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  24  كاريكاتير
***  

  نية مستعد للذهاب لألمم المتحدة والبرلمان األوروبي للتحدث عن برنامج وزارتهه .1
ابدى اسماعيل هنية، استعداده للذهاب الى االمم المتحدة وزيارة البرلمانات االوروبية ومنهـا برلمانـا               : اوسلو

قـديره للحكومـة    وعبر عن ت   .النرويج واالتحاد الدولي ليتحدث عبرهما عن برنامج الحكومة الجديدة وحماس         
وذكر بأن حماس لم تـصل للـسلطة باالنقالبـات          . النرويجية التي قررت عدم اعتبار حماس منظمة ارهابية       

واشار الى ان حماس ليس لهـا        .بل من خالل صناديق االقتراع عبر انتخابات ديمقراطية       , العسكرية والحروب 
واضاف . وهعلى الفلسطينيين الذين اراد   المسؤولية  بموقف معاد للنرويج نتيجية وقوفها وراء اتفاق اوسلو، ملقيا          

 بأن حماس ال تريد     , لهم  ان توصل رسالة   ,لجنة الدول المانحة للفلسطينيين   ل من خالل رئاستها  ان على النرويج    
 على صـعيد  وتساءل. هامشاكل مع المجتمع الدولي وانه من غير المعقول معاقبة الشعب الفلسطيني النه اختار            

 ويمنعان من السفر بـين      ،من المعقول ان ال يستطيع رئيس وزراء ووزير خارجية التنقل بحرية           إن كان , آخر
عبر وزيـر خارجيـة     من جهته   و . انه دوما يتوقع االسوأ من اسرائيل      ولقبال استطردم. غزة والضفة الغربية  

انه امـر   , ابع القول وت. هذه اشارات ايجابية من حكومة حماس     إن   الئقا, النرويج عن ارتياحه لتصريحات هنية    
  . ولكن سوف ننتظر عندما تتسلم مهامها رسميا,طبيعي ان تكون للنرويج اتصاالت مع الحكومة الجديدة

  25/3/2006الشرق األوسط 
 
   لمحادثات سرية مع االسرائيليينىسعن : لهآرتسعباس .2

 انه اقترح فتح هآرتسلعباس محمود  ول ق، وكاالتنقال عنالقدس  من 25/3/2006 القدس العربي نشرت
ويبدو أن فوز . قنوات خلفية للمحادثات مع المسؤولين االمريكيين وبيريس الذي قاد جهود السالم في الماضي

حماس المفاجئ في االنتخابات بدد أي امال في استئناف المفاوضات النهاء الصراع االسرائيلي الفلسطيني، 
وذكر انه في حال التوصل  . التوقيع علي اتفاقيةونيعستطي مقتنع انه في غضون اقل من عام سه قال انهلكن

 مضيفا , أنه سيكون مستعدا لطرح اي اتفاقية سالم لالستفتاءى واشار ال.التفاق سالم فسيكون هو الموقع عليه
 بامكاني ان اعد ان يكون لديكم شريك ,اإلسرائيلين  مخاطباوقال. انه واثق من ان اغلبية الفلسطينيين سيؤيدونها

في اليوم التالي لالنتخابات ستجدوننا مستعدين للجلوس في مفاوضات دون شروط وأضاف إنه . ا السالملهذ
  . مبادلة اراض تحتفظ بموجبها اسرائيل ببعض مستوطناتهاى علةوافقولم يستبعد في نفس السياق الم .مسبقة

 انه سوف يعمل لحمل نم عباس،  إليهاشارما : جوزيف حرب نقال عن مراسلها 25/3/2006 عكاظ وأوردت
 على االقل ابلغه بانه سيكون مستعدا للتفاوض مع الحركةحماس على االعتدال، وذكر ان وزيرا واحدا من 

 من اال تكون الدولة العبرية مهتمة بالمفاوضات، وانها , اعرب عن قلقهإال أنه .اسرائيل، بشأن قضايا وزارية
وشدد على ان اي حل لالزمة يجب ان يكون مستندا الى  .طينيتتحاشى استئنافها بذريعة عدم وجود شريك فلس

  .طالب اسرائيل القبول بأي حل لقضية عودة الالجئينكما  ,67حدود العام 
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  هنية يتمنى من القمة العربية الدعم السياسي لحكومته .3
م الـسياسي    أعرب إسماعيل هنية امس عن أمله في أن تقدم القمة العربيـة المقبلـة الـدع                : سمر خالد  -غزة  

 على ما صدر     من ناحية أخرى   وفي تعقيبه . للحكومة القادمة باإلضافة إلى الدعم االقتصادي للشعب الفلسطيني       
أشـار   ,من تصريحات لنبيل أبو ردينه حول عدم شرعية أية حكومة ال تعتبر منظمة التحرير ممـثال شـرعيا           

 فالحركة شكلت الحكومة وهى حكومة      ,الذي ال يفيد  لسنا معنيين في الدخول في هذا الجدل السياسي         أننا   ,بالقول
عالج من خالل قنوات الحوار وليس من خالل        ت أن الخالفات السياسية حول المنظمة س      مضيفا ,للشعب الفلسطيني 
  .قنوات اإلعالم

  25/3/2006الرأي األردنية 
  

 برنامج الحكوميال علىموقف حماس سيكون ايجابيا تجاه المالحظات : الرمحي .4
 كشفت مصادر رسمية في حماس عن أن محمود عباس بارك تشكيل الحكومة : منتصر حمدان-هللا رام ا

 على المجلس التشريعي لنيل الثقة، هاالجديدة وطلب االستمرار باإلجراءات القانونية بما في ذلك عرض
 . للحكومةموضحة في الوقت ذاته أن قيادة الحركة تدرس المالحظات التي قدمها بشأن البرنامج السياسي

تضمن أية اشتراطات وأنها تخاصة وأنها لم ,  المالحظات هذه سوف يكون ايجابيا تجاهحماسوأكدت أن موقف 
وأوضح محمود الرمحي، ان اللقاء الذي جمع عباس مع رئيس  .تعكس حرصه على المصلحة الوطنية العليا

وقال  .وقيادة حماس بانه تعامل صادق مع قيادة المجلس عباسووصف تعامل  .المجلس التشريعي كان ايجابيا
 .ها تجاه موضوع المنظمة وانه يدرك ان المشكلة لم تكن عندالحركة متفهم لموقف هان

  25/3/2006الحياة الجديدة 
  
   متوسطية-هدد بمقاطعة التشريعي لمؤتمر الشراكة االوروالرمحي  .5

ان , حسن خريشة كلفت  التشريعيجلس الرمحي، أن هيئة رئاسة الم محموداعلن:  منتصر حمدان-رام اهللا 
ابالغ رئاسة ومتوسطية المقرر أن تبدأ أعماله يوم غد في بروكسل، -يشارك في مؤتمر الشراكة الشرق اورو

 احتجاجا على الطريقة التي جرى التعامل فيها مع نواب ,المؤتمر بان هذه المشاركة ستكون األخيرة للمجلس
 .المبنى المقرر ان يعقد فيه المؤتمرحماس واتخاذ قرار بمنعهم من دخول 

  25/3/2006الحياة الجديدة 
  
  معابر برئاسة عريقات تفادياً للقطيعة بين حماس وإسرائيلالهيئة  .6

تكون مهمتها س التي هيئة المعابر برئاسة صائب عريقات  تكليفقرر محمود عباس:  محمد يونس–رام اهللا 
 في محاولة ,في ما يتعلق بقضايا عبور الفلسطينيين وتنقلهماجراء اتصاالت يومية مع الجانب االسرائيلي 

 رفض التنسيق هاأظهرت حماس نيتفي حين . لاللتفاف على االنقطاع المرتقب بين حكومة حماس وإسرائيل
قررت الغاء وزارة الشؤون حيث كانت قد . األمني مع اسرائيل او تطبيق اي اتفاقات أمنية سابقة بين الجانبين

  .تحويلها الى دائرة في وزارة الداخليةو, المدنية
  25/3/2006الحياة 

  
   المنطار  معبراتصاالت فلسطينية إسرائيلية لتشغيل .7

 كشف مدير أمن المعابر بالسلطة النقاب عن عقد سلسلة من االجتماعات بين الفلسطينيين واالسرائيليين               :د ب أ  
  .كفيلة بتشغيل معبر المنطار بصورة كاملةواللجنة الرباعية االسبوع الجاري بهدف وضع الترتيبات ال

 25/3/2006البيان 
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  سعدات يهاجم واشنطن ولندن ويتهم الرباعية بعدم الحياد   .8

 التوقف عن تعليق    ,هطالب احمد سعدات في رسالة وجهها للشعب الفلسطيني من معتقل          : أمين أبو وردة   -نابلس  
اللجنة الرباعية تشكل غطاء لالحـتالل،      أن  وأضاف  . تاللأوهام على الدور االمريكي ألنه منحاز بالكامل لالح       

.  جعل من الحكومتين البريطانية واالمريكية طرفاً في الصراع ودفن لالبد وهم حياديتهما            , في أريحا  وما جرى 
تتحمالن المسؤولية الكاملة للتواطؤ مع االحتالل، والسلطة تتحمل مـسؤولية لمماطلتهـا بحـل              هما  كما اكد ان  
  .القضية

  25/3/2006الخليج اإلماراتية  
  

  وفد حماس في الكويت .9
 أمس سيبحث اليوم مع الشيخ صباح األحمد وولي         الكويتأكدت مصادر مطلعة أن وفد حماس الذي وصل إلى          

كشف مسؤول في الحركة أن الهدف األساسي مـن         و, سبل زيادة الدعم المالي الكويتي للشعب الفلسطيني      , هعهد
وفد باالعتـذار   اللم يستبعد أن يقوم      في حين    .الفلسطينية إلى سابق عهدها   -قات الكويتية الزيارة هو إعادة العال   

 مشددا على أن الحركة ستوضـح       ,العراقيمرة أخرى للحكومة والشعب الكويتي عن تأييد ياسر عرفات للغزو           
  .اقفهاحماس بريئة من المنظمة وموأن و, أن من كان وراء هذا التأييد هي منظمة التحرير, مجددا

  25/3/2006السياسة الكويتية 
  

  وعود لبنانية بمنح حقوق للفلسطينيين .10
فوجئ الوفد الوزاري اللبناني الذي تفقد  :  االتحاد-بيروت  من 25/3/2006 االتحاد االماراتية ذكرت

مخيمات الالجئين الفلسطينيين في بيروت والجنوب بالحالة المزرية التي يعيشها سكان هذه المخيمات 
وكان الفتاً تخلف وزيرة الشؤون االجتماعية . ألوضاع السيئة جداً التي يعانون منها على مختلف المستوياتوا

وأبدى الوزراء الذين شاركوا في الجولة استغرابهم لما يعانيه الالجئون في . نائلة معوض عن المشاركة
ل مشاهداتهم الى الحكومة التخاذ المخيمات من إهمال كبير في مجال الخدمات والسكن والصحة، ووعدوا بنق

المكلفة دولياً بهذه '' االونروا''القرارات المناسبة لمعالجة المشكالت القائمة في ظل تقلص خدمات منظمة 
وقال الوزير قباني ان الجولة على المخيمات ليست ألهداف سياسية بل لالطالع عن قرب على . المهمة

 خليفة فقال بدوره ان المخيمات تحولت الى أماكن احتجاز حيث تنتهك أما الوزير. االوضاع المعيشية لالجئين
تجدر االشارة الى انها المرة االولى التي يزور فيها وفد رسمي لبناني المخيمات منذ انشائها ، حقوق االنسان

  وسمع الوزراء اللبنانيون من سكان هذه المخيمات تأكيدات على تمسكهم بحق1948 فلسطين عام نكبةبعد 
  . ورفضهم القاطع لمقولة التوطين مهما كانت المغريات واالسباب194العودة بموجب القرار 

 إن الزيارة هي بداية الطريق لالهتمام بـالحقوق الـسياسية           ولهحمادة ق عن الوزير  25/3/2006 الحياة   ونقلت
 بالده، في حـين لفـت   واالجتماعية واالقتصادية والمدنية وبحق النضال للشعب الفلسطيني من اجل عودته إلى     

ثـم زار    .طعمة إلى أن الحكومة ستقوم قدر المستطاع بواجباتها تجاه هذا الشعب وتعامله مثل الشعب اللبناني              
ورد . الوفد مخيم الرشيدية في صور، حيث كان في استقباله سلطان أبو العينين وعدد مـن قيـادات الفـصائل    

 خليل مكاوي على سؤال عن الحكم القضائي الصادر في حـق             الفلسطيني السفير  -رئيس لجنة الحوار اللبناني     
ابو العينين، معتبراً ان هذا الموضوع تحت الدراسة الجدية، وان شاء اهللا قريباً هناك اخبار سـارة فـي هـذا                     

 ثم انتقل الوفد إلى مخـيم     . وأعرب أبو العينين عن ثقته بالدولة اللبنانية وتقديره للمسؤولين اللبنانيين          .الموضوع
ومن جهتهـا    .البرج الشمالي حيث اطلع من المسؤولين في اللجان الشعبية في المخيمات على أوضاع الالجئين             

  .عزت الوزيرة معوض في بيان أمس، عدم مشاركتها الوفد في الجولة إلى األسباب األمنية السائدة في البالد
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 في دارة النائب بهية الحريري ضـم         عقد ااجتماعأن  :  محمد صالح  عن مراسلها     25/3/2006وقالت السفير   
الوفد الوزاري وآخر من ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية الى جانب ممثلـين عـن                 
حركة حماس ومنظمة الصاعقة، وشارك في اللقاء محافظ الجنوب مالك عبد الخالق ومـدير عـام األونـروا                  

قـد  ل: مكاويخليل وقال . ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزريوغاب عن اللقاء أسامة سعد ،  ريتشارد كوك 
لذلك نحن منكبون كلجنة على معالجة كافة هذه القضايا الحياتية          . صدمت بما شاهدته في مخيمي صبرا وشاتيال      

  . >>واالنسانية وعلى رأسها موضوع حق العمل وحق التملك وموضوع ادخال مواد البنـاء الـى المخيمـات                
الالجئين الفلسطينيين من خالل ممثلـه الـشرعي        <<ة التحرير في لبنان مذكرة تضمنت مطالب        وقدمت منظم 

االعتراف بجواز السفر الفلسطيني الصادر عـن الـسلطة الوطنيـة           : وجاء فيها >> منظمة التحرير الفلسطينية  
لفلسطيني وتسمح لـه     تأمين الحقوق المدنية واالجتماعية، إصدار قوانين وتشريعات تنصف العامل ا          .الفلسطينية

الغاء االستثناء الذي يحول دون تسجيل الالجئ الفلـسطيني لحقوقـه           . بممارسة المهن التي كان محروما منها     
 تخفيف االجراءات االمنية على مداخل المخيمات، اعادة حقوق التسجيل للفلسطينيين الـذين             ،  العقارية في لبنان  

يد أي فلسطيني مسجل في لبنان، تـسوية أوضـاع فاقـدي            شطبوا من القيود السباب متعددة، ووقف شطب ق       
  .1970 ولغاية 1967االوراق الثبوتية للفلسطينيين الذين أتوا الى لبنان منذ العام 

الى ذلك اعلنت فصائل قوى التحالف الفلسطينية انها قاطعت اللجنة الوزاريـة المكلفـة بـشؤون المخيمـات                  
سجل خرق لهذه المقاطعة تمثل بمشاركة ممثلين عـن حركـة           و. سالفلسطينية خالل جولتها على المخيمات ام     

  .حماس ومنظمة الصاعقة خالل االجتماع في دارة الحريري مع اللجنة الوزارية
  

  االحتالل يكثف عمليات بناء الجدار العنصري .11
يخي جدار في الشارع الرئيسي التـار     ال صعدت سلطات االحتالل امس وتيرة عملها في استكمال بناء           : ا.ن.ق

شمال القدس المحتلة تمهيداً لربطه بمقاطع ومسار الجدار القادم من داخل ضاحية البريد بهدف االنتهـاء مـن                  
  .بنائه بعد موافقة قضاء االحتالل على ذلك

  25/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مواجهات عنيفة في التظاهرة األسبوعية ضد الجدار .12
 فلسطينيا امس برصاص مطاطي اطلقه عليهم       17اصيب  :  وكاالت – كامل ابراهيم وسمر خالد      ،القدس المحتلة 

االحتالل خالل مواجهات وقعت في قريتي بلعين وبيت سيرا غرب رام اهللا بين فلسطينيين يتظـاهرون ضـد                  
 ان الجيش االسرائيلي اعتقل سـبعة       منسق اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار     وقال   0جدار الفصل وجنود االحتالل   

 300من جهة ثانية قال شهود عيان ان حوالى          .ثة اسرائيليين شاركوا الفلسطينيين في التظاهرة     فلسطينيين وثال 
متظاهر فلسطيني واسرائيلي واجنبي تظاهروا امس في قرية بيت سيرا القريبة من قرية بلعين احتجاجا علـى                 

ـ               سطينيين بالرصـاص   بناء الجدار الفاصل على اراضي القرية وقد حصلت مواجهات ادت الى اصابة سبعة فل
  .المطاطي

  25/3/2006الرأي األردنية 
  

  إسرائيل تتباطأ في إدخال مساعدات إنسانية مصرية إلى غزة: مسؤول مصري .13
قال مسؤول حدودي مصري إن هناك بطئا شديدا من الجانب اإلسرائيلي في إدخال             :   يسري محمد  ،رفح مصر 

 شاحنة  14وقال إن إسرائيل لم تسمح إال بإدخال         . سالم المساعدات اإلنسانية المصرية إلى غزة عبر معبر كرم       
وأضاف أن عـدد الـشاحنات المنتظـر         . شاحنة وصلت إلى معبر رفح     79فقط منذ الثالثاء الماضي من بين       
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 طن  5000 شاحنة محملة بكميات إجمالية تقدر بحوالي        150وصولها للمعبر خالل الساعات القليلة القادمة نحو        
  . طن من السكر1000ن أخرى من األرز و  ط5000من الدقيق و 

  25/3/2006الشرق األوسط 
  

  سنواصل مساعداتنا للفلسطينيين في ظل حكومة حماس : كارين ابو زيد .14
 أكدت نائب المفوض العام لألونروا في األراضي الفلسطينية أن مشروعات األونروا، : حمادة حمادة-غزة

 والضفة سيتواصل خالل المرحلة المقبلة مشيرة إلى أن األراضي وكالة في غزةالوالدعم اإلنساني الذي تقدمه 
وشددت على ضرورة مواصلة المساعدات مع  .الفلسطينية تعتبر من أكبر مناطق الشرق األوسط بطالة وفقرا
وكشفت أنها ستوقع اتفاقية دعم التبرع السنوي . الفلسطينيين في ظل الحكومة الجديدة التي تقودها حركة حماس

ين هذا األسبوع بالقدس، ونفت أن تكون أي جهة طلبت وقف المساعدات المقدمة، وفي مقدمتها االتحاد لالجئ
األوروبي، وأوضحت أن اإلسرائيليين أنفسهم واألوروبيين وكل الدول يطلبون منا أن نواصل تقديم المساعدات 

 .اإلنسانية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة حتى ال تحدث كارثة
  24/3/2006 الجديدة الحياة

  
  جبر المواطنين على المرور عبر جهاز أشعة خطير في معبر الكرامة ياالحتالل  .15

اجبر جيش االحتالل اليوم، مئات المواطنين على العبور من خالل جهاز فحص يصدر إشـعاعات خطيـرة،                 
د الفلـسطينية   علـى الحـدو   " اللنبـي "تتسبب في أضرار صحية جمة لدى اإلنسان، وذلك على معبر الكرامة            

وأكد مواطنون، أن قوات االحتالل أعادت نصب هذا الجهاز اليوم، بعد أن تم تفكيكه خـالل شـهر                   .األردنية
وعبر المواطنون عن قلقهم الـشديد مـن هـذا           .سبتمبر الماضي بعد تركيبه وتشغيله في تلك الفترة لعدة أيام         
  .ة أكدت أن هذا الجهاز يسبب األمراض السرطانيةاإلجراء، خاصة وأن عدداً من المؤسسات الصحية واإلنساني

  24/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  طالبة فلسطينية تحصل على المرتبة الثالثة في بطولة العلماء الشباب  .16
" العلمـاء الـشباب فـي إسـرائيل       "حصلت طالبة فلسطينية من مدينة أم الفحم، على المرتبة الثالثة في بطولة             

وتدعى الطالبة شفاء محمد عبد الرؤوف محاميد، ويعتبر حصولها على المرتبة إنجازاً علمياً غير               .2006للعام
يشار أن البحث المذكور تقـدمت بـه شـفاء خـالل             .48مسبوق في المجتمع العربي الفلسطيني في أراضي        

  . ادة التخصصبمعدل خمس وحدات من م) 100(ونالت عليه عالمة كاملة , ضمن تخصص الفيزياء, دراستها
  23/3/2006صوت الحق والحرية 

  
  "انتفاضة األقصى" أسيراً استشهدوا خالل ستون .17

 أسيرا فلسطينياً استشهدوا في الـسجون والمعـتقالت ، منـذ االحـتالل              183أكدت وزارة شؤون األسرى أن      
 وبدايـة   1967 أسيراً، توفوا في الفترة مـا بـين          123وأوضح تقرير إحصـائي إن     . 1967الصهيوني عام   

، والغالبية العظمى مـن هـؤالء   "انتفاضة األقصى" معتقالً خالل 60، في حين توفي 2000االنتفاضة  سبتمبر  
 من مجموع الشهداء األسرى، هـم       104وبين التقرير أن     .استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية بعد االعتقال      

 شـهيداً مـن أبنـاء       13ع غزة، ويشكلون ما نسبته و      شهيداً هم من أبناء قطا     59من أبناء الضفة الغربية، وأن      
  .1948القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  24/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  يمكن قيام دولة فلسطينية ضمن حدود تمليها إسرائيل : أولمرت .18

ن قيام دولة فلسطينية ضمن قال أولمرت إنه يمك :رام اهللا والوكاالت من 25/3/2006االتحاد االماراتية نشرت 
الحدود التي سنمليها ومن دون إلغاء خياراتنا العسكرية في المستقبل في كل الضفة الغربية للدفاع عن أنفسنا 

ن حدود إسرائيل ستتقرر بعد إخالء بعض المستوطنات بتوافق إسرائيلي داخلي ودعم أ وأضاف .من اإلرهاب
 عنها قبل أسبوعين وتقضي بإخالء ومستوطنات معزولة في الضفة ر إلى خطة التجميع التي أعلناشأو. دولي

 وفي .وتجميع المستوطنين في الكتل اإلسرائيلية الكبيرة ورسم حدود جديدة إلسرائيل بصورة أحادية الجانب
 يمكنني ضمان تواصل جغرافي من دون أن :رده على سؤال حول التواصل الجغرافي لدولة فلسطينية قال

الفلسطينيون على الشروط التي حددها المجتمع الدولي والواردة في  تل االستيطانية وإذا وافقأتنازل عن الك
  . وكل حكومة فلسطينية تعترف بذلك تصبح شرعية.خارطة الطريق

اولمرت قال ان عباس فشل أمام التحدي األكبر الـذي          أن  القدس   من 25/3/2006الخليج اإلماراتية   وجاء في   
  . ولى وهو محاربة اإلرهاب ونتيجة لذلك صعدت حماس إلى موقع مؤثر للغايةواجهه منذ اللحظة األ

يديعوت إلى رئيس السلطة محمود عباس       خالل مقابلة    تطرق أولمرت : 25/3/2006 48عرب  وأضاف موقع   
  .إنني أعرفه وتربطنا صداقة لكن ال يمكنني إسناد عالقتي بالسلطة الفلسطينية على وٍد لشخص معين: قائال

  
  رائيل تنفذ خطة أولمرت لتحويل الضفة إلى ثالث كانتونات  إس .19

بدأت الحكومة االسرائيلية، تنفيذ الخطة التي أعدتها لرسم الحدود الدائمة للكيـان،             : آمال شحادة  ، نابلس ،القدس
وأدت القيود واإلجراءات التي فرضتها اسرائيل تمهيدا لتنفيذ الخطة الى نـشوء عـشرات الجيـوب المغلقـة                  

 كانتونات تمنع تواصل الفلـسطينيين مـا   3عزولة عن بعضها في الضفة، كما أدت الى تقطيع المنطقة الى    والم
وكشف في اسرائيل، امس، ان ما نفذته الحكومة علـى مـدار             .بين القدس وغور االردن والمركز في رام اهللا       

ي محاصر من جميـع الجهـات،       السنة االخيرة فرض واقعا جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا جديدا جعل الفلسطين         
 عائقا متمثلة بسواتر    420 حواجز متنقلة يتم نصبها كل يوم، ونحو         8 حاجزا عسكريا ثابتا، و    50بحيث اقامت   

 شـارعا   13ترابية وحفر خنادق وعشرات الكيلومترات من الجدران الممتدة على طول الشوارع الرئيـسية و             
والواقع الذي فرضته هذه     . برج مراقبة  50لفلسطينيين فيها و  تقطع الضفة عرضا وطوال وتم تقييد أو منع سير ا         

وتهدف الخطة الى إنشاء وضع يـتم فيـه          .اإلجراءات هو تنفيذ لخطة الكانتونات التي سبق ووضعها شارون        
. تقطيع الضفة بشكل افقي بواسطة حواجز عسكرية رئيسية وضعها الجيش في منطقة زعترة، جنوب نـابلس                

ويؤكد تقرير أعدته األمم المتحدة ان الجيش االسرائيلي صـعد   . وابو ديس، شرق القدس   وقلندية، شمال القدس،  
  .من اجراءاته تجاه الفلسطينيين وفرض القيود عليهم بحيث منعهم من الحركة داخل كل جزء واخر في الضفة

لـسالم  من مخاطر خطة اولمرت داعيا إلى عقد مؤتمر دولـي ل            مصطفى البرغوثي  .د حذر النائب من جهته   
  . وذلك عقب لقائه مع ممثل روسيا لدى السلطة

  25/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

 اولمرت يصف هنية بالعدو ويهدد بمحاكمة مشعل  .20
 وصف اولمرت رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اسماعيل هنية بانه عدو وقال انه يأمل ذات               : وكاالت ،القدس

وقع يديعوت احرونوت ان هنية ليس هدفا في الوقـت الـراهن   وقال في حديث لم    .يوم في محاكمة خالد مشعل    
وانـه ال يعتـرف     .. وأضاف انه عدو  . للقوات االسرائيلية النه ليس هناك دليل على تورطه في اعمال ارهابية          

ورد على سـؤال   .بوجود اسرائيل وباالتفاقات الموقعة مع اسرائيل كما انه ال يعترف بحق اسرائيل في الوجود 
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... هل يتعين أن نقوم بتصفية كـل عـدو        .. ن هنية يمكن ان يستهدف قائال انه ليس هدفا الي شيء          عما اذا كا  
  .وقال ان مشعل يواجه خطر االعتقال من جانب اسرائيل اذا عاد لالراضي الفلسطينية من منفاه في دمشق

  25/3/2006الرأي األردنية 
 

    حلوتس يتوقع أن تغّير حماس نهجها .21
ن حماس قـد تميـل إلـى        إ رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال حلوتس،       قال: إلسرائيليةكتب محرر الشؤون ا   

وبخالف تصريحات عدد من قادة كديما حول خطة االنطواء، أعلن حلـوتس            . االعتدال عندما تتولى المسؤولية   
وبخصوص سلطة حماس وتأثيرهـا علـى أمـن         . أنه ال وجود لخطط انسحاب أخرى من الضفة لدى الجيش         

وقال إنه في نهاية المطاف سـوف       . ئيل، فاجأ حلوتس الحاضرين بإعالنه أن المسؤولية تغير الناس أحياناً         إسرا
تضطر حكومة حماس للقيام بما هو منتظر من كل حكومة، من أجل أن يستطيع الجمهور الذي صوت لهـا أن                    

كن ملقاة على عاتقهم عندما كـانوا       فعليهم واجبات لم ت   . ينعم بالرخاء، وأن يدير منظومة تعليم وحياة اجتماعية       
وخلص إلى أن تنظيماً إرهابياً صعد إلى السلطة وجعل مـن           . تنظيماً ال يشارك في تحمل المسؤولية السلطوية      

وأشار حلوتس إلى أن أيديولوجيا حماس معروفـة،        . دولة بأسرها دولة إرهاب في حكم الطالبان في أفغانستان        
.  مقاربتها وتليينها من أجل إثبات أن الصورة المأخوذة عنها غير مبررة           ولكن هذه الحركة سوف تضطر لتغيير     

وقال إن تشكيل حكومة حماس يوضح، بمعنى ما، الـصورة ويجعلهـا أشـد              . وتقديري أنهم سيكبحون أنفسهم   
جالء، فهناك أبيض وأسود، وليس هناك أي لون رمادي، ألن أيـديولوجيتهم معروفـة؛ ولـذلك سيتمـسكون                  

وإذا أرادوا  . وهم يضعون أنفسهم في موضع العـدو لدولـة إسـرائيل          . م وبالسياسة المنطلقة منها   بأيديولوجيته
واعتبر أن تشكيل حكومة حماس     . إظهار موقف آخر، فإنهم سيضطرون للتغيير بشكل أساسي والقبول بتسويات         

 ان تثبت للعالم بأسره     ال يعني بالضرورة بداية موجة إرهابية جديدة، مضيفا أن من الجائز أن الحركة ستحاول             
وحول ردود الجيش علـى     . وأشار إلى احتمال أن يكون األمر بعكس التوقعات       . أنها مستعدة لكبح جماح نفسها    

وهناك من سيقول، هيا نعيد احتالل غزة من جديـد، ألن  . صواريخ القسام، قال إن الحياة هي اختيار بين بدائل        
أقول إننا كنا في غزة حتى ما قبل ثمانية شهور، وحتى عندما كنـا              وأنا دوماً   . هذا هو السبيل لمواجهة الخطر    

وشدد على أن لدى الجيش الكثير جدا فـي األدراج،    . هناك لم نفلح في توفير الرد الشامل على صواريخ القسام         
ا ومع ذلك قال أنني أفترض أنه في اللحظة التي نتلقى فيه          . لكن ليس فيها أي خطة النسحابات أخرى في الضفة        

  . تعليمات بهذا الشأن، فسوف نقوم بإعداد خطة
  25/3/2006السفير 

  
   يهددون بتصفية ليبرمان 48فلسطينيو  .22

 من المواطنيـة    48 دعوات تخللت الحملة االنتخابية في إسرائيل إلى حرمان عشرات االالف من عرب            ،أثارت
وقـال  . ديدات بتصفية المتطرف ليبرمان   والفصل بين العرب واليهود، استنكار االقلية العربية في إسرائيل، وته         

وتـابع  . لو قدم إلى هنا لقضي عليـه : زيد الكيالني العضو في المجلس البلدي ألم الفحم عن الحركة االسالمية        
ام الفحم لم تهاجر الـى      .  ما الذي يخول اإلسرائيليين أن يعاملوننا بهذه الطريقة؟ هذه فلسطين التاريخية           :مغتاظا

ورأى النائب السابق عصام مخول أن حملـة        . ائيل هي التي اتت الى هنا، وإسرائيل تحتلنا       إسرائيل بل إن إسر   
وأكـد علـى أن     . ليبرمان تدل على ان االفكار التي كانت في الماضي هامشية اصبحت لها وزن في إسرائيل              
 عليها أن تتحـرك     كاديما يبدو مقتنعا ان عرب إسرائيل يشكلون خطرا امنيا وديمغرافيا على الدولة التي يتعين             

  . بشكل أحادي الجانب
 25/3/2006البيان 
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   1977بيرتس يتوقع انقالباً يمحو هزيمة  .23
قبل ثالثة أيام من االنتخابات اإلسرائيلية، توقع عمير بيرتس انقالبا مـضادا            : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   

العمل عن سدة الحكم، فيما شهد يوم أمس         عندما أفلح اليمين للمرة األولى في إبعاد حزب          1977النقالب العام   
قيام رؤساء الكتل األساسية بجوالت ميدانية موسعة بهدف إقناع المقترعين بأهمية التصويت لهذه القوائم، لهث               

  . خاللها كل من بيرتس وبيريز ونتنياهو وراء الناخبين
  25/3/2006السفير 

  
     التصويت للجحيم    يعني   التصويت لكاديما :  شاس .24

  الحاخام عوفاديا لشاس     اعلن الزعيم الروحي    :القدس ا ف ب من    نقالً عن    25/3/2006األيام البحرينية   نشرت  
االنتخابـات     تحذير حول االمتناع عن التصويت فـي         في   التصويت للجحيم    يعني   يوسف ان التصويت لكاديما    

  وشينوي،   يتسالتصويت لمير    يعني   االمتناع عن التصويت     نيةمقابلة نشرتها امس مجلة دي       وقال في   . االسرائيلية
   .  الذهاب الى الجحيم   وكاديما ويعني 
 عوفاديا في احداث قلـق كبيـر داخـل          ىتسببت فتو  :25/3/2006 الوفد المصرية     في كتب إسالم الشافعي  و

كما اصدر الحاخـام شـمعون      . اديماواكد عوفاديا انه لن يسمح لحزبه بالمشاركة في حكومة يقودها ك          . كاديما
  ..!   حذر فيها ان من لن يصوت لشاس سيكون مصيره جهنم أيضاىبعدني فتوي اخر

 
  استعدادا لالنتخابات كيانتعزيز حالة التأهب في ال .25

 قبـل خمـسة أيـام مـن         ،وضعت الشرطة االسرائيلية في حالة استنفار قصوى امس       :  اف ب، د ب ا     ،القدس
وألغيت جميع االجازات وستقوم أعداد كبيرة من قوات االمن بتسيير دوريات علـى طـول                ،االنتخابات العامة 

المدن وقرب مراكز التسوق ومحطات الحافالت وسط مخـاوف مـن ضـلوع              الحدود من الضفة وفي مراكز    
 مع  قطاع إلى ما بعد االنتخابات    الكما سيستمر إغالق الضفة و     .مسلحين فلسطينيين بمحاولة تخريب االنتخابات    

واعطى موفاز تعليمات    .عدم السماح الي عامل أو تاجر فلسطيني بالمرور عبر نقاط التفتيش لدخول إسرائيل            
  .للجيش بتعزيز االجراءات االمنية استعدادا لالنتخابات

  25/3/2006الدستور 
  

  معدو االستطالعات يستبقون االنتخابات بتبريرات مختلفة إلمكان فشل توقعهم للنتائج .26
استبقت معاهد استطالعات الرأي في اسرائيل نتائج االنتخابات بتبريرات مختلفة : اسعد تلحمي، الناصرة

إلمكان فشلها في توقع النتائج، خصوصاً بعد التشكيك المتزايد في أوساط االسرائيليين في صناعة 
 الثقة بتاتاً بمعاهد وقبل ثالثة ايام من االنتخابات يبدو ان االسرائيليين ينحون باتجاه عدم .االستطالعات

 خالل اسبوع، من دون ان تشهد الدولة 34 مقعداً الى 43االستطالع، فكيف يمكن تفسير هبوط كديما من 
من جهتهم يحاول المسؤولون عن كبرى معاهد استطالعات الرأي  .العبرية أي حدث يبرر مثل هذا التراجع

نتائج االنتخابات فيلوذون بعدم التعاون الكافي من تقديم الذرائع مسبقاً الحتمال اخفاق معاهدهم في توقع 
 فقط ممن يجري االتصال الهاتفي معهم يردون على %30االسرائيليين اثناء استطالع آرائهم وحقيقة ان

ثم يتذرع هؤالء باحتمال انخفاض نسبة التصويت على نحو ينسف كل نتائج االستطالعات األخيرة، اذ . األسئلة
، خصوصاً لمصلحة األحزاب الصغيرة التي قد تنجح في اجتياز نسبة الحسم فيما هي تتغير الحسابات كلها

ويلجأ معدو االستطالعات الى النسبة  .ليست واردة في االستطالعات الحالية، ما يمنح االحزاب الكبرى تفوقاً
ذه األصوات ما ويضاف الى ه.  مقعداً برلمانيا25ًالمرتفعة من األصوات العائمة، ويساوي عدد هؤالء نحو 
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يعتبر االصوات المرنة وتعني بنظر معاهد االستطالعات أولئك المصوتين الذين يحسمون موقفهم يوم 
. االنتخابات وقد يدلون بأصواتهم ألحزاب غير تلك التي قالوا في االستطالعات انهم سيصوتون لمصلحتها

 لمصلحة 1996ت لرئاسة الحكومة عام ويقال ان هؤالء المرنين حسموا االنتخابا. %10وتبلغ نسبة هؤالء
  . نتانياهو على حساب بيريز

  25/3/2006الحياة 
  

  غالبية الناخبين العرب يرون تأثيرا سلبيا لمقاطعة االنتخابات : استطالع .27
لكنيست أجرت وحدة إستطالع الرأي العام في مدى الكرمل إستطالعا لرأي الناخب العربـي              اعشية إنتخابات   
تم إجراء اإلستطالع تلفونيـا وتتـرواح نـسبة      . رائيل في أمور عدة تتعلق بمسألة اإلنتخابات      الفلسطيني في إس  
  :فيما يلي أهم نتائج اإلستطالع%. 3.2-و% 1.6الخطأ فيه ما بين 

 من المقترعين إلـى أي حـزب        37% إلى قرار حول الحزب الذي سيصوتون له بينما لم يقرر            41%وصل  
  . إلى قرار أنهم لن يشاركوا في عملية اإلقتراع22%ووصل . ونسيقترعون او اذا كانوا سيصوت

 أن قرار عدم الوحدة لن يؤثر على قـرارهم          56% أنهم أيدوا الوحدة بين األحزاب العربية، وقال         83%قال  و
  . أن عدم حصول الوحدة أثّر على هذا القرار44%بالنسبة لمن سيصوتون بينما قال 

ت ان حصلت سيكون لها تأثير سلبي على وضع الفلسطينيين فـي إسـرائيل               أن مقاطعة اإلنتخابا   64%يعتقد  و
 أن المقاطعة لن تؤثر علـى وضـع العـرب فـي             24% أن للمقاطعة تأثيراً إيجابياً، ويعتقد       12%بينما يعتقد   
 ليس لديهم اي تفضيل لمن سوف يرأس الحكومة المقبلة أو ال يعنيه من مـنهم سـينجح،                  46% بينما   .إسرائيل
  .بنيامين نتانياهو% 3أولمرت، و% 12بيرتس % 35ويفضل 

% 25من بين الذين قرروا ألي حزب سيصوتون، نسبة الذين سيصوتون ألحزاب صهيونية أو يهوديـة هـي                  
  %.75ونسبة الذين سيصوتون ألحزاب عربية هي 

  ماذا يهم الناخب العربي في اإلنتخابات للكنيست اإلسرائيل؟
يهمهم بدرجة كبيـرة عبـور      % 68. من سيشكل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة     يهتمون بدرجة كبيرة بقضية      39

يهمهم بدرجة كبيرة أي حزب عربي سوف يحصل على أكبر عدد مـن             % 47و. األحزاب العربية نسبة الحسم   
  .المقاعد

ـ               % 70و ة من المصوتين لالحزاب العربية يرون ان معالجة االمور اليومية للعرب في اسرائيل تأتي في المرتب
مسألة التـشديد علـى القـضية       % 31االولى من بين االمور التي بأمكان النواب العرب معالجتها، بينما يرى            

 الفلسطينية في المرتبـة     -يعتبرون التشديد على االنتماء والهوية العربية     % 39الفلسطينية في المرتبة االولى، و    
  .االولى

مقتنعون بدرجة متوسطة ان الحزب     % 25ة عالية، و  مقتنعون بدرج % 65من بين المصوتين لالحزاب العربية      
من بين المصوتين لالحزاب الصهيونية،     . الذي سيصوتون له هو افضل حزب يمثل مصالح العرب في اسرائيل          

بدرجة متوسطة ان الحزب الذي سوف يصوتون له هو افضل حزب يمثل            % 30مقتنعون بدرجة عالية و   % 36
  . مصالح العرب في اسرائيل

  24/3/2006 48عرب 
  

  المنجمون اإلسرائيليون مشغولون باالنتخابات    .28
أعلن عدد كبير من المنجمين وقارئي الكف في إسرائيل انشغالهم الشديد هذه األيام، :  أحمد إبراهيم،القاهرة

بسبب المعركة االنتخابية الشديدة التي تجرى، وأفاد بيان أصدرته جمعية المنجمين اإلسرائيلية الجمعة، بأن 



 

 12

 يحرصون على التواصل مع عدد من -خاصة النساء -ددا كبيرا من المرشحين لالنتخابات اإلسرائيلية ع
هؤالء المنجمين بل واصطحابهم معهم في الجوالت الدعائية لالنتخابات الحالية، لقراءة الطالع واكتشاف غضب 

 والمثير أن .ه في االنتخاباتالنجوم من أي مرشح خالل هذه الجوالت، ومدى تأثير ذلك على فوزه أو خسارت
اصطحاب المرشحين للمنجمين بات أمراً مألوفاً بل ويتفاخرون به بدعوى إيمانهم برأي النجوم وقدرتها على 
حسم نتائج المعارك االنتخابية الشرسة لصالح أي مرشح، ومن أبرز المرشحين ممن يحرصون على هذا األمر 

   . وداليا بنيامين من حزب الخضرمرشح العمل ماسال، وكوهين مرشح الليكود
  25/3/2006االتحاد االماراتية 

  
   دقيقة على األقل في إسرائيل20جريمة اعتداء كل  .29

في منطقة واحدة في اسرائيل فقط، هي المنطقة الشمالية، تقع في كل عشرين دقيقة جريمة اعتداء من                 : تل أبيب 
هذا ما كشفه تقريـر      . أيام جريمة قتل   6 كل    ساعة جريمة اغتصاب وفي    36مواطنين ضد مواطنين وفي كل      

، فـي مـا     2005لمفتش الشرطة العام في اسرائيل، وعرضه على مؤتمر صحافي لتلخيص األوضاع في سنة              
 17077وجاء أيضا ان عدد ملفات االعتداء الجسدي في المنطقة الشمالية من اسـرائيل بلـغ                . يتعلق بالجريمة 

ويبلغ هذا االرتفاع نـسبة     .  الجريمة، كما ونوعا، بين الشباب بشكل خاص       اعتداء، وأن هناك ارتفاعا مقلقا في     
22.%  

  25/3/2006الشرق األوسط 
  

  شركة إسرائيلية تتخلى عن شراء سورس تكنولوجي األمريكية .30
تخلت شركة إسرائيلية ألمن اإلنترنت عن محاولتها شراء شركة أمريكية منافسة بعدما اعترضت اإلدارة              : لندن

  .تعرض للخطر أحد أشد أنظمة الكمبيوتر الحكومية حساسية .على ذلك ألسباب أمنيةاألمريكية 
  25/3/2006الوطن السعودية 

  
  الجيش الصهيوني يوقف جميع مروحياته القتالية من طراز كوبرا عن الطيران  .31

 أعقـاب    أوقف سالح الجو الصهيوني جميع مروحياته القتالية من طراز كوبرا عن الطيران، وذلك في              :القدس
وذكرت مصادر أمنية صهيونية إن هـذا   .هبوط إحدى هذه الطائرات اضطرارياً في منطقة النقب إثر خلل فني        

القرار سيكون ساري المفعول إلى حين استكمال الفحوصات لمعرفة طبيعة الخلل الذي اضطرت بسببه مروحية               
  . أحد الطيارين بجروحمن هذا الطراز إلى الهبوط، وقد أسفر الهبوط االضطراري إلى إصابة

  24/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

    شركة صهيونية مهددة باإلغالق في ظل استمرار انتفاضة األقصى46400 .32
 أكدت مصادر صهيونية أن خطر اإلغالق يتهدد عشرات اآلالف من الشركات الصهيونية، فـي ظـل                 :القدس

وبحـسب معطيـات نـشرتها شـركة         .انتفاضة األقصى الوضع االقتصادي المتدني الذي تعيشه، منذ اندالع        
 في المائـة    3.5المعلومات بزنس داتا يسرائيل فإن الشركات التي يتهددها خطر اإلغالق، ارتفع عددها بنسبة              

  . شركة46400، وبلغ عددها )شباط(الشهر الماضي 
  24/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يطالب القمة بدعم شهريسنقرط  .33
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مليـون دوالر   ) 100(طالب مازن سنقرط القمة العربية بدعم الخزينة الفلـسطينية بمبلـغ            :   الحامد  فهيم ،جدة
  شهريا وقال ان االستمرار في تنفيذ المشروعات العاجلة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات االخرى تحتاج 

  
  .نحو اربعمائة مليون دوالر

 25/3/2006عكاظ 
  

  تنا باسرائيل لم تكن يوما مغلقة عالق: وزير االقتصاد الجديد .34
أكد عالء الدين األعرج، المرشح الشغال حقيبة االقتصاد الوطني في الحكومة المقبلة، ان محاربة              :  حامد جاد 

االحتكار وتعزيز التنافسية واالنفتاح على األسواق المجاورة، بما فيها السوق االسرائيلية والتركيز على الموارد              
وقـال إن الحكومـة      .يات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، للنهوض باالقتصاد الفلسطيني        الذاتية ستشكل أولو  

القادمة بقيادة حماس، ستعمل على اعادة تقويم االتفاقات االقتصادية الموقعة مع اسرائيل، وستعمل على تفعيـل                
لسطينية من أهميـة لالقتـصاد      ما يعزز منها استقاللية االقتصاد الوطني، وأخذاً باالعتبار ما تشكله السوق الف           

وشدد على أهمية استمرار الحوار مع الجانب االسرائيلي في القـضايا ذات             .االسرائيلي كسوق أولى لمنتجاتها   
لم تكن مغلقة في يوم من األيام، وتتطلب في المرحلة المقبلة           "العالقة بالشأن االقتصادي، مؤكداً أن هذه العالقة        

، الفتاً في نفس الوقت     "يقة أن االقتصاد الوطني ما زال تابعاً وغير مستقل بحد ذاته          اعادة تفصيل انطالقاً من حق    
  ".ستظل محكومة ومتالئمة مع برنامج الحكومة"الى أن هذه العالقة المشتركة 

  25/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  لن نسمح لشرعنة نشاط الشركات االسرائيلية: صيدم  .35
صبري صيدم، أمس، ان الـسلطة الفلـسطينية لـن تـسمح للـشركات              أكد وزير االتصاالت      :جعفر صدقة 

وقـال لـن نـسمح      . قريبـا "االسرائيلية باستغالل رخصة مشغل ثان للهاتف المحمول، تعتزم السلطة طرحها           
للشركات االسرائيلية بالمشاركة في هذا العطاء سواء بشكل مباشر أو بالتخفي بأن يكون الـشكل فلـسطينيا أو                  

  ". اسرائيليادوليا والمضمون
  25/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  جهود عربية مكثفة لتسهيل والدة الحكومة الفلسطينية قبل قمة الخرطوم   .36

محمود عباس وقيادة حركة حماس الحتواء تصعيد بـين الـسلطة           وتجرى اتصاالت بين حكومات عربية عدة       
والحركة لجهة تسهيل إعالن تشكيل الحكومة في إطار توافقي وفي إطار احترام اختيار الشعب الفلسطيني فـي                 

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة في القاهرة إن قرار أبو مازن عرض برنامج الحكومة المقدم من                 .االنتخابات
وليس على المجلس التشريعي المنتخب أوال،      ” ى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إجراء غير مسبوق       الحركة عل 

ثم قرار اللجنة رفض برنامج حماس الحكومي أربك حسابات حكومات عربية عديدة كانت تـستعد لمـشاركة                 
العربية كانت تطمـح    الحكومات  : وأضافت .حماسية في وفد فلسطيني بالقمة العربية المزمع عقدها بالخرطوم        

ألن تجدد القمة بمشاركة حماس المبادرة العربية للسالم كغطاء لتأييد حماس عملية السالم ومبدأ األرض مقابل                
التعاقدية وذلك للتغلب على معضلة عدم      ” اإلسرائيلية“السالم الذي يشكل مرجعية مدريد واالتفاقيات الفلسطينية        

األمريكية واألوروبية، ومن ثم فإن تأجيل تشكيل الحكومة قبل انعقاد          اعتراف حماس بإسرائيل وتجنب الضغوط      
وأكدت أن القمة تنوي أن تصدر بيانا يتضمن تأييدها التـضامن مـع الـشعب                .القمة العربية أربك الحسابات   

الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي للتعامل مع خيار الشعب الفلسطيني واحترام إرادته التي عبر عنهـا بـشكل                 
  .يمقراطي، كما كانت تنوي الترحيب بنتائج االنتخابات واالعتراف بحكومة فلسطينية برئاسة حماسد
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  25/3/2006الخليج اإلماراتية 
  
  

  مؤتمر دولي لمناصرة المقاومة الفلسطينية في القاهرة  .37
تحريـر  أو االعتراف بمنظمة ال   ” إسرائيل“جدد قياديون في حركة حماس، تأكيدهم رفض الحركة االعتراف ب           

الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وأعلنوا أن االعتراف األخير  بمنظمة التحرير  هو محاولة                
  أسامة أوضح، فيما   إسرائيل“الستدراج الحركة الى االعتراف بالمعاهدات واالتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع           

لمقبلة أوالها استكمال ترتيـب البيـت الفلـسطيني         حمدان أن حكومة حماس لديها أولويات أربع في المرحلة ا         
وإعادة بناء منظمة التحرير وثانيتها استعادة العمق العربي واالسالمي والـدولي المناصـر لقـضية الـشعب                 
الفلسطيني، أما ثالثة األولويات  فهي السعي لبناء نظام سياسي يحقق العدل والمساواة والحرية وتداول الـسلطة                 

فيمـا   .ا بأن تجري حماس انتخابات أكثر دقة ونزاهة وشفافية من تلك التي جرت قبل شهرين    ديمقراطيا، متعهد 
شن سياسيون مصريون وعرب وأجانب هجوما حادا على الواليات المتحدة ورئيـسها بـوش واصـفين إيـاه                  

لقاهرة الرابـع   مؤتمر ا “جاء ذلك في افتتاح أعمال       .بالطاغية األكبر الذي أعاد االستعمار الى المنطقة العربية       
من جانبه دعا محمد مهدي عاكف الى دعم حكومة حماس          ،  ”للحملة الدولية ضد االحتالل األمريكي والصهيوني     

كمـا دعـا     .بكل الوسائل والعمل على تفعيل سالح المقاطعة بكل صورها لبضائع الدول االستعمارية وثقافاتها            
ركة حماس الى التوقف عن المشاورات مع الحكومات        ح” االشتراكيون الثوريون “كمال خليل، القيادي بجماعة     

العربية، مشيرا الى أن هذه الحكومات ال تستهدف سوى وقف المقاومة ودفـع الحركـة الـى االعتـراف ب                    
  .إرضاء لها وللواليات المتحدة” إسرائيل“

  25/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مهرجان تضامني في الجزائر مع القضية الفلسطينية  .38
مساء اليوم، مهرجاناً تضامنياً مع القـضية الفلـسطينية، وتخليـداً           " حركة مجتمع السلم الجزائري    "نظم حزب 

 العديد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي األحزاب         هشارك في . لذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين    
  .السياسية الجزائرية، وشخصيات ممثلة لجمعيات المجتمع المدني

  24/3/2006 وفا –باء الفلسطينية وكالة األن
  

  أن تشكل حماس حكومتهاىواشنطن تؤجل قرارها بشأن المساعدات ال .39
 ى من المتوقع ان تنتظر ادارة الرئيس االمريكي جورج بوش ال:قال دبلوماسيون أمريكيون: القدس ـ رويترز 

وقـال  .  المساعدات االمريكية  ما بعد تولي حكومة حماس المسؤولية التخاذ قرارات نهائية بشأن مصير برامج           
 ان موقف ادارة بوش بشأن حماس لم يتغير وانه ال توجد صلة بين توقيـت                :المتحدث باسم السفارة االمريكية   

وبالمثل أرجأ االتحاد االوروبي اتخاذ أي قـرار بـشأن مـصير       . مراجعة المساعدات وتشكيل حماس حكومة    
 أمام حماس كي تستجيب لمطالبه بانتهاج موقف أكثر اعتداال تجاه           مساعداته المالية للفلسطينيين التاحة الفرصة    

 . اسرائيل
 25/3/2006القدس العربي 

  
  مرشح لمجلس الشيوخ في أمريكا يعرب عن تفاؤله بفوز حماس .40

قال محمد حسن سعيد البوريني المرشح المستقل لمجلس الشيوخ عن والية واشنطن سياتل  عقب اجتماعه مـع       
لساحة األمريكية هي أهم ما يمكن أن يركّز عليه أصحاب القرار من الفلسطينيين والعـرب               عزيز الدويك إن ا   
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ه ال بد من معاملة أمريكا التـي        ن، مؤكداً أ  "حيث يطبخ القرار الصهيوني  ويساند ويمد بالدعم السياسي والمالي         
ار البرورينـي  مؤسـس      وأش .تتكون من خمسين والية باإلضافة إلى واشنطن العاصمة، وكأنها أقطار متفرقة          

إن ما حاولَتْه الـسلطة الفلـسطينية والعـالم         ،  )إسرائيل(ورئيس التجمع األمريكي المسمى أمريكا أوال وليست        
العربي حتى هذه اللحظة هو محاولة التأثير على القرار السياسي األمريكي من األعلى، مشيراً إلـى أن هـذا                   

) إسرائيل(وط األمريكية التي تطالب حركة حماس  باالعتراف بـ          وحول الشر . التوجه كان عبثاً وجهداً ضائعا    
  .مقدماً

هذا خطأ فادح ال  يجب أن تفعله حماس بأي حال من األحوال حتى يؤخذ مقابله تنازالت مصيرية مـن                    :" قالو
ودعا البوريني المجلس التشريعي إلى سن القوانين التي  تعطـي فلـسطينيي             .  قبل الكيان الصهيوني الغاصب   

الشتات الحق بالحصول على الهوية الفلسطينية وحق العودة، وحق االنتخاب والترشيح وهو رد على القـانون                
وأعرب البوريني عن  تفاؤله  بفوز  الحركة اإلسالمية  في االنتخابـات التـشريعية،                . الصهيوني، حق العودة  

  .اآلن في ملعب حماسإن الناس يتطلعون إلى تغيير وإصالح الفساد لعل وعسى، والكرة : وقال
  24/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 حفل سنوي لجمعية العون الطبي للفلسطينيين في لندن .41

نظمت جمعية العون الطبي للفلسطينيين حفلة العشاء السنوية التي يذهب ريعها لدعم  :لندن ـ سمير ناصيف
 من ابناء الجالية الفلسطينية والعربية حضرها عدد كبير، مشاريع طبية وانسانية في الضفة الغربية وغزة

 نسبة كبيرة من الشخصيات والعائالت البريطانية بدعم الفلسطينيين والمساهمة في صمودهم ىباالضافة ال
 .وتخفيف معاناتهم

 25/3/2006القدس العربي 
  

  القذافي وعد بالبحث في تعويض اليهود عن ممتلكاتهم .42
 زار طرابلس الغرب أخيراً، أنه تلقى ، من يهود ليبيي المولد،دنقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس عن وف

وعداً من وزراء في الحكومة الليبية بأنه سيتم الشروع قريباً ببحث حجم التعويضات المالية التي ستدفعها 
 تعويضاً عن ممتلكاتهم التي خلفوها وراءهم، وذلك بعد 1967طرابلس لليهود الذين هربوا من ليبيا بعد حرب 

  .ن قرر القذافي مبدئياً دفع تعويضات، كما جاء على لسان أحد أعضاء الوفدأ
  25/3/2006الحياة 

  
  والفقر  .. ذوبان الجليد في القطبين يتسارع ويهدد بالمزيد من الزالزل واالعاصير  .43

 سيؤدي ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي نتيجـة ظـاهرة االحتبـاس            : ا ف ب، د ب ا، يو بي أي        
الحراري، الى تسريع ارتفاع مستوى المحيطات بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين كمـا اكـدت دراسـتان                 

 الى نتائج تحليل لظاهرة ذوبان الجليد بواسطة نمـوذج          انتستندحيث  . نشرتا امس االول، في الواليات المتحدة     
 130 مطولة شهدتها االرض قبل      على الكومبيوتر استخدمت فيه معطيات سابقة من آخر فترة احتباس حراري          

 الى المـستوى    2100واظهر التحليل ان درجات الحرارة في الصيف الجليدي قد ترتفع بحلول العام             . الف عام 
. الذي كانت عليه في تلك الحقبة حيث كان مستوى البحار اعلى بما ال يقل عن ستة امتار عما هو عليه حاليـا                     

لمسببة الرتفاع حرارة االرض، قد يؤدي الى ارتفاع حـرارة الـصيف             فان تراكم انبعاث الغازات ا     هماوبحسب
. في تلك الفترة  وبذلك ستقترب في نهاية القرن الحالي مما كانت عليه          . القطبي بين ثالث وخمس درجات مئوية     

وذكرت ان اكتشاف بقايا هياكل عظمية لكائنات بحرية مجهرية تحت هذه الكتل الجليدية يشير الى ان قسما من                  
 ان ذوبان األنهـار     امن جهتهم، قال علماء في وكالة ناس      و. ليد القطب الجنوبي ذاب في فترة ما من الماضي        ج
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في حين عزا بيئيون أميركيون ازديـاد        .الجليدية في القطبين يهدد بحدوث ارتجاجات فجائية في طبقة األرض         
هذا ووجد تقريـر حكـومي      . لبحارعدد األعاصير خالل العام المنصرم إلى ارتفاع درجة حرارة سطح مياه ا           

وقال إن انبعاثـات    . بريطاني إن التغير المناخي سيترك أشد آثاره على أفقر الفقراء في العالم في آسيا وأفريقيا              
 من أن ارتفاع مستويات البحر نتيجة       احذرمالكربون من البلدان األنشط اقتصادا تزيد الكوارث الطبيعية سوءا،          

  .ارتفاع حرارة األرض
  25/3/2006فير الس

  
  !أو عودة الى السبات...  صحوة..المجلس الوطني الفلسطيني .44

 سليمان الشيخ
ما سبب دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس واألمانة العامة للمجلس الوطني الفلسطيني الى عقد جلسة 

صحوة االنعقاد هذه للمجلس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة خالل أيار مايو المقبل؟ وما الذي جعل 
 على رغم أن المجلس يعتبر أعلى هيئة تشريعية 1996تستفيق بعد عشر سنوات من عقد آخر دورة للمجلس 

، أي 1948فلسطينية، ويجمع بين أعضاء يمثلون الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، ما عدا فلسطينيي عام 
 وأعضاء آخرين من بلدان –غزة والضفة الغربية  –أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين شعبياً 

الشتات الذين اختيروا وعينوا من ضمن اتفاق محاصصة بين المنظمات الفلسطينية والهيئات واالتحادات 
والنقابات، وأعضاء آخرين مستقلين تمت تزكيتهم وتعيينهم من جانب التنظيمات الفلسطينية نفسها، خصوصاً 

ال !  عضوا744ًنة على منظمة التحرير ويصل عدد أعضاء هذا المجلس الى نحو من جانب التنظيمات المهيم
 سوى ملعب فسيح أو قاعة مؤتمرات – مع االعالميين والمراقبين الذين يتابعون جلساتهم –يمكن أن يستوعبهم 

  !كبرى أو مسرح
إلجراء انتخابات حرة ونزيهة بين ال نريد االستهانة بالعقبات والتعقيدات والتكاليف المادية التي تواجه أي توجه 

ومع ذلك، عندما التقت وتوافقت االرادات المحلية واالقليمية والعالمية، فإن انتخابات . فلسطينيي بلدان الشتات
 أجريت تحت ِحراب االحتالل – باعتراف منظمات حقوقية عربية وعالمية –ديموقراطية وقريبة من النزاهة 
اال . القتراع من أوصلتهم الى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة والضفةاالسرائيلي، وأوصلت صناديق ا

ان التعقيدات المتعلقة بالجغرافيا والديموغرافيا تجعل األمور أصعب في بلدان اللجوء والشتات، خصوصاً في 
، وليس ألن المطلوب هو اختيار وانتخاب ممثلين ونواب عن الفلسطينيين حقاً. مجال حرية االختيار بالذات

  !ألنظمة تلك الدول) فلسطينيين(وصول ممثلين 
وهل تتم انتخابات حرة ونزيهة لمواطني : وتتركز وجهة النظر االعتراضية هنا على سؤال بديهي ومشروع

  تلك البلدان؟
وعلى رغم ذلك، فلو . ان االعتراض السابق صحيح ويؤخذ في االعتبار مع غيره من اعتراضات وتحفظات

ات التي توافرت النتخاب أعضاء المجلس التشريعي في غزة والضفة، فإن انتخابات لفلسطينيي توافقت االراد
الشتات يمكن أن تجرى وعندها يمكن أن نعتبره مجلساً وطنياً منتخباً، وله دوره في التقرير والتدبير ورسم 

