وأن جيال آخر يحـل                 ويخلص طؤوف 

ويبـدو  . فالجيل الشاب ينشأ في جو أكاديمي جديد، عند محاضرين نشأوا على صراعات حرب فيتنـام              . مكانه
وع اسـتعماري علـى     تأييد إسرائيل في نظر هؤالء الشبان أكثر فأكثر تأييداً لالحتالل، وتأييد االحتالل كمشر            
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وعلى نحو آخذ في االزدياد، أصبحنا نبدو مثل جنوب أفريقيا في سـنوات األلفـين،               . شاكلة ما كان في فيتنام    
  .وعلى نحو آخذ في االزدياد تُوجه الغرائز الديموقراطية لليهود الشبان توجهاً معارضاً إلسرائيل

 23/3/2006السفير 
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