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  !إسرائيل سترسم حدودها الدائمة ثم تقنع العرب بها: بيريز .1

أعلن شيمون بيريز، أن  : آمال شحادة،القدس نقالً عن مراسلتها في 24/3/2006الخليج اإلماراتية نشرت 
المسألة على رأس سلم الحكومة اإلسرائيلية ستصر على رسم الحدود الدائمة للدولة وقال ان حزبه سيضع هذه 

أولوياته، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وأنه سيسعى الى حشد دعم دولي كبير لهذه الجهود، إذا ما اخفقت 
  .المحاوالت للتفاوض مع الجانب الفلسطيني، بهذا الصدد، بناء، على خطة خريطة الطريق

 بيريزسرائيلية العامة أفادت بأن اقوال اإلذاعة اإل أن يو بي آي نقالً عن 24/3/2006القدس العربي وذكرت 
جاءت خالل لقاء عقده الخميس مع مراسلي وسائل اإلعالم األجنبية في إسرائيل وعرض أمامهم ما وصفه 

  .بالخطة السياسية لكديما
اعتبر بيريز أن حماس محاور : أ ف ب، أب، رويترز، يو بي آي نقالً عن 24/3/2006السفير وأضافت 
 تفاوضنا وعلينا أن نستمر في التفاوض مع :تدينون ومتعصبون ويرفضون التفاوض مضيفاًإنهم م. مستحيل

  . الرئيس عباس
  
   عن القمة العربية   حماسؤكد تغيبي نزال .2

ن بعض األحزاب الفلسطينية إ ,محمد نزال قالأن  :رويترز نقال عن 24/3/2006 الخليج اإلماراتية ذكرت
مما يحول ن اإلجراءات ستستغرق أياما حيث أ.  تشكيل الحكومة أمام البرلمانأرجأت اإلجراءات المتعلقة بتقديم

  .دون حضور أحد من حماس القمة العربية في الخرطوم
نه من أ ,الرشقعزت  أشار إليه إلى ما: طرابلس الغربمن  24/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم ولفت 

أن يحضر مع أبو مازن من يمثل الحكومة السابقة، من الطبيعي أن تحضر حماس القمة، ومن غير المنطقي 
 .كان من المفترض أن يلتقي الزعماء العرب الممثلين المنتخبين الحاليين للشعب الفلسطيني أنه وأضاف

  
   سياسيال ئهيعتقل مواطن فلسطيني على خلفية انتمالن  :سعيد صيام .3

 قال انه لن يأتي اليوم الذي يعتقل فيه ,لمرتقبوزير الداخلية ا أن :وكاالت نقال عن 24/3/2006 البيان ذكرت
ملف االعتقال   من اكتوى بنارإن حماس هي أكثر, قائالوأضاف . سياسيال ئهمواطن فلسطيني على خلفية انتما

قال ان و ,شطين لتنفيذهم هجمات على إسرائيلا تعهد بعدم اعتقال الن كما.  يجب أن يطوى الذيالسياسي
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المحادثات مع الفصائل ستكون مستقبالً عن أن , موضحاوأضاف . يات المقاومةحماس ستحاول تنسيق عمل
. اآلليات وعن الكيفية وعن التوقيت، بمعنى أال يترك األمر على عواهنه فتكون النتائج في غير مصلحة شعبنا

 اليومية مثل  ان وزارته ستواصل التنسيق مع السلطات اإلسرائيلية بشأن القضايا األمنية,من ناحية أخرىوقال 
 الشخصية االلتقاء هليس وارداً على أجندتشدد على أنه عدد التصاريح التي تمنح للعاملين الفلسطينيين، ولكنه 

  . بأي مسؤول إسرائيلي
صيام انه بدأ محادثات مع قادة أجهزة األمن اليه أشار ما :  نقال عن وكاالت24/3/2006 السفير ونشرت

غالبية رجال األمن الذين يبلغ وجدير بالذكر أن . األجهزةهذه وث اقتتال داخل الفلسطينية، على أمل تجنب حد
  .من أعضاء فتحهم ، ته ألف وسيصبحون تحت قياد20عددهم أكثر من 

  
    من منظمة التحرير حماسموقف أبو ردينة ينتقد  .4

شرعية ألية حكومة وقال إنه ال .  انتقد نبيل أبو ردينة التصريحات الصادرة عن بعض مسؤولي حماس:د ب أ
  . ال تعترف بشرعية ومرجعية منظمة التحرير صاحبة القرار السياسي الفلسطيني

  24/3/2006البيان 
  

  ال أحد يريد إفشال حكومة حماس : عريقات .5
.  انه ال أحد يريد افشال او عرقلة الحكومة الفلسطينية الجديدة,أكد صائب عريقات: أ ش أ -رام اهللا المحتلة 

ظمة التحرير طلبت من رئيس الحكومة المكلف ان تكون حكومته ممثلة لكل الشعب الفلسطيني وقال إن من
 إلى أن محمود عباس وضع برنامجه الخذ الذرائع من اسرائيل  من ناحية أخرىوليس لحماس، وأشار

  .والستمرار الدعم الدولى للشعب الفلسطيني وحتى النعزل دوليا
  24/3/2006الشرق القطرية 

  
   حول الوضع النهائي واشنطن ينفي اجراء اتصاالت مع عريقات .6

 نفى صائب عريقات أمس وجود اتصاالت أميركية فلسطينية، حول خطة معدلة :رام اهللا المحتلةـ د ب أ 
 .نقول للعالم أجمع أن كل هذه االجراءات لن تخلق حق ولن تنشئ التزام, موضحاوأضاف  .للحدود الدائمة

ت أن هناك حديثا ألولمرت حول إدارة مفاوضات عربية ودولية بدال من منظمة وكانت تقارير سابقة ذكر
وتعقيباً على ذلك، قال عريقات يبدو أن االمور تسير في هذا االتجاه والجانب االسرائيلي ال يريد من . التحرير

دس والحدود وأشار إلى أن الطريق الوحيد للسالم هو استئناف مفاوضات الوضع النهائي حول الق .يعترف به
  .67حزيران الرابع من والالجئين والمستوطنات والمياه وصوال إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود 

  24/3/2006الغد االردنية 
  
  ة فلسطينيي العراقالتشريعي يطالب بغداد بحماي .7

 طالب المجلس التشريعي الفلسطيني أمس حكومة : احمد صبريعن مراسلها 24/3/2006 الغد األردنية ذكرت
بغداد بحماية الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق بعد ورود رسائل من فلسطينيين هناك يناشدون السلطة 

وطالب . وناشد المجلس االمم المتحدة وامينها العام التدخل. الفلسطينية التوسط لدى االطراف الدولية لحمايتهم
حكومتين االردنية والعراقية الى ايجاد حل فوري كما دعا ال. القمة العربية بحث قضية الفلسطينيين في العراق

وكشف القائم باالعمال الفلسطيني في العراق ان عمليات القتل واالختطاف  . للفلسطينيين العالقين على حدودهما
واضاف ان ستين فلسطينياً . واالعتقال تصاعدت خالل الفترة االخيرة ووصلت الى حد تهديد جماعي بالرحيل
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وقال  . اب قتلوا في حوادث متفرقة كما تعرض اربعون فلسطينيا لالعتقال بتهم ملفقة وكيديةمعظمهم من الشب
ان القسم السياسي في السفارة االميركية في العراق طلب منه اليوم التدخل لحث الفلسطينيين العالقين على 

غوه انهم لن يعودوا الى الحدود العراقية االردنية للعودة الى العراق موضحا انه اجرى اتصاال معهم وابل
وطالب السلطات العراقية بمنح الفلسطينيين المقيمين في العراق جوازات سفر عراقية مؤقتة كحل ، العراق

مؤقت لتأمين الحركة لهم مؤكدا ان منح جوازات سفر عراقية للفلسطينيين المقيمين في العراق يسقط عنهم حق 
  . العودة الى فلسطين

وزارة اإلعالم الفلسطينية دعت جامعة الدول العربية والقمة العربية التي أن  23/3/2006قدس برس  وأفادت
ستعقد األسبوع المقبل إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية وضمان أمن وسالمة الالجئين الفلسطينيين في الدول 

  . لى ديارهمالعربية، وخاصة المهددين في العراق إلى حين تنفيذ قرار الشرعية الدولية في عودتهم إ
القائم باالعمال الفلسطيني في بغداد دليل أن : ب‚ ف‚ أ-بغداد   من 24/3/2006 الوطن القطرية وجاء في

 فلسطينيا من المنطقة العازلة على الحدود مع 89القسوس قال أمس ان قوات الحدود العراقية اعادت االربعاء 
اتفي ان قوات الحدود العراقية طلبت من واوضح القسوس في اتصال ه‚ االردن الى الجانب العراقي

وقد بحث وزير  .الفلسطينيين العالقين على الحدود العودة الى الجانب العراقي دون مزيد من التوضيحات
الخارجية العراقي زيباري مع نظيره االردني الخطيب االربعاء معاناة الفلسطينيين العالقين على الحدود 

  .يالمواضيع بشكل انساني واخوي وودوضرورة التوصل الى معالجة هذه 
  
 أميركا تمارس ضغوطاً على المنظمات األهلية إلفشال الحكومة الجديدة: حماس .8

أبدت مصادر في حماس قلقها الشديد من الضغوط التي تمارسها اإلدارة األميركية على :  صالح النعامي ـغزة
أجل المشاركة في المخطط األميركي إلفشال المنظمات األهلية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من 

 إن هناك العديد من المؤشرات على أن اإلدارة األميركية جادة في ,هاوقالت مصادر. حكومة الحركة الجديدة
. منح المنظمات االهلية امواال طائلة من اجل منافسة الحكومة الجديدة في تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين

الى االجتماعات الماراثونية التي يعقدها حالياً نائب مدير الوكالة األميركية للتنمية، في وأشارت بشكل خاص 
واعربت عن املها في أال يتعاون القائمون على . الضفة الغربية، وقطاع غزة مع مسؤولي المنظمات األهلية

 تقف حجر عثرة أمام أي وشددت على أن الحكومة المقبلة، رغم أنها لن. المنظمات مع المخطط األميركيهذه 
اموال تصل لمساعدة الشعب الفلسطيني، إال انها في نفس الوقت ستحتفظ بحقها في االشراف على كل ما 

 .يجري في مناطق نفوذها
  24/3/2006الشرق األوسط 

  
  الحكومة الفلسطينية الجديدة تقسم عبر الفيديو وال صورة جماعية .9

لحكومة الفلسطينية الجديدة أول حكومة في العالم تؤدي اليمين ستكون ا: عبدالرؤوف أرناؤوط ـ رام اهللا
القانونية في منطقتين، كما أنها الحكومة الوحيدة في العالم التي ال يلتقط لها صورة تذكارية تضم كافة 

بعد أن قررت إسرائيل خصوصا , لتواجد البعض منهم في الضفة الغربية والبعض اآلخر في غزة, أعضائها
  .لوزراء باالتجاهينمنع عبور ا

 24/3/2006الوطن السعودية
  

  وفد حماس برئاسة مشعل يلتقي القذافي  .10
 اجتماعاً خاصاً واخالد مشعل والوفد المرافق له أجرأن : طرابلس الغرب من 23/3/2006 قدس برس ذكرت

ولم يكشف . لعة أفادت مصادر ليبية مطكما,  مع وزير الخارجيةا اجتماعوا قد أنهوامع القذافي، بعد أن كان
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مضمون المحادثات التي جرت، وتم االكتفاء باإلشارة إلى أن الحديث تناول سبل دعم ليبيا للحكومة الفلسطينية 
  .الجديدة
طلع القذافي على ما قامت به حمـاس مـن           أ  مشعل  أن :طرابلس والوكاالت  من   24/3/2006 البيان   وأضافت

 القيادةأكد انه لقي كل التأييد من       حيث  يل حكومة وطنية،    خطوات وتحركات في الداخل والخارج من أجل تشك       
  . ةالليبي

  
   بضرورة إعادة بناء منظمة التحريرمشعل يطالب .11

مشعل بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير لتكون معبرة عن الوضع خالد طالب  : والوكاالت الغربطرابلس
ذكراً بأن الحركة تطالب منذ أربع سنوات الحالي للشعب، وتياراته الحية، على ان تضم حماس والجهاد، م

ن حماس قدمت تأكيداتها بأنها ستتعامل مع جميع المواثيق الدولية التي أ , من ناحية أخرىوقال. هاباالنضمام ل
  . وقعت عليها الحكومات التي سبقتها بما فيه صالح الشعب الفلسطيني وبما يحمي مصالحها وكرامتها
  24/3/2006البيان 

  
  ن موقف الجهاد الداعم لها في مواجهة الضغوطحماس تثم .12
ثمنت حماس موقف حركة الجهاد المساند لها في مواجهة الضغوطات التي تتعرض لها واعتبرته موقفا : غزة

ينبغي أن تتخذه كل القوى الفلسطينية لتغليب , وقال سامي أبو زهري اننا نعتبره موقفا طبيعيا. وطنيا ومسؤوال
عبر عن دعم حماس في موقفها بشأن قد خضر حبيب كان جدير بالذكر أن . ب الفلسطينيالمصلحة العليا للشع
إن اإلصرار على أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد وهي ال تضم في إطارها , منظمة التحرير قائال

 في حركتي حماس والجهاد يعني التنكر ألغلبية الشارع الفلسطيني، وهذا ما أكده الفوز الساحق لحماس
  .االنتخابات

  23/3/2006قدس برس 
  

 ياسين  الشيخ أحمد يوم عالمي إلكتروني إلحياء ذكرى .13
 باللغتين  أحمد ياسين دشن نشطاء على شبكة اإلنترنت أول يوم عالمي للشيخ: محمد جمال عرفة-القاهرة 

بمشاركة العديد من الشباب  في احتفاالت تستمر أسبوعا ,العربية واإلنجليزية، إحياء للذكرى الثانية الستشهاده
ومسئولي المؤسسات واألحزاب والقوى السياسية العربية في فلسطين ومصر والمغرب واألردن والجزائر 

وتستهدف الحملة التعريف بالشيخ الشهيد وجهاده، والخروج بتوصيات عملية تفيد  .ودول عربية وأجنبية أخرى
  .ولتحقيق هذا الهدف، تضمنت الحملة محاور عديدة .يمقراطياالشباب العربي والحكومة الفلسطينية المنتخبة د

  22/3/2006اسالم أون الين 
  

  المقاومة تهاجم قوات إسرائيلية في نابلس وتصيب جنديين .14
شن رجال المقاومة الفلسطينية في نابلس، الليلة الماضية، عدداً من العمليات الهجوميـة ضـد قواعـد                  :نابلس

ي المدينة، ما أوقع إصابات في صفوف الجنود وأضرارا مادية، بحسب ما أقر به              وأهداف عسكرية إسرائيلية ف   
ومن جهة أخرى ذكرت اإلذاعة العبرية أن نشطاء فلسطينيين ألقوا مـساء أمـس              . ناطق بلسان جيش االحتالل   

  .ثالث عبوات ناسفة أنبوبية باتجاه قوة من الجيش اإلسرائيلي بالقرب من مخيم عسكر
  23/3/2006قدس برس 
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  سرايا القدس تعلن قنص جندي إسرائيلي جنوب غزة .15
أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قنص جندي إسرائيلي شرق بلدة خزاعة أثناء قيامه مع جنود آخرين : غزة

  .بإصالح السياج الحدودي
  23/3/2006قدس برس 

  
   بشأن الملف الفلسطيني بيانا في لبنان يصدرتحالف القوى الفلسطينية .16
  : جاء فيهبيانا في لبنان تحالف القوى الفلسطينيةر أصد
الملف الفلسطيني هو ملف سياسي بامتياز وله بوابة وعنوان واضح يبدأ من خالل اللقاء والحوار مع إن : أوال

  . المرجعيات الفلسطينية، وليس عبر التمييز بين الفلسطينيين والتعامل مع جهة دون األخرى
جتمعين إصرار الوفد الوزاري على استثناء مخيم عين الحلوة من جولته، هذا المخـيم              لقد أثار دهشة الم   : ثانيا

  . الصامد الذي اعتبرته السياسة االميركية مصدراً لإلرهاب
ان حقوق الشعب الفلسطيني االنسانية واضحة المعالم وتندرج تحت عناوين أساسية في مقدمها حق العمل : ثالثا

ن تفاصيل اجتماعية ومدنية، وهذا يتطلب إصدار تشريعات واضحة تضمن والتملك وما يتفرع عن ذلك م
  . حقوق شعبنا، فالملف الفلسطيني للمخيمات ال يحصر في مجال الخدمات اآلنية

  .إن الجلوس الى طاولة الحوار يضع كل االطراف الفلسطينية في المدخل الطبيعي الى حوار جاد وبناء
 24/3/2006السفير 

  
  إلى حائط البراق   تليفريك   يرفض إقامة   القدس   مفتي .17

لنقل السواح والزوار الى حائط    تليفريك   فكرة اسرائيلية القامة نظام عربات معلقة   عكرمة صبريرفض 
مطالبا القادة   .  يسمح للمتطرفين اليهود بالمس بالمسجد األقصى    المشروع سوفالى أن مثل هذا ونبه البراق، 

   . بوضع القدس والمقدسات االسالمية على جدول أعمالهم فى قمة الخرطوم المقبلةوالزعماء العرب 
  24/3/2006األيام البحرينية 

  
  لتباحث في وضعية المسجد األقصىا  بشدةرائد صالح يرفض .18

رفض رائد صالح، فكرة تشكيل لجنة تضم رجال دين مسلمين ويهود للتباحث في وضعية المسجد األقصى، 
وأكد صالح . ه الراب راتسون عروسي خالل مؤتمر حواري عقد في مدينة اشبيلية األسبانيةوهو اقتراح طرح

أن المسجد األقصى هو حق إسالمي عربي فلسطيني خالص، وال يوجد لغيرنا أي حق فيه ولو في ذرة من 
  .ترابه

  23/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   في القدساالحتالل يمارس تطهيراً عرقياً: ناشط إسرائيلي .19
 أدان ناشط إسرائيلي من دعاة السالم، سياسة هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من ممارسات الحكومة :ب.ف.أ

اإلسرائيلية، التي قال إنها تقوم بعملية تطهير عرقي في القدس الشرقية وهي سياسة كان ينتهجها ايهود اولمرت 
دلعت انتفاضة جديدة فإن المقدسيين سينضمون إلى الكفاح وأكد أنه في حال ان . عندما كان رئيس بلدية القدس

وأوضح أن الحكومة اإلسرائيلية تعلم أنه ال يمكنها أن تخرجهم بالقوة فإنها . ألن حياتهم تحولت إلى كابوس
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واعتبر أن إسرائيل تتذرع في هدم المنازل بأن الفلسطينيين . تضع أمامهم العراقيل الضطرارهم إلى الرحيل
   دمرت 2004موضحاً أنه خالل . من دون تراخيص، لكن الدوافع هي في الحقيقة سياسية وأيديولوجيةيبنونها 

  
  .2005 ألفاً خالل 12إسرائيل تسعة آالف متر مربع من المنازل، في حين دمرت 

 24/3/2006البيان 
  

  المركز الفلسطيني لحقوق االنسان سيرفع شكوى ضد بريطانيا بسبب سعدات .20
 المركز  ان، امس،اكد راجي الصوراني الناطق باسم المركز الفلسطيني لحقوق االنسان: د سمر خال-غزة 

  .عتزم رفع شكوى ضد الحكومة البريطانية لتورطها في عملية خطف امين احمد سعدات من سجنه في اريحاي
  24/3/2006الرأي األردنية 

  
  تفاقم أزمة نقص المياه في األراضي الفلسطينية .21

قالت خبيرة في المفوضية االوروبية امس ان مشكلة نقص المياه تتفاقم في االراضي   :رويترز-عمان
واضافت ليكتيفوت ان . الفلسطينية حيث تسيطر اسرائيل على معظم مصادر المياه تاركة القليل للفلسطينيين

 الخزانات والتي الفلسطينيين في الضفة الغربية يعتمدون اما على تخزين مياه االمطار او على شراء المياه من
 بالمئة تقريبا من الفلسطينيين ليسوا 37 بالمئة من دخله وهي نسبة عالية وان هناك 40تكلف كل بيت تقريبا 
  . مرتبطين بشبكات مياه

  24/3/2006االتحاد االماراتية 
  

  هدف المستوطنات تقويض قيام دولة فلسطينية : خبير هولندي .22
يطان في فلسطين، أن المستوطنات هدفها األساسي تقويض قيام دولة أكد يان دي يونغ خبير الخرائط واالست

فلسطينية قابلة للحياة والنمو والتطور، ومنع التوسع السكاني الفلسطيني وشل قدرة الفلسطينيين على بناء 
سيطرتها الفعلية على ) إسرائيل(اقتصاد وطني حر، ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي بحيث تضمن 

  .نيين في كافة المجاالتالفلسطي
  23/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يعرض خريطة لالستيالء على القدسكاديما  .23

 كشف المرشح في كاديما عتنيئل شنلر عن خارطة تفصيلية أعدها الحزب ترسم الحدود : آمال شحادة،الناصرة
برئاسة اولمرت، ستحرص على وحسب شنلر فان الحكومة القادمة . لحل سياسي مستقبلي في مدينة القدس

كل المنطقة داخل : وحدة المدينة من خالل تنازلها عن اجزاء من القدس، دون المناطق داخل االسوار وقال
اما بالنسبة .  ستبقى تحت السيطرة االسرائيلية1االسوار وجبل الزيتون والمنطقة الشرقية من الطريق رقم 

  .ء الشرقية مثل الرام وابوديس وعزين والطورللعاصمة الفلسطينية فستشمل القرى واالحيا
  24/3/2006الرأي األردنية 

  
   من االئتالف الحكوميأولمرت الواثق من فوزه يستبعد معارضي االنسحاب االحادي .24

مع بدء العد التنازلي لالنتخابات العامة : الناصرة أسعد تلحمي نقالً عن مراسلها في 24/3/2006الحياة نشرت 
نشغل االحزاب وقياداتها باليوم التالي لعملية االقتراع، وتحديداً بالسيناريوهات المتوقعة للتشكيلة االسرائيلية، ت
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الحكومية المقبلة، خصوصا بعدما حدد زعيم كديما اولمرت شروطه الي شراكة، مشددا على انه لن يقبل في 
وخطا اولمرت خطوة جديدة في  .ةحكومته حزباً ال يقبل بخطة االنسحاب االحادي من اجزاء في الضفة الغربي

لدي نية حازمة لتطبيق هذه الخطة، وكل شخص : اتجاه تثبيت خطته لالنسحاب االحادي من الضفة عندما قال
غير مهتم بها لن يكون له مكان في االئتالف الذي سأشكله، موضحاً ان خطته تهدف الى تفكيك المستوطنات 

  .تل خلف الجدار الفاصل الذي سيشكل حدودا السرائيلالمعزولة وتجميع المستوطنات الضخمة في ك
مصادر مقربة من كديما قالت  أن أ ف ب، أب، رويترز، يو بي آي نقالً عن 24/3/2006السفير وجاء في 

حزب ليبرمان بالمشاركة في حكومة بقيادة اليفكر رئيس حيث . إن أولمرت يقصد بحديثه حزب اسرائيل بيتنا
سنرى بعد : وقال ليبرمان، رداً على تصريحات أولمرت. النسحاب من غزةكديما، برغم انه عارض ا

واستبعد عمير بيرتس، اإلقدام على هذه . االنتخابات اذا استمر أولمرت على رفضه إشراكنا في الحكومة
  . الخطوة

  
   على السياسة الروسية تجاه العربانتهاء الحرب الباردة لم يؤثر: بيريز .25

له على سؤال عن زيارة قادة حماس لموسكو وجهته له صحيفة فريميا نوفوستيه  في رد بيريزقال شيمون 
فقد أوهمت الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي إلى قادة حماس ليزوروا . أدهشتني هذه الدعوة: الروسية

ديمير ومن جانبه يفهم فال. وماذا بعد الزيارة؟ المجتمع الدولي لم يغير رأيه.. موسكو أوهمتهم أن لهم أهمية
ولدى األخير اهتمام . بوتين انه ال يمكن لرئيس مجموعة الثماني إال ان يأخذ في االعتبار هموم المجتمع الدولي

 ومن المشكوك فيه ان روسيا ستدافع عن حماس. بأن يصار إلى حل النزاع العربي اإلسرائيلي في أسرع وقت
 يزود البلدان العربية باألسلحة بما يتالءم مع منطق كان االتحاد السوفيتي: وأردف قائال .في الساحة الدولية

ولم يؤثر انتهاء الحرب الباردة تأثيرا كبيرا على السياسة الخارجية لروسيا فهي ال تزال تبني . الحرب الباردة
ويظل مهما بالنسبة لموسكو ان تظهر ان روسيا دولة . عالقاتها مع العرب على أساس موازنة الواليات المتحدة

بوتين اليوم ولكن . ويتم إبان ذلك في أحيان كثيرة تهميش البعد االقتصادي للسياسة الخارجية الروسية. كبرى
لن يخاطر بالعالقات مع إسرائيل من أجل دعم حماس خاصة وأن إسرائيل هي األجدى لروسيا من وجهة 

   .النظر االقتصادية
  24/3/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

  
   كافة اشكال التنسيق مع الفلسطينييناسرائيل توقف .26

 أمس، الجانب الفلسطيني بقرار وقف التنسيق بين الجانبين بكل ، ابلغ االسرائيليون: نجيب فراج،بيت لحم
جاء ذلك أثناء اجتماع عقد أمس بين ضباط اسرائيليين وفلسطينيين في مقر  و.اشكاله وفي كافة المجاالت

وعلم بهذا الخصوص ان االسرائيليين أكدوا وقف  .بناء على طلب اسرائيلياالرتباط المشترك في بيت جاال، و
كافة االتصاالت بما في ذلك قضية التنسيق األمني، وكذلك التنسيق لدى قيام قوة اسرائيلية بالتوغل الى بيت 

لغربية وذكرت المصادر أيضاً، أن القرار ينسحب على بقية المناطق في الضفة ا .لحم للقيام بنشاطات أمنية
 .وجاء مع اقتراب حماس لتولي السلطة

 24/3/2006القدس الفلسطينية 
  

 اسرائيل تنتظر وتترقب اداء حكومة حماسو ...ازمة اريحا سببها بريطانيا وعباس: ميريدور .27
اكد دان ميريدور، وزير العدل والمالية السابق في اسرائيل، والباحث حاليا في المعهد  :لندن من سمير ناصيف

ائيلي للديمقراطية، في محاضرة القاها في تشاتهام هاوس في لندن حول االنتخابات االسرائيلية بان اقتحام االسر
سجن اريحا من الجانب االسرائيلي تم بسبب خطأ ارتكبته بريطانيا بسحب مراقبيها للسجن، ولعدم تعامل 
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 من المراقبين عدم االنسحاب قبل الرئيس الفلسطيني عباس مع بريطانيا بالشكل المالئم، اذ لم يطلب عباس
وقال ان هذه هي المشكلة مع عباس اذ ان اسرائيل ترغب  .التنسيق معه وكان خارج البالد عندما انسحبوا

 ى علىبوجود محاور لها في الجانب الفلسطيني، ولكنه ال يفرض نفسه في المناطق التي يشرف عليها حت
ن نرفض ان يعتبر العرب المقيمون في اسرائيل اسرائيليين من وقال نح .ىجهات مقربة من فتح ككتائب االقص

واكد بان كديما  .الدرجة الثانية او فلسطينيين او ان تطبق عليهم نظريات ليبرمان اي ان يستبدلوا بالمستوطنين
سيفوز في االنتخابات وسيحظي بأربعين في المئة من االصوات الن توجه االسرائيليين عموما هو نحو الوسط، 

وقال انه كان عضوا في الوفد االسرائيلي في  .1996هذا اال اذا حدثت عمليات تفجيرية كما في انتخابات 
.  وقد كادت ان تنجح في شتي القضايا باستثناء عودة الالجئين وقضية القدس2000مفاوضات كامب ديفيد لعام 

يتم انشاء نظام فلسطيني فعال واعتبر بان فرصة االنسحاب من غزة يجب ان يستثمرها الفلسطينيون وان 
اقتصاديا وامنيا ويعتمد البراغماتية بدال من التوجه نحو المواجهة والعودة الي االحزاب التي تستوحي 

 ان ىوقال ان قيادة اسرائيل الحالية تحاول االبتعاد عن هذه االحزاب وتمن .ايديولوجيتها بشكل رئيسي من الدين
 وجود شريك في الجانب ىوتمن .ر الي التحالف مع اكثر من حزب واحديكون فوز كديما قويا لكي ال تضط

 .الفلسطيني لكي تتفق اسرائيل معه وان يكون هذا الشريك قويا ويفرض نفسه لكي يتم تطبيق خريطة الطريق
ولكن فترة . وقال ان الجهة االسرائيلية في هذه المرحلة تقف وتنتظر لكي تري ماذا ستفعله حكومة حماس

ار هذه لن تطول النه علي اي حكومة بقيادة كديما ان تقوم بالخطوات التي وعدت الناخبين بالقيام بها االنتظ
 ان يملك الفلسطينيون ى سؤال انه يتمنىوقال في رد عل .وخصوصا فيما يتعلق بترسيم حدود اسرائيل النهائية

من تعطي المساعدات عندما ى ال: ها وهياالمل وان يتم اعطاؤهم المساعدات، ولكنه عاد الي ترديد المقولة نفس
 .ال يملك الفلسطينيون قيادة فاعلة؟ متجاهال دور حكومات اسرائيل المتتالية في تقويض هذه القيادة الفاعلة

 24/3/2006القدس العربي 
  

  جلسة التشريعي التي ستمنح الثقة لحكومة حماس نائب إسرائيلي يطالب بمنع التئام .28
واب اليمنيين في البرلمان اإلسرائيلي الجيش بمنع التئام جلسة المجلس التشريعي  طالب أحد الن:الناصرة

، والتي سيتم فيها منح الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلتها حماس )27/3(الفلسطيني يوم االثنين القادم 
ائيل التئام جلسة وشدد النائب الليكودي شتاينتس على وجوب أن تمنع إسر .لتبدأ مهامها بشكل رسمي الثقة،

من جانبه  .لرئيس الراحل عرفاتلالتشريعي الفلسطيني وان تعمل على عزل قادة حماس، كما فعلت بالنسبة 
استبعد بيريز أن تتمكن حماس من تشكيل حكومة تمارس مهامها السلطوية، بدعوى أن المجتمع الدولي لن 

ار الفلسطينيون طريق مانديال بدال من طريق  لو اخت:وقال لإلذاعة العبرية الخميس .يدعم حكم اإلرهاب
  .اإلرهاب لكان باستطاعتهم إقامة دولة منذ أمد طويل

  23/3/2006قدس برس 
  

  أولمرت قرر تعيين ليفني قائمة بأعمال رئيس الوزراء  .29
قرر أولمرت تعيين وزيرة الخارجية ليفني قائمة بأعمال رئيس الوزراء في حال فاز كديما بتشكيل الحكومة 

أبريل المقبل / نيسان11وقالت هآرتس اليوم الجمعة إن ليفني ستعين في هذا المنصب يوم  .إلسرائيلية القادمةا
وقال أولمرت أمس إنه يرى أهمية كبرى لإلعالن عن هوية . وهو اليوم الذي تنتهي فيه رسميا والية شارون

خال شارون إلى المستشفى وتولي أولمرت قيادة القائم بأعماله باإلستناد إلى تجربة األشهر األخيرة عندما تم إد
ونقلت هآرتس عن مصادر في كديما قولها إنها تتوقع من مرشحين آخرين لمنصب  .الحكومة في الليلة ذاتها

رئيس الوزراء من حزبي العمل والليكود أن يعلنوا عن هوية القائم باألعمال في حال شكلوا الحكومة بعد 
  . جري يوم الثالثاء المقبلاالنتخابات العامة التي ست
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  24/3/2006 48عرب 
  
  

  ليبرمان المتطرف يضاعف قوته انتخابياً   .30
نجح حزب اسرائيل بيتنا في كسب شعبية كبيرة ليضاعف بموجب استطالعات الرأي  : آمال شحادة،القدس

ووصف . عدقوته ليصل إلى عشرة مقاعد في حين لم يشكل في البرلمان االسرائيلي األخير سوى ثالثة مقا
ويرون . الباحثون والمحللون السياسيون في اسرائيل ليبرمان بالنجم الساطع في االنتخابات والمفاجاة الكبرى

بأن ما ساعده في كسب هذه الشعبية من قبل اليمين االسرائيلي هو اقتراحه باخراج مدينة ام الفحم ومنطقة 
 وال يختلف اثنان بأن قوته التي تعكسها استطالعات .المثلث من حدود الخط االخضر بمفهوم التبادل السكاني

  . الرأي ستحوله إلى مركز مهم في مفاوضات تشكيل الحكومة االسرائيلية
  24/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
   2006برامج األحزاب االنتخابية للكنيست : تحقيق .31

  : تل أبيب
 الصحافي رون لفنتال، الذي رتب انقالبا يقوده. انشق على نفسه الى حزبين في األشهر األخيرة :حزب شنوي

قبول خريطة الطريق من دون تحفظ، لكن أجندته األساسية تتعلق : برنامجه السياسي. على زعامة الحزب
فصل الدين عن الدولة، ومحاربة األحزاب الدينية، ومحاربة االكراه الديني، : بالقضايا االجتماعية واالقتصادية

  . مدنيوسن قانون يتيح الزواج ال
هو الشق الثاني لحزب شنوي، ويقوده الرجل الثاني في الحزب النائب ابرهام بوراز، ويؤيـده رئـيس          : حيتس

  . برنامجه السياسي هو نفس برنامج شنوي المذكور أعاله بكل جوانبه. الحزب يوسف لبيد
عالن السيادة عدم التنازل عن شبر واحد من األرض للفلسطينيين، واالى برنامجه يدعو : حيروت حزب

االسرائيلية على أرض اسرائيل الكاملة من النهر الى البحر، تشجيع الوالدة بين اليهود من أجل محاربة التكاثر 
أحد شعاراته ). بالقوة(أو بالترهيب ) المالي( السكاني الفلسطيني وتشجيع الفلسطينيين على الرحيل بالترغيب

وقد عبر عن ذلك في دعايته االنتخابية باظهار . لشرق األوسطاألساسية، محاربة السيطرة االسالمية على ا
  . االسالم يسيطر: عارضة األزياء الشهيرة، يانا خودريكرا، وهي ترتدي الحجاب االسالمي والمذيع يقول

يميني متطرف، يدعو لتسوية الصراع االسرائيلي ـ العربي، على أساس مبدأ  :)مفترق طرق(حزب تسومت
وفي قضية المواطنين العرب . ويضع قضية التعليم والتربية اليهودية في رأس سلم اهتمامهسالم مقابل سالم، 

  . في اسرائيل يدعو الى تعميق سياسة التمييز العنصري ضدهم حتى يصابوا باليأس ويرحلوا عن البالد
 أرض اسرائيل يهودية ويجب أن تمارس  الىبرنامجهيدعو يميني متطرف،  :حزب الجبهة اليهودية القومية

التطهير العرقي ضد العرب الفلسطينيين، وتؤمن أن هذا التطهير يجب أن يتم بشكل حازم، فإن لم يرحلوا 
ويضع في برنامجه بندا يدعو الى مالحقة كل السياسيين والعسكريين الذين أخذوا قسطا . باالقناع يرحلوا بالقوة

واخالء المستوطنين من المستوطنات في غزة وشمال الضفة، ويدعو الى من المسؤولية عن خطة الفصل 
محاربة محكمة العدل العليا، بوصفها مؤسسة يسارية، والى منع المواطنين العرب من ممارسة حق التصويت 

  . ومالحقة أعضاء الكنيست العرب اينما يحلون
حياة، إن كان ذلـك علـى مـستوى األرض          نادي بالحفاظ على البيئة النقية في كل مجاالت ال         ي :حزب الخضر 

وهو يطرح مواقف سياسية ايجابية للغاية مثـل ضـرورة          . والبناء ومحاربة التلوث أو في القضايا االجتماعية      
لكن هذا  . احالل السالم بين اليهود والعرب، بالتعاون واالحترام المتبادل، ويعارض أي شكل من اشكال العنف             
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وفي االنتخابات األخيرة لم ينقصه سوى بـضع        . ي االنتخابات العامة وال مرة    الحزب لم يتجاوز نسبة الحسم ف     
  . مئات من األصوات

مثله مثل حزب الخضر في طروحاته السياسية واالجتماعية مع فارق واحد، هو  :حزب ورقة الشجر الخضراء
مواد المحظورة في  ينادي بجواز استخدام المخدرات الخفيفة مثل الحشيش والمارجوانا وغيرهما من الهان

  . اسرائيل حاليا
في الموضوع السياسي ينادي بان تبادر اسرائيل الى . حزب جديد اسس قبل شهرين :)االنعطاف(حزب تفنيت

إن لم تنجح المفاوضات معهم، فإنه يدعو الى . االنفصال عن الفلسطينيين ولكن بالتنسيق معهم إن أمكن
وهو يؤيد حال . وحا أمام امكانية التفاوض على التسوية النهائيةاجراءات من طرف واحد مع ابقاء الباب مفت

لكن تبقى . ، مع بعض التعديالت المتفق عليها1967دائما، على اساس اقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 
  . تهقضية محاربة الفساد في الحكم، الموضوع االساسي على أجند

ع، وهو من دون برنامج سياسي، ويطالب بالمساواة للرجال يدعى الحزب باسم العدالة للجمي :حزب الرجال
المظلومين في القوانين المدنية التي تميز لصالح النساء، مثل القانون الذي يعطي االم المطلقة حضانة األطفال 

  .  عاما11بشكل أوتوماتيكي حتى سن 
سيا، لكنه يطرح مطالب حزب جديد يحاول تحسين أوضاع المهاجرين اليهود من رو :قلب للمهاجرينحزب 

  . أخرى في القضايا العامة
حزب جديد أقامته مجموعة من اليهود الفالشا وبرنامجه يقتصر على طرح            ): إحاد مستقبل واحد  (عتيد  حزب  

 ألف يهودي اثيوبي    20قضايا هذه الشريحة من اليهود والمطالبة بوقف سياسة التمييز ضدها والمطالبة بتهجير             
  .  المعسكرات القائمة قرب اديس أباباينتظرون الهجرة في

 حزب صغير أقامه مستشار لشؤون الضرائب في تل أبيب، يدعى حايم ايالت، لمحاربة :)القلب(هليفحزب 
. قوانين ضريبة الدخل واساليب عمل مصلحة الضرائب، وهدفه توحيد الدوائر التي تعمل في هذا المضمار

  . وايالت هو من ناشطي حزب الليكود سابقا
.  يهتم بقضايا العمال العاطلين عن العمل بشكل عام والعرب منهم بشكل خاص            :دعم حزب يهودي عربي   حزب  

تترأسه عاملة اجتماعية عربية تدعى أسماء اغبارية، وهي منظمـة سياسـية يـسارية راديكاليـة معارضـة                  
  . للصهيونية

 يقوده فليكس أنجل، وهو من  حزب يرفع شعار االهتمام بأحياء الفقر في اسرائيل،:)قوة(عوز حزب 
  . المتطوعين لمساعدة الفقراء والناس في ضائقة

يقوده يسرائيل تويتو، هدفه البرهنة على ان .  حزب يهتم بقضايا الفقراء ومن هنا اسمه:)خبز(ليحمحزب 
  . ويضع هذا الحزب أهدافا لمحاربة الفساد ولتطبيق العدالة االجتماعية. الليكود تخلى عن الفقراء

 حزب جديد يدعو الى جعل اسرائيل عضوا في أسرة الشعوب والدول :)التحالف العالمي(بريت عوالمزب ح
برنامجه السياسي ينادي بالتعاون اليهودي العربي . الديمقراطية ذات العدالة االجتماعية، مثل الدول االسكندنافية

  .  لليهود والعرب وسائر الشرائح االجتماعيةفي تحقيق السالم على أساس مبدأ دولتين للشعبين والمساواة التامة
 حزب جديد أقامه يهودي قادم من روسيا يدعى الكسندر ريدكو، ال يطرح برنامجا سياسيا، لكنه :ليدرحزب 

  . يقول انه سيكون القائد المخلص لمصالح اليهود الروس
لبا مركزيا لرفع مكانة  حزب يحارب دائرة ضريبة الدخل والتأمين، ويطرح مط:الصهيونية الجديدةحزب 

اليهود الناجين من المحرقة النازية، يقوده يعقوب كفير، الذي يرأس منظمة لالهتمام بأوالد العائالت، التي 
  . تعرضت لإلبادة في زمن النازية
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 حزب قديم يحاول أن يمثل مصالح المواطنين المتقاعدين في اسرائيل ورفع مخصصات :جيل للمتقاعدينحزب 
وهو يطرح برنامجا للسالم والمساواة بشكل عام وفق االجماع القومي في . لضمان االجتماعي لهمالتأمين وا
  . اسرائيل

  24/3/2006الشرق األوسط 
  

  الشباب اإلسرائيلي يتجه ألحزاب اليمين  .32
 نشر في اسرائيل، أمس، استطالع رأي الستمزاج آراء الشباب الذين سيصوتون ألول :نظير مجلي، تل أبيب
فلو كان القرار بيد هؤالء . فتبين أن غالبيتهم تميل الى أحزاب اليمين. ي االنتخابات العامة للكنيستمرة ف

من أصواتهم ألحزاب اليمين المتطرف ولألحزاب الدينية المتزمتة، علما بأن  % 44.5الشباب فإنهم يعطون 
ع االسرائيلي بكل شرائحه هي نسبة تلك األحزاب في االستطالعات التي تجرى في صفوف عينة تمثل المجتم

 26شعبيته في صفوف الشباب ال تتجاوز ال تتجاوز %) 33(فكاديما الذي يحظى بثلث أصوات الكبار %. 41
بينما لدى الشباب يفوز بحوالي % 8المتطرف يحصل لدى الكبار على ) مفدال(، فيما حزب االتحاد القومي %
فإن شعبيته لدى الشباب ال  % 17.5ساريا، ويحظى بنسبة أما العمل، الذي يعتبره االسرائيليون ي%. 19

  . ويعزو المحللون هذه النتائج باألساس الى زيادة الوالدة بين اليهود المتدينين%. 6تتجاوز 
  24/3/2006الشرق األوسط 

  
  هدم مسجد حسن بكومواجهات في يافا بعد دعوات عنصرية لترحيل العرب  .33

ا على خلفية قيام نشطاء من حزب حيروت بوضع ملصقات تدعو العرب وقعت مواجهات عنيفة في مدينة ياف
وذكرت مصادر فلسطينية أن الملصقات التي علقت في شوارع يافا تدعو عرب يافا . إلى الرحيل عن بالدهم

وقد عثر على شعارات مشابهة في القدس وفى . لالستجابة إلى فكرة التهجير على أساس اإلخالء والتعويض
وعند ساعات الظهر حضرت مجموعة من نشطاء حيروت برفقة رئيس الحزب . دات العربيةعدد من البل

. وحاولوا التحدث إلى مواطنين عرب من يافا بهدف إقناعه بالحصول على أموال مقابل الرحيل عن البالد
واعترض المواطنون العرب على وجود نشطاء حيروت في مدينتهم ووقعت مشادات كالمية سرعان ما 

  .  إلى اشتباكات باأليديتطورت
 24/3/2006البيان 

  
  االحتالل يكرم قتلة األطفال الفلسطينيين   .34

قرر الجيش اإلسرائيلي مكافأة الضابط في وحدته الخاصة، الذي اقترف  :القدس وديع عواودة، آمال شحادة
 17(لف شيكل  ا80جريمة قتل الطفلة الفلسطينية ايمان الهمص بواحد وعشرين رصاصة، وتعويضه بمبلغ 

  .بعدما برأته المحكمة العسكرية من تهمة قتل الطفلة) الف دوالر
  24/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل تتمسك بسياسات السوق الحرة بعد االنتخابات .35

 أيا كان من سيفوز في االنتخابات العامة اإلسرائيلية فإن الحكومة الجديدة مـن المـرجح أن تواصـل                   :القدس
  .سوق التي ساعدت في انقاذ االقتصاد من الكساد واجتذاب المزيد من االستثمارات األجنبيةإصالحات ال

ويقول محللون إن األحزاب الثالثة الكبرى تعهدت بالتمسك بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية والذي تبلغ 
ي ستجري مناقشتها بعد  الت2006نسبته ثالثة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وإن كان مؤكدا أن ميزانية 
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فمن المتوقع أن يقل االنفاق على الدفاع ويوجه المزيد من  .االنتخابات ستشهد تغييرا في أولويات االنفاق
األموال لرفع مستويات الدخول لمحدودي الدخل إذ جعلت جميع األحزاب مكافحة الفقر حجر الزاوية في 

 بشكل عام فإن المستثمرين األجانب أو المحليين لن يشعروا وطالما يجري احتواء االنفاق .برنامجها االنتخابي
  .بالقلق بشأن إلى أين ستوجه أموالهم

  24/3/2006الغد األردنية 
  

  تعليمات إسرائيلية إلطالق النار على المتسلّلين عبر حدود مصر  .36
جيش اإلسرائيلي في أعقاب تزايد عمليات التهريب من األراضي المصرية إلى داخل إسرائيل، أصدرت قيادة ال

ونقل موقع معاريف . تعليمات إلى قواتها على الحدود بإطالق النار على المتسللين، حتى لو لم يكونوا مسلحين
عن جنود من لواء جفعاتي تم نشرهم على الحدود مع مصر، أن تعليمات إطالق النار المعطاة لهم، تغيرت في 

. لمتسللين غير المسلحين إن لم يستجيبوا ألمر التوقفاآلونة األخيرة وصارت تقضي بإطالق النار على ا
وبحسب ضابط في قيادة الجبهة الجنوبية، فإن الحديث يدور حول تجارة بماليين الدوالرات تعتاش منها قبائل 

  . على جانبي الحدود
 24/3/2006السفير 

  
  بويم يزعم ان السلطة الفلسطينيين اخفت انتشار انفلونزا الطيور منذ اسابيع  .37

ادعى وزير الزراعة اإلسرائيلي زئيف بويم أن هناك احتمال كبير بأن يكون مرض أنفلونزا الطيور قد انتشر 
 إن ، الخميس، قولههونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن .في قطاع غزة منذ أسابيع وأن السلطة الفلسطينية أخفت ذلك

) يصيب الدجاج( حول انتشار مرض نيوكاِسل أدلة واقعية تؤكد على أن الفلسطينيين اختاروا إعطاء تقارير
من جهة ثانية قالت اإلذاعة اإلسرائيلية ان إسرائيل طلبت من البنك الدولي منح  .وليس انفلونزا الطيور

  .الفلسطينيين محفزات مالية لمربي الدواجن الفلسطينيين إلعدام الطيور المصابة بالمرض في مزارعهم
  23/3/2006 48عرب 

  
  تحويل االقتصاد الى السوق الحرة تعهدت حماس  .38

عمر عبد الرازق في مقابلة، بإدخال تغييرات كبيرة على " حماس" وعد وزير المال  في حكومة : رويترز
وأعرب . االقتصاد الفلسطيني المتداعي تتمثل أساسا في التحول إلى السوق الحرة وتقليل االعتماد على الحكومة

  . مليون دوالر شهريا بعد االنتخابات العامة التي ستجريها50ل نحو عن ثقته بأن اسرائيل ستعاود تحوي
  24/3/2006النهار اللبنانية 

  
   مليون يورو بين السلطة وبنك الماني 15اتفاقية بقيمة  .39

 مليون يورو لمشاريع تطويرية 15وقعت وزارتا التربية والتعليم اليوم، مع بنك التنمية األلماني اتفاقية بقيمة 
 مدرسة في فلسطينوخلق فرص عمل 15وأوضح أبو الحمص، أن هذه االتفاقية تتعلق ببناء وترميم  .وخدماتية

  . ألف يوم عمل190لتشغيل األيدي العاملة وتوفير 
  23/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  مرشد االخوان يدعو قمة الخرطوم لدعم السلطة بقيادة حماس .40
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لمين امس القمة العربية إلي دعم السلطة الفلسطينية بعد تشكيل حماس للحكومة دعا المرشد العام لإلخوان المس
وقال ان السلطة الفلسطينية تحتاج اآلن إلي دعم األمة بكل صوِر الدعم السياسي واالقتصادي  .الجديدة
مة األإن  : بقولهوخاطب عاكف القادة العرب.  وأضاف واجب علينا أن نكون معهم في نفس الخندق،والمادي

تنتظر من مؤتمركم هذا قرارات حاسمة في هذا الشأِن لكي يستغني أبناء فلسطين عن الدعم المشروط من 
 .أمريكا وغرب أوروبا وغيرها ممن تؤثر عليهم اإلدارة األمريكية المتصهينة 

 23/3/2006اخوان أون الين 
  

  الكويت تطالب حماس بالتخلي عن العنف .41
مصادر مطلعة ان دعم الكويت للشعب الفلسطيني امر طبيعي، وان نجاح حركة قالت :   انور الياسين،الكويت

 .حماس في االنتخابات لن يؤثر على المساعدات المقدمة، خاصة ان حماس هي اختيار الشعب الفلسطيني
واضافت المصادر ان الكويت ستطالب حماس بالتخلي عن العنف والتركيز على العملية السياسية، مشيرة الى 

  .لعنف ال يولد اال العنفان ا
 24/3/2006عكاظ 

  
   ال توقف للدعم الخليجي إلى الفلسطينيين :عبدالرحمن العطية .42

 أكد األمين العام لمجلس التعاون أن الدعم المالي الخليجي للفلسطينيين لن يتوقف طالما كان :نضال حمدان
لها وعدم التسرع في األحكام المسبقة هناك احتالل، كما ندعو إلى اعطاء الفرصة لحكومة حماس لممارسة عم

نحن على يقين بأن حماس بعدما وصلت إلى الحكومة ستتصرف بكامل المسؤولية وبروح من :  مؤكدا. تجاهها
المرونة والواقعية، ونتطلع إلى تجاوب دولي مع هذه التطورات، والضغط على إسرائيل لاليفاء بالتزاماتها 

  . سالموتعهداتها في ما يتعلق بعملية ال
 24/3/2006البيان 

  
   المخيمات الفلسطينية ليست جزراً:السنيورة .43

ابلغ الرئيس السنيورة مجلس الوزراء ان الحكومة سائرة في طريق تنفيذ كل قراراتها وما اتفق :  روال الخطيب
لمخيمات نريد ان نعكس الصورة الجديدة التي تعتمدها الحكومة، فا: عليه في المؤتمر الوطني للحوار، وأضاف

 هي موجودة على االراضي اللبنانية ونحن ال نتنكر لمسؤولياتنا ونتمنى على اخواننا الفلسطينيين ،ليست جزراً
  .ان يثقوا بحرصنا على حقوقهم وكرامتهم وأن يتعاونوا لتنفيذ ما اتفق عليه اللبنانيون باإلجماع

ديم دعم لالنروا وقد اتخذ قراراً بتقديم مساهمة  وأشار السنيورة الى نجاح مساعيه مع المفوضية األوروبية لتق
مية هذه الخطوة وآلية معالجة الشؤون ه مليون يورو وكان إجماع في مجلس الوزراء على أ64بقيمة 

  .الفلسطينية في لبنان
  24/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
  منع المراقب السابق إلخوان األردن من دخول مصر .44

لطات األمن المصرية أمس المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين السابق منعت س:  جمال جوهر،القاهرة
وقالت المصادر إن الذنيبات كان قد تلقى دعوة لحضور مؤتمر  .باألردن عبد المجيد الذنيبات من دخول مصر

ات عدة مشيرة إلى أن رجال األمن في مطار القاهرة احتجزوا الذنيب، لمناهضة االحتالل األمريكي اإلسرائيلي
من جانبه علق مهدي عاكف على قرار المنع بأنه ينم عن ضعف بين في آلية  .ساعات أخبروه بعدها بالقرار

  .النظام المصري وتعامله مع القضايا السياسية
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  24/3/2006الوطن السعودية،
  

  ال تأثير لفوز حماس اردنياً: المجالي .45
دن يؤيد خيار الشعب الفلسطيني باختياره حركة حماس ان االراألردني قال رئيس مجلس النواب :   بترا-عمان

  .مؤكدا انه ال تأثير لفوز حماس على الساحة السياسية االردنية, قيادة سياسية في المرحلة المقبلة
  24/3/2006العرب اليوم األردنية 

  
  واشنطن توقف تمويل مشاريع البنية التحتية الفلسطينية .46
سياسية إسرائيلية نقالً عن كبار المسؤولين األمريكيين أن اإلدارة قالت مصادر   : عبدالقادر فارس،غزة

األمريكية قررت وقف تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية في السلطة الفلسطينية، وتقليص المساعدات إلى 
الفلسطينيين بحيث ال تتجاوز المساعدات اإلنسانية ، وذلك في إطار السياسة التي تهدف إلى عدم وصول 

زعمت المصادر أن األمريكيين رفضوا طلبات إسرائيلية لمواصلة تمويل  و.اعدات إلى يد حكومة حماسالمس
وأضافت أن اإلدارة األمريكية ستواصل تمويل  .عدد من المشاريع، مثل مشاريع الصرف الصحي في الخليل

  .مشروع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية
 24/3/2006عكاظ 

  
  اقش مع عباس مسألة الميليشيات الفلسطينيةالرسن ن .47

في عمان وتمحورت المحادثات حول المـواضيع المتصلة بالميليشيات  اجتمع الرسن مع محمود عباس
وقال الرسن انه اجرى محادثات مشجعة مع الرئيس الفلسطيني تركزت حول الميليشيات  .الفلسطينية في لبنان

 وسأظل على 1559ع في المنطقة ونقدر جداً دعم الرئيس عباس للقرار الفلسطينية في لبنان نظراً الى الوض
  .اتصال وثيق معه حول كل المسائل

  24/3/2006الحياة 
  

  فضيحة أكاديمية تؤكد السيطرة الصهيونية في أمريكا .48
تخلت جامعتا هارفارد وشيكاجو عن اثنين من األساتذة قاما بوضع تقرير بحثي علمي   : حنان البدري،واشنطن

وثقا فيه كيف يؤثر اللوبي اإلسرائيلي في السياسات األمريكية، حيث أزالت ادارة الجامعتين شعاريهما من على 
غالف هذا التقرير، وحذفتا اشارة تقليدية تشير إلى أن التقرير على مسؤولية واضعيه وال يعبر عن آراء 

 كنيدي لدراسات الحكم أو جامعة الجامعة واآلراء المطروحة به ليست بالضرورة تعكس آراء كلية جون
  .هارفارد وأن حقوق النشر محفوظة للمؤلفين

  24/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مستقبل إسرائيل في ظل حكومة حماسيبحث عضو كونجرس  .49
يبحث عضو الكونجرس األمريكي روبرت وليسكر في الهاي مع ساسة وبرلمانيين :  الهاي، فكرية أحمد

إسرائيل في السنوات المقبلة في ظل حكومة حماس، وذلك في مستهل جولة أوروبية هولنديين مستقبل دولة 
كما يبحث إمكانية رحيل حكومة حماس ومدى التوافق في الخطوات األوروبية األمريكية لصناعة  .يقوم بها

أو سياسة تتسم بإحكام الحصار على حركة حماس وحكومتها، وإجبارها على تغيير سياستها تجاه إسرائيل، 
وتتركز مباحثات وليكسر، المعروف بمساندته  . بحث إمكانيات رحيل هذه الحكومة في أقرب فرصة ممكنة
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إلسرائيل وبشعبيته الكبيرة بين اليهود األمريكان، حول تأثر أوضاع إسرائيل في المرحلة المقبلة، وضرورة 
ين حيث سيجري مباحثاته مع أعضاء اتفاق الجانب األوروبي مع األمريكي في وقف المساعدات المالية لفلسط

  .برلمانية هولندية تعرف بالوالء إلسرائيل
  24/3/2006الوطن السعودية،

  
  
  
  

  حكومة حماس وتبعاتها السياسية .50
  حمادة فراعنة

نجحت حركة حماس في تشكيل حكومة حزبية كما هو متوقع لها ومنها، مثلما شكلت مكتب رئاسة المجلس 
 واخفقت في توسيع قاعدة المشاركة الحزبية في مؤسسات صنع القرار او التشريعي من اعضاء حزبيين،

االدارة التنفيذية والتشريعية، اما لرغبة كامنة في داخلها بهدف االستفراد بالسلطة انعكاسا لنتائج االنتخابات او 
رغبتها في استنكافا من قبل القوى الحزبية والسياسية االخرى بما فيها الجبهة الشعبية التي عبرت عن 

المشاركة ولديها اللهفة والتطلع لتذوق طعم السلطة في الحكومة والمجلس التشريعي خاصة وان أمينها العام في 
االعتقال ونائبه عبدالرحيم ملوح كذلك، ولكن استعجال حركة حماس حال دون مشاركة اآلخرين لسبب واضح 

ذي منحه الشعب الثقة وانتخب نوابها على أساسه أعلنته حماس اكثر من مرة يقوم على تمسكها ببرنامجها ال
  .وهي محقة في ذلك، ولسان حالها يقول من يأتي فأهال وسهال ومن يستنكف او يتردد لن ننتظره

حركة حماس أسهمت بفعل عملياتها االستشهادية وتضحيات قياداتها من الصف االول وقواعدها وكوادرها في              
نامجه السياسي القائم على االستيطان والتوسع والضم الـى برنـامج           دفع شارون للهروب من غزة وتعديل بر      

االنحسار وفرض األمر الواقع والتخلص من الديمغرافيا الفلسطينية بعد فشله في لجم المقاومة او اجتثاثها، وقد                
اء فـي   قدر الفلسطينيون دور حماس وتضحياتها وخدماتها، فقدموا لها الثقة واالنحياز في صناديق االقتراع سو             

  .25/1/2006او في المجلس التشريعي ) 2005(انتخابات المجالس البلدية الثالثة 
حماس أسهمت في تحقيق المكاسب السياسية التي حققها الفلسطينيون عبر تضحياتهم سواء على المستوى 

رئيسها ألول االسرائيلي من خالل تعديل برنامج شارون او من خالل تعديل سياسة الواليات المتحدة التي عبر 
رؤية الرئيس بوش، قرار مجلس األمن (مرة عن حل الصراع الفلسطيني االسرائيلي على أساس قيام الدولتين 

  ).1515، خارطة الطريق والقرار 1397
ولكن وفي الوقت الذي أسهمت فيه في تحقيق االنجازات أسهمت حركة حماس في توجيه االيذاء السياسي 

م نضاله باالرهاب من خالل العمليات االستشهادية التي استهدفت المدنيين لقضية الشعب الفلسطيني لوص
، وهو عمل لم يكن مستهجنا ومرفوضا من قبل االطراف 1948االسرائيليين في مناطق االحتالل االولى عام 

الدولية الصديقة للشعب الفلسطيني المتعاطفة مع معاناته والمؤيدة لشرعية نضاله، بل كانت العمليات 
 وما زالت موضع نقاش وجدل 1948الستشهادية ضد المدنيين االسرائيليين في مناطق االحتالل االولى عام ا

داخل المجتمع الفلسطيني نفسه، ومثار خالف شديد بين فصائل المقاومة الفلسطينية نفسها، فحركة فتح والجبهة 
يدة التي نجحت في المجلس التشريعي الديمقراطية وحزب الشعب وحركة فدا اضافة الى القوى السياسية الجد

سالم (والطريق الثالث ) مصطفى البرغوثي وراوية الشوا( وهما بالتحديد فلسطين المستقلة 25/1/2006الثاني 
  .ضد هذا الخيار الكفاحي) فياض وحنان عشراوي
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هاب، وهي ولذلك تتحمل حركة حماس ومعها حركة الجهاد هذه المسؤولية في وصم النضال الفلسطيني باالر
التي مكنت اسرائيل من تحقيق حالة من التعاطف معها على الرغم من انها المعتدية والقائمة باالحتالل 

  .والرافضة للشرعية الدولية والمغتصبة لحقوق الشعب العربي الفلسطيني
 حركة الدور السلبي والكفاح الفلسطيني الموصوم باالرهاب من قبل المؤسسات والمعايير الدولية لم يضع

حماس وحدها في قائمة االرهاب بل امتد الى مجمل مكانة وموقع الشعب الفلسطيني في الخارطة الدولية، من 
خالل نظرات الشك والريبة نحو رغبته في التعايش والتسوية وصوال نحو السالم، وقد جاءت نتائج االنتخابات 

 حجم المشكلة ويفاقم من تبعات نتائجها السياسية التشريعية التي احترم العالم نزاهتها واجراءاتها، ليزيد من
بنجاح حركة حماس وتفردها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي خيار يحق لحماس ان تدافع عنه وعلى 
  الشعب الفلسطيني ان يتحمل تبعاته طالما ان أهل الضفة والقدس والقطاع اختاروا األغلبية لصالح حركة حماس 

  
  .ي وتطلعاتها السياسيةوبرنامجها الكفاح

  24/3/2006الرأي األردنية 
 

  صراع السلطة بين فتح وحماس .51
   احمد سعيد نوفل

 أظهرت مناقشات الجلسة األولى للمجلس التشريعي الفلسطيني الجديد، التي أدت إلى انسحاب نواب حركة فتح 
وز األخيرة بغالبية مقاعد من الجلسة، أن الخالفات بين فتح وحماس أعمق بكثير مما كان متوقعاً عند ف

هذا يعود بالذاكرة قليالً إلى فترة الستينات والخالفات التي كانت . المجلس، وسيطرتها على السلطة الفلسطينية
ويخشى أن يؤدي ذلك، . بين قيادة منظمة التحرير وحركة فتح، وبداية هيمنة األخيرة على القرار الفلسطيني

اً خطيراً على رغم محاوالت وسطاء من الجانبين تقريب وجهات النظر، إلى دخول النضال الفلسطيني منعطف
وإلى توجه المنظمات والفعاليات الفلسطينية نحو صراعات داخلية ومماحكات سياسية بدالً من العمل المشترك 

ضية ضد االحتالل اإلسرائيلي، مما يضعف السلطة الوطنية الفلسطينية ويؤدي إلى نتائج وخيمة على مستقبل الق
  .الفلسطينية

بعض أسباب الخالفات ال يعود فقط إلى تناقض المواقف السياسية من عملية السالم واالعتراف بإسرائيل 
واالتفاقات المبرمة معها، والتي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية فقط، وهو أمر طبيعي، بل 

رى أهمها الصراع على السلطة وعدم فهم اللعبة أن الخالفات في المواقف تعود كذلك إلى أسباب أخ
وال شك في أن فتح . الديموقراطية، التي كان الرئيس الراحل ياسر عرفات يصفها بأنها ديموقراطية البنادق

، عندما هيمنت على 1968فوجئت بهزيمتها في االنتخابات، وهي التي قادت العمل الوطني الفلسطيني منذ عام 
لكنها ال تريد أن تعترف وتتعامل مع نتائج االنتخابات التشريعية . ال السنوات الماضيةالقرار الفلسطيني طو

  .األخيرة، والتي كان لممارسات بعض عناصرها األثر الكبير في الهزيمة التي لحقت بها
ووقف الشعب الفلسطيني مع فتح ومع المنظمات الفلسطينية األخرى التي رفعت شعار المقاومة المسلحة، 

ى عن دعمه لقيادة المرحوم أحمد الشقيري وسياسته، بل أن بعضهم حمله نتيجة الهزيمة التي لحقت وتخل
وهو نفسه الذي وقفت الجماهير الفلسطينية خلفه عندما أنشأ منظمة . بالدول العربية، التي كان بريئاً منها

. ات الشعب الفلسطيني في الشتات، وأيدته خالل زياراته للمخيمات الفلسطينية وأماكن تجمع1964التحرير عام 
وتحول الدعم الذي كان يحظى به، إلى قيادات المنظمات الفلسطينية، وعلى رأسها فتح التي وظفت ذلك التأييد 

وفي الواقع فإن فتح لم تأِت على . بمهارة فائقة لتسيطر على قيادة منظمة التحرير، بما يشبه االنقالب األبيض
ات جرت في أماكن تجمعات الفلسطينيين، بل بسبب رفعها شعار المقاومة الذي رأس المنظمة نتيجة النتخاب

علماً بأنه لو حدثت انتخابات في ذلك الوقت، لكان من الممكن أن تحقق . أيدته الجماهير الفلسطينية والعربية
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تقريباً، فتح انتصاراً كالذي حظيت به حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة، والتي رفعت هي األخرى 
  .الشعار نفسه الذي رفعته حركة فتح من قبل

معروف أن فتح كانت في تلك المرحلة من أشد المنتقدين لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية قبل سيطرتها عليها، 
وجاء في برنامج وضعته . إذ شنت حرباً إعالمية ضدها، واتهمتها بالمتاجرة بقضية فلسطين وخداع الجماهير

وان الحركة والكيان المقترح بأن قضية فلسطين ال تحل إال بالسالح وإنهاء الوصاية العربية على فتح تحت عن
. كما اتهمت المنظمة بأنها تحمل شعارات جوفاء، فهي ليست ثورية، وتأخذ من الشعب وال تعطيه. فلسطين

رة، انتقدت فيه سياسة  على مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية في القاه9/12/1967ووزعت مذكرة بتاريخ 
وحصلت في . الشقيري، وأكدت عدم ثقتها بشخصه وممارساته ألنه يتصرف بحسب هواه وشل فاعلية المنظمة

، ما جعلها 100 عضواً من أصل 38 على 1968) تموز(الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في يوليو 
 في المئة مع بعض المستقلين المؤيدين 55ية تفوق تصبح أكبر كتلة في المجلس، وتهيمن على المنظمة بغالب

لكن تلك الشعبية التي تمتعت . لها، وهي النسبة نفسها تقريباً التي حصلت عليها حماس في االنتخابات األخيرة
بها فتح في الستينات والسبعينات بسبب صمودها ونضالها واستشهاد العشرات من كوادرها، بدأت تتالشى 

نات والتسعينات مع بروز حماس في االنتفاضة الفلسطينية األولى والثانية واستشهاد العديد وتنحصر في الثماني
لكن وجود عرفات على رأس السلطة الفلسطينية وفتح، ساهم في تغطية . من قياداتها، وتغيير مواقفها السياسية

وفاة عرفات فبدأت تظهر انتهى هذا الغطاء ب. التراجع الذي كان يحدث في شعبية الحركة لدى الفلسطينيين
نتائج ذلك، أوالً خالل االنتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود عباس، والتي لم تشارك فيها حماس 

  .ولو شاركت فيها، لما كان من الممكن أن يكون فوز عباس بالنسبة التي أحرزها
ن االنتخابات التشريعية، يتضح ومن خالل استعراض مواقف بعض المسؤولين في فتح وتصرفاتهم بعد إعال

أنها جاءت من جانب أفراد لم يتوقعوا هذه الخسارة الكبيرة، بل اعتقدوا أن ثقة الفلسطينيين بهم دائمة ومؤبدة 
لكن الناخب الفلسطيني الذي أدلى بصوته لمصلحة حماس أراد إيصال رسالة . غير قابلة للتغيير أو التراجع
دينية بل مواقفها السياسية، وأراد أن يعاقب تصرفات الفساد التي ارتكبها بعض واضحة أنه لم يؤيد مواقفها ال

ولهذا يرى بعضهم أنه من أجل فهم وتحليل المواقف . كوادر الحركة، واالنفالت األمني بين األجهزة األمنية
تمني بفشل والتصريحات المتشنجة غير المسؤولة التي صدرت عن بعض قياديي الحركة، والتي فيها نوع من ال

حماس في تشكيل الحكومة وحض إسرائيل على عدم االعتراف بنتائج االنتخابات، فإن هؤالء في حاجة إلى 
فهم يريدون أن . علماء نفس ال الى محللين سياسيين لتبرير تلك المواقف التي صدرت عنهم منذ إعالن النتائج

 اآلخرون دائرة صنع القرار الفلسطيني الذي تبقى السلطة الفلسطينية احتكاراً على تنظيم واحد فال يدخل
كما أنهم لم يتوقعوا خسارة انتخابية بهذا الحجم، ولهذا فإنهم لم يهيئوا أنفسهم . احتكرته فتح منذ سنوات طويلة

ولم يستعدوا يوماً . وال أنصارهم لهذه اللحظة التي فقدوا فيها السلطة التي تمتعوا بها منذ سنوات طويلة
واعتقدوا أنهم يستطيعون أن . ل من صفوف المعارضة، وكأن السلطة هي فتح وفتح هي السلطةلممارسة العم

يتعاملوا مع حماس كما كانوا يتعاملون مع التنظيمات اليسارية الصغيرة التي ساهموا بإضعافها في السنوات 
  .الماضية

الذي حققته، ولم تكن مهيأة أما حركة حماس، التي لم تكن تتوقع هي األخرى أن تحقق هذا الفوز الكبير 
الستالم السلطة بهذه السرعة، فمن المفروض أن تكون أمينة على ثوابت القضية الفلسطينية التي انتخبت من 
أجل المحافظة عليها، وأن تصمد أمام الضغوط التي تتعرض لها، وأن تراجع الفترة التي كانت فيها فتح تهيمن 

بتأييد جماهيري واسع، لكنها فقدت ذلك بسبب األخطاء التي ارتكبتها عندما فيها على القرار الفلسطيني، وتتمتع 
  .تخلت عن أهدافها

لقد أصابت فتح وأخطأت خالل قيادتها للعمل الفلسطيني، كما أصابت وأخطأت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
. رة لمصلحة الشعب الفلسطينياألولى، وهذا ال يقلل من أهمية ما قام به كل طرف، وما حققه من إنجازات كبي
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وال شك أن تداول . حماس، لتقوم تجربتها الطويلة في السلطة وال يضيرها ترك قيادة العمل الفلسطيني لـ
السلطة أمر طبيعي في العمل السياسي، واألهم هو استمرار المحافظة على ثوابت القضية الفلسطينية وحقوق 

ل طويل ولن ينتهي بتغيير القيادة الفلسطينية من تنظيم الى آخر، بل الشعب الفلسطيني، ألن الصراع مع إسرائي
على العكس فإن هذا األمر ينشّط النضال الفلسطيني في كل فترة ويدخل عناصر جديدة لديها رؤية سياسية 

وعلى الجميع أن يستفيد من التجارب التي تحدث في إسرائيل، من تغيير . تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني
، بعد ثالثين سنة من حكم حزب 1977فقد جاء تكتل ليكود اليميني إلى السلطة عام . ك سياسي دائموحرا
ومنذ ذلك الوقت، يجري تبادل الحكم في ما بينهما، بل يتشاركان أحياناً كثيرة في ائتالف حكومي، من . العمل

المصلحة الفلسطينية، وليس من وعلى كل التنظيمات الفلسطينية أن تعمل كذلك من أجل . أجل مصلحة إسرائيل
  .أجل البقاء في السلطة

  24/3/2006الحياة 
 

  أميركا واسرائيل مطالبتان بالتفاوض مع حماس .52
  نعوم تشومسكي  

صحيح أنه من . النصر االنتخابي لحماس بغيض، لكنه مفهوم، مع األسف ،على ضوء التطورات األخيرة
دا للسالم والتفاق سياسي عادل، لكن من المفيد تذكر أن الصواب وصف حماس بالتشدد وبأنها قد تشكل تهدي

إذ تعلن حماس، على سبيل . حماس في عناصر مهمة أخرى ليست متشددة بقدر ما هي عليه منظمات أخرى
وهذه الفكرة . 1967المثال، أنها ستوافق على اتفاق هدنة على قاعدة الحدود المعترف بها دوليا قبل يونيو

يات المتحدة وإسرائيل، اللتين تصران على أن أي مخرج سياسي يجب أن يشمل احتالل غريبة كليا عن الوال
  . اسرائيل ألجزاء مهمة من الضفة الغربية ومرتفعات الجوالن

حركة حماس فازت باالنتخابات عن طريق تقديم خطاب يجمع بين مقاومة قوية لالحتالل العسكري وإنشاء 
 خطاب ربما يجعل من الممكن الفوز بأصوات الناخبين في أي مكان مؤسسات اجتماعية لخدمة الفقراء، وهو

من العالم، مع ذلك فإن نصر حماس هذا يمثل بالنسبة إلدارة بوش عقبة إضافية أمام برنامج نشر الديمقراطية، 
  . المسمى رسميا برنامج  تشجيع الديمقراطية

ر، تحت عنوان بانتظار أن تحل الديمقراطية في تحليل منشور في نيويورك تايمز، قبل وفاة عرفات بوقت قصي
سيكون عصر ما بعد عرفات بمثابة االختبار األخير لعقيدة : مكان أيقونة فلسطينية، كتب ستيفن إيرلينجر

جوهرية أميركية تقوم على فكرة أن االنتخابات تمنح شرعية حتى للمؤسسات األكثر هشاشة، ونقرأ في الفقرة 
ناقض الظاهري غني بالنسبة للفلسطينيين فقد قاومت إدارة بوش، في الماضي، مع ذلك، فإن الت: األخيرة

االنتخابات التشريعية الجديدة في فلسطين، وكانت الفكرة في تلك اللحظة أن االنتخابات كانت ستحسن صورة 
ذ عرفات وكانت ستعطيه تفويضا متجددا وإنها كانت من الممكن أن تساعد كذلك على إعطاء مصداقية ونفو

  . لحماس
للقضية . بعبارة أخرى فإن العقيدة األميركية تقوم على مبدأ أن االنتخابات حسنة بقدر ما تكون نتائجها مناسبة

فقد أجبرت المطالبة الجماهيرية في العراق واشنطن ولندن على السماح بإجراء انتخابات . معادل حديث العهد
د الالحق لإلخالل بانتخابات غير مرغوب فيها وذلك عن كما فشل الجه. حاولتا محاصرتها بسلسلة من الخطط

  . طريق تقديم الدعم لمرشح اإلدارة المفضل وطرد وسائل اإلعالم المستقلة
فلقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست أخيراً أن . في فلسطين، لجأت واشنطن أيضا لألساليب التخريبية التقليدية

 الواليات المتحدة، تحولت إلى قناة غير مرئية من أجل زيادة شعبية الوكالة الدولية للتنمية، المستقلة عن حكومة
السلطة الفلسطينية أمام انتخابات حاسمة يواجه فيها الحزب الحاكم تحد جدياً من جانب حركة حماس اإلسالمية 

 400مليون دوالر، من أصل 9,1وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الواليات المتحدة أنفقت حوالي . المتشددة
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مليون دوالر مخصصة سنويا لمساعدة الفلسطينيين، في عشرات المشاريع الطارئة قبل االنتخابات وذلك 
  . لتعزيز صورة الزمرة الحاكمة من حركة فتح وتقويتها أمام منافستها حركة حماس

د الخفية وكما هو طبيعي، فلقد أكدت قنصلية الواليات المتحدة في القدس الشرقية لوسائل اإلعالم أن الجهو
في الواليات المتحدة . حاولت فقط تحسين المؤسسات الديمقراطية ودعم المشاركين الديمقراطيين وليس فتح فقط

فإن مجرد التلميح حول هذا النوع من التدخل كفيل بأن يدمر مرشحا، لكن العقلية  أو في أي بلد غربي آخر،
  . ر، على هذه اإلجراءات التخريبية لالنتخاباتاالمبريالية المتأصلة تضفي صبغة شرعية، في أي مكان آخ

ومع ذلك، فإن هذه المحاولة فشلت فشالً ذريعا، ويتعين على حكومتي الواليات المتحدة وإسرائيل اآلن أن تكيفا 
والتزام . نفسيهما للتفاوض بطريقة ما مع حزب إسالمي متشدد، يتوافق معهما في تقليد رفض اإلجماع الدولي

تدمير إسرائيل يساوي المنظمة مع الواليات المتحدة وإسرائيل، اللتين تعهدتا بأنه لن تكون حماس الرسمي ب
هناك دولة فلسطينية، حتى تلين كلتا االمتين ولو بشكل جزئي موقفهما من الرفض الكلي وتقبالن بدولة مصغرة 

  . ذي ترغب فيه من فلسطينمكونة من أجزاء مما يبقى من دون احتالل بعد أن تستحوذ إسرائيل على الجزء ال
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 24/3/2006البيان 
  :كاريكاتير .53
  

  
24/3/2006الدستور   

  