، وعلى آلية 1988منذ عام ألن استمرار المجلس على صورته الحالية وعلى تركيبته التي لم تتغير . السياسات
الى ذلك، فإن عامل . فإنه لن يخرج من حالة السبات الكوما التي يغرق فيها، اال اذا أراد سيده ذلك... عمله

وآخرون . فبعض أعضاء المجلس الوطني توفاهم اهللا أو استشهدوا. الزمن، له دوره وفعله مع بني البشر
وبعضهم اآلخر هاجر وانشغل بأمور أخرى، وهناك تنظيمات مرضوا وتقاعدوا، أو ربما غيروا قناعاتهم، 

انكمشت أو اختفت مع تغير الظروف والتوجهات والسياسات والمناخات العربية والدولية، باالضافة الى 
  .منظمات أخرى تكونت وبرزت وأثبتت وجودها النضالي البارز
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لكن .  في المجلس الوطني وقدراتها وأدوارهاوعليه، ال يمكن التشكيك بكفاءة بعض القيادات والرموز المناضلة
. ثمة، في المجلس، أعضاء عاديون جداً، ودورهم محصور فقط برفع األيدي لتغليب وجهة نظر من اختارهم

 فرض هذا العدد الضخم من جيش األعضاء، وبينهم من لم يعرف ال نضاالً وال – الكوتا –فنظام المحاصصة 
  .وتكمن كفاءته الوحيدة في أنه من حاشية هذا المسؤول أو ذاك المتنفذ. جهاداً، ولم يشارك حتى بتظاهرة

  :إذاً، فإن اعادة النظر يجب أن تنصب على محورين اثنين
 – بمساعدة منظمات المجتمع المدني العربي والدولي، ومنظمة األمم المتحدة – البحث عن وسيلة مناسبة – 1

  . فلسطينيي الشتات تكون أقرب الى النزاهة والشفافيةلتوفير مناخات مناسبة إلجراء انتخابات بين
 تحديد آليات مناسبة، ومواعيد غير موسمية أو مزاجية لعقد دورات المجلس، بعد أن يخفض عدد – 2

أعضائه، وبعد أن يكون قد شهد من يحرك دورته الدموية ويجــــعلها منــــتظمة االيقاع والحضور 
  .دات واألخطار والتحدياتوالتفاعل بصورة انشط مع المستج

لماذا تمت الدعوة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، وفي : وبالعودة الى السؤال الذي تصدر بداية هذا المقال
الموعد الذي حدد بالذات في أيار مايو؟ وهل لفوز حركة حماس بغالبية مشهودة في المجلس التشريعي ومن ثم 

ايقاظ المجلس المجلس الوطني ورئاسته وامانته العامة من حالة السبات، تكليفها تكوين حكومة جديدة، دور في 
  ودعوة الجميع الى دورة عقد جديدة؟

اننا نجتهد بأن األمر قد جاء بسبب ذلك، اذ إن أعضاء المجلس التشريعي يصبحون أعضاء طبيعيين في 
اء حماس يمثلون أقلية في وبما أن أعض.  أعضاء حركة حماس– بطبيعة الحال –المجلس الوطني، وبينهم 

 سيؤكدون على ما تم توكيده في دورات سابقة للمجلس – األكثرية –المجلس الوطني، فإن األعضاء اآلخرين 
الوطني، كاالعتراف بدولة اسرائيل، واقامة دولة فلسطينية على األراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 

1967.  
فها ومواقعها، وما زالت ترفع شعار عدم االعتراف بإسرائيل بال وبما أن حركة حماس ما زالت تتلمس مواق

لذا فإن الهدف األساس . مقابل وان على اسرائيل االعتراف بحقوق الفلسطينيين أوالً، وازالة احتاللها عنهم ثانياً
ظهار من عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، بحسب اجتهادنا، هو توكيد ما تم توكيده والنص عليه من قبل، وإ

وهي رسالة واضحة المعالم الى من يعنيهم . أن حماس ما هي اال أقلية بين أعضاء المجلس الوطني الكثر
  !األمر عربياً ودولياً
ألم يكن ذلك ممكناً من خالل دخول حماس الى منظمة التحرير الفلسطينية والوصول الى : والسؤال الواجب هنا

فهل ستتنصل منها حماس، . ظمة وقَّعت اتفاقات وأصبح عليها التزاماتالنتيجة السابقة نفسها، ال سيما أن المن
  !أم أنها ستدخل في اشكالية اللعم المعروفة؟... أم ستقبلها على مضض

25/3/2006الحياة   
 

  لماذا جاءت الحكومة الفلسطينية خضراء خالصة؟ .45
 ماجد عزام

 حكومة وحدة وطنية أو ائتالف وطني بزعامة على رغم التوقعات المتفائلة والرغبة الشعبية العارمة في رؤية
حركة حماس لقيادة السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، جاءت التشكيلة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف 

اذ إن غالبية الوزراء من أعضاء حماس، أما . اسماعيل هنية الى الرئيس محمود عباس جاءت خضراء خالصة
ن من الحركة أو ممن هم على عالقة وثيقة بها ويشاطرونها النظرة والتصور تجاه المستقلون فمنهم القريبو

  .كثير من القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية
لماذا جاءت حكومة هنية حمساوية خالصة، ولماذا رفضت الكتل والتنظيمات السياسية المشاركة فيها على رغم 

   الذي قدمته حماس؟-امض بعض الشيء  والغ-البرنامج السياسي الفضفاض والعام 
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قبل االجابة عن هذا السؤال المفصلي لفهم ما جرى في فلسطين أخيراً، ال بد من اعادة التذكير بالخيارات التي 
طرحتها حماس بعد فوزها الساحق في االنتخابات التشريعية، وهي خيارات تتعلق برؤيتها الى الحكومة التي 

  .تود تشكيلها
حات الصادرة عن قادة الحركة، فإن الخيار األول تمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية مع فتح وبحسب التصري

وبقية التنظيمات الفلسطينية، فيما تمثل الخيار الثاني في حكومة وحدة وطنية تضم الى حماس الكتل اليسارية 
كومة حمساوية بمشاركة ومن الطبيعي أن يكون الخيار الثالث ح. والمستقلة الممثلة في المجلس التشريعي

  .شخصيات وطنية مستقلة من خارج المجلس التشريعي
وكان واضحاً أن حركة فتح حسمت خيارها منذ صباح اليوم التالي لالنتخابات بعدم المشاركة في حكومة وحدة 
وطنية مع حماس، وركزت على ايجاد ذرائع لتبرير هذا القرار أمام الشارع الفلسطيني الذي أشارت 

وبدا التيار المؤيد لحكومة الوحدة . عات الرأي الى ان غالبيته الساحقة تؤيد خيار حكومة الوحدة الوطنيةاستطال
داخل فتح ضعيفاً ومعزوالً أمام العصف االعالمي للتيار المعارض الزاعم أن األولوية يجب أن تكون لترتيب 

 الذي تأخر عن موعده عشرة أعوام تقريباً، البيت الفتحاوي الداخلي والتحضير لعقد المؤتمر السادس للحركة،
لتشكيل قيادة وأطر تنظيمية جديدة تأخذ على عاتقها تحديد السبل واألساليب الواجب اتباعها للخروج من الوضع 

وبعيداً من األوضاع الداخلية والتنظيمية، بدا أن التيار . المتردي الذي تعانيه الحركة على مستويات مختلفة
حكومة الوحدة يراهن على عجز حماس عن الصمود أمام الضغوط االسرائيلية والدولية المعارض لخيار 

الهائلة لتطويع الحركة وإضعافها وإجبارها على التخلي عن برنامجها ورؤاها السياسية وإظهارها في مظهر 
تقد هذا التيار بأن ويع. العاجز عن حل المشكالت التي يعانيها الشارع الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً

فترة صمود حماس لن تتعدى ثالثة الى ستة شهور تصبح بعدها الظروف مهيأة إما للمشاركة في الحكومة 
بشروط فتح، أو بالذهاب الى انتخابات مبكرة بعدما تكون األرضية مهيأة لتحقيق انتصار، ولو جزئي، عبر 

م النسبي في شكل كامل، األمر الذي يتيح لـ فتح تشكيل تعديل النظام االنتخابي واتباع نظام القوائم أو النظا
  .حكومة بالتحالف مع اليسار والمستقلين حتى ولو لم تنل منفردة غالبية المقاعد في المجلس التشريعي

وتنبغي االشارة هنا الى أن ضغوطاً خارجية، بخاصة أميركية، مورست على فتح لالمتناع عن المشاركة في 
خيرة وحيدة في مواجهة الضغوط االسرائيلية والدولية، تحت طائلة التهديد بمحاصرة حكومة حماس وترك األ

  .فتح وعزلها
في ضوء هذه المعطيات السابقة كان منطقياً أن تمتنع فتح عن المشاركة في الحكومة، ما يعني انتقال حماس 

ل اليسارية والمستقلة الممثلة الى الخيار الثاني، وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون فتح وبمشاركة الكت
  .في المجلس التشريعي

منذ اللحظة األولى للمفاوضات اتضح أن المسافة شاسعة بين حماس وكتلتي بديل اليسارية و الطريق الثالث 
وبدت الجهود منصبة نحو كتلة الشهيد أبو علي مصطفى الجبهة الشعبية و فلسطين المستقلة المبادرة . المستقلة

وبدا هذا األخير مغالياً في طلباته وشروطه، اذ تردد أنه طالب بحقيبة . امة مصطفى البرغوثيالوطنية بزع
كما أن ضغوطاً جدية، أميركية وأوروبية، . الخارجية، علماً أن كتلته ممثلة في المجلس التشريعي بنائبين فقط

  .مورست عليه لمنعه من المشاركة في حكومة حماس
تباساً وجدالً هو موقف الجبهة الشعبية واألسباب الحقيقية لرفضها المشاركة في غير أن األمر الذي أثار ال

فقد برر عضو المكتب السياسي للجبهة جميل حجوال موقف الجبهة برفض حماس البند . حكومة وحدة وطنية
 الذي يشير الى منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على رغم أن الحركة

تؤكد الحكومة ما تم االتفاق عليه بين : أدرجت بنداً في البرنامج االئتالفي الذي قدمته الى الجبهة ينص على
 حول موضوع منظمة التحرير وتؤكد ضرورة االسراع في 2005الفصائل في حوار القاهرة في مارس آذار 

  .تنفيذ االجراءات الالزمة لذلك
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دة بناء منظمة التحرير للقيام بدورها الطبيعي كممثل شرعي ووحيد ومعلوم أن اتفاق القاهرة تحدث عن اعا
للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة من األمناء العامين للفصائل وشخصيات وطنية معتبرة للنظر في اآلليات 
الكفيلة بإعادة البناء على أسس وطنية سليمة، وهو األمر الذي لم يتم ألن رئاسة اللجنة نيطت برئيس اللجنة 

 كانون الثاني يناير الماضي، 25وحتى ما قبل . لتنفيذية للمنظمة وبالتنسيق التام مع رئيس المجلس الوطنيا
تاريخ اجراء االنتخابات التشريعية، لم تكن هناك مصلحة، ال لحركة فتح وال للسلطة الوطنية، بإعادة بناء 

  .منظمة التحرير على أسس سليمة
تعلق بمنظمة التحرير لم يكن سبب رفض الجبهة الشعبية على رغم التنازالت وبناء على ما سبق، فإن البند الم

والحقيقة أن الجبهة، صاحبة . التي قدمتها حماس واستعدادها لمنح الجبهة بين ثالثة وأربعة مقاعد وزارية
م في قرارها التاريخ الوطني الطويل، افتقرت الى الشجاعة االستثنائية للمشاركة، كما أن ثمة سبباً نفسياً ساه

يتمثل في االبتعاد السيكولوجي عن حماس وعدم االستعداد الذهني والنفسي للدخول معها في حكومة وحدة من 
  .دون الشركاء التاريخيين للجبهة مثل فتح و الجبهة الديموقراطية

ي من لإلنصاف، ولكي تكون الصورة مكتملة، تجب االشارة الى وجود تيار داخل حماس يرفض الشراكة مع أ
الفصائل األخرى بما فيها فتح، ويعتقد بأن نتيجة االنتخابات، كما امكانات حماس البشرية والتنظيمية، تسمح لها 
بتشكيل الحكومة وحدها من دون االعتماد على أي حزب أو فصيل آخر، على رغم أن التيار الغالب في 

قيلة والضغوط هائلة، ما يقتضي تأمين أكبر الحركة بقي مصراً على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ألن األعباء ث
وهذا األمر الذي لم يتم فقر الرأي على الخيار األخير وتشكيل حكومة . اصطفاف وطني ممكن في مواجهتها

حماسوية خالصة تقبل التحدي وتجتهد لوضع الحلول لألزمات المستعصية التي يعانيها الشعب الفلسطيني الذي 
  .من قادته وأحزابهيبدو، كعادته، أكثر نضجاً 

25/3/2006الحياة   
 

 !الجنة تحت أقدام الناخبين: االنتخابات اإلسرائيلية .46
عبد الوهاب المسيري . د  

، ومع ذلك تبدو 2006 مارس 28لم يبق سوى أيام معدودة على انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها يوم 
ة في االنتخابات الماضية أن تشهد األسابيع األجواء هادئة وباردة بشكل يدعو إلى الدهشة، حيث جرت العاد

والشهور السابقة على يوم االقتراع انشغال مختلف قطاعات الكيان الصهيوني بقضية االنتخابات مع تصاعد 
المنافسة بين األحزاب المختلفة وتباين التوقعات صعوداً وهبوطاً، بل وكانت بعض العواصم العربية ترجئ 

مة في انتظار معرفة نتائج انتخابات الكنيست، وبالتالي معرفة من سيتربع على اتخاذ بعض القرارات الحاس
مقعد رئيس الوزراء، فضالً عن المفاضلة بين مرشح وآخر وتعليق اآلمال على فوز هذا الحزب أو ذاك، وكأن 

 !مصير الشعوب والبلدان العربية معلق بيد الناخب اإلسرائيلي
فعلى مدى الشهور الثالثة الماضية، كان الشغل الشاغل . حد كبير هذه المرةإال أن المشهد يبدو مغايراً إلى 

للمؤسسة الحاكمة وللرأي العام في الكيان الصهيوني على حد سواء هو االنتخابات الفلسطينية التي أسفرت عن 
ل لتشكيل بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن ثم التأه) حماس(فوز حركة المقاومة اإلسالمية 

الحكومة الفلسطينية القادمة، بكل ما ينطوي عليه هذا الفوز من دالالت تتعلق بتمسك الشعب الفلسطيني بمنهج 
والمالحظ أن هذا االهتمام بالشأن . المقاومة وإصراره على رفض الخضوع لمنطق االحتالل ومشيئته

ه على برامج األحزاب الصهيونية وحمالتها الفلسطيني فاق بكثير االهتمام بانتخابات الكنيست، بل وفرض نفس
االنتخابية وعلى توجهات الناخبين في الوقت نفسه، بحيث أصبح الموقف من حركة حماس ومن الحكومة التي 

 .ستشكلها إحدى القضايا الجوهرية في المزايدات بين األحزاب الصهيونية وفيما تقدمه للناخبين من وعود
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االهتمام في االنتخابات الحالية تزايد عدد من يطلق عليهم اسم الناخبين ومن الظواهر األخرى الجديرة ب
المتأرجحين، وهم أولئك الذين ال يحسمون أمرهم في اختيار المرشحين إال قبيل االقتراع بفترة وجيزة، قد 

ألهمية تصل إلى ساعات وربما دقائق معدودة، وذلك نظراً الفتقارهم إلى الخبرة السياسية أو عدم إدراكهم 
ويعد وجود . التصويت أو عدم قدرتهم على التمييز بين برامج المتنافسين، أو عدم اكتراثهم باالنتخابات برمتها

كتلة من الناخبين المتأرجحين إحدى الظواهر المألوفة في جميع انتخابات الكنيست، بل وفي أية انتخابات في 
شخصيات المتنافسة تتسابق إلى كسب تأييدهم علها تعدل من أي مكان في العالم تقريباً، مما يجعل األحزاب وال

إال أن اتساع حجم هؤالء الناخبين المتأرجحين يربك حسابات القوى التي تخوض . وضعها االنتخابي
 .االنتخابات ويجعل مصيرها رهناً بعوامل غير مضمونة ال يمكن التحكم في مسارها أو التكهن بنتائجها

ا يقلق حزب كاديما، الذي أسسه شارون في نهاية العام الماضي بعد انشقاقه عن حزب وهذا بالتحديد هو أشد م
إذ يرى . الليكود وخلفه في قيادته إيهود أولمرت، الذي يبدو األوفر حظاً في أن يخلفه أيضاً في رئاسة الوزراء

ختلف تماماً عما يمكن أن قادة الحزب أن ما يلمسونه من تأييد في جوالتهم االنتخابية وفي استطالعات الرأي ي
يتحقق فعالً يوم االقتراع، وأن أولئك المتأرجحين قد يطيحون بآمال الحزب في تحقيق أغلبية مريحة توفر 

ويفصح زعيم الليكود بنيامين . عليهم عناء الدخول في تحالفات هشة والرضوخ لمطالب األحزاب الصغرى
لم يشهد من قبل مثل هذه الظاهرة فكلما اقترب موعد نتانياهو عن هذه المخاوف بشكل أوضح مؤكداً أنه 
 ). 2006 مارس 16صحيفة يديعوت أحرونوت، (االنتخابات زاد عدد المتأرجحين الذين لم يتحدد موقفهم 

ومن جهة أخرى يأمل حزب العمل في تحسين مكانته على الساحة السياسية في ظل قيادة عمير بيريتس 
وبرغم التفاؤل من إمكان حصول الحزب على عدد من مقاعد . جتماعيةوتركيز برنامجه على القضايا اال

الكنيست يفوق ما حصل عليه في االنتخابات السابقة، فإن قادة الحزب ال يخفون قلقهم من جمهور المتأرجحين 
ألن خسارة أصواتهم قد تؤدي إلى مزيد من تقزم الحزب، وخاصةً مع انتقال عدد من أبرز رموزه إلى صفوف 

 .  كاديماحزب
ويعبر المعلق السياسي يورام كانيوك عن مشاعر قطاع ال يستهان به من أولئك المتأرجحين، في مقال ساخر 

فهو ). 2006 مارس 16صحيفة يديعوت أحرونوت، (بعنوان من الخطأ أخذ مرشح الليكود على محمل الجد 
ستمر على أولمرت بدعوى أن سياسته ستؤدي يبدأ بالسخرية من المواقف النارية لبنيامين نتانياهو وهجومه الم

 :ويرى الكاتب أن نتانياهو. إلى تقسيم القدس وتقديم مزيد من التنازالت للفلسطينيين
لقد فاز مرة في االنتخابات بتصريحات من هذا النوع، وهو يدعي أنه استأصل ... متمسك ببث الذعر في قلوبنا

وإذا لم يفعل السياسيون اآلخرون أي شيء سوى .  يلحظه أي أحداإلرهاب وأنقذ االقتصاد، وهو األمر الذي لم
 .تجاهل تهديدات نتانياهو، فسوف تكون الجماهير كلها خلفهم

ورغم أن اهتمام الكاتب ينصب على تصوير حالة اإلحباط التي تسود أوساط الرأي العام من مواقف نتانياهو 
إذ . األحزاب الصهيونية، والسيما من قضية القدسبوجه خاص، فإن األمر ينطبق بالمثل على مواقف جميع 

 :يرى الكاتب أن
فحتى القدس لم تعد محور وجودنا، إذ إن محور وجودنا هو الطريقة . الجماهير قد سئمت مثل هذه األالعيب

وعلى أية حال فإن البرنامج السياسي الوحيد الذي تفضله الجماهير في ... التي يمكننا بها أن نعيش ونتطور
 !! اللحظة هو العرض التليفزيوني أرض جميلة، بل إنه أهم من إنقاذ القدسهذه

وإذا كانت األحزاب الصهيونية على اختالفها تسعى جاهدةً لتقديم الوعود االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
أمالً في البراقة، والمستحيلة في كثير من األحيان، لجمهور الناخبين والمتأرجحين منهم على وجه الخصوص 

كسب أصواتهم، فإن حزب شاس بزعامة الحاخام عوفاديا يوسف، والمعبر عن مواقف غالة المتدينين من 
اليهود الشرقيين، يذهب إلى أبعد من ذلك، فهو يعد من يصوتون له بالنعيم المقيم في الجنة، أما أولئك الذين ال 

 !!يمنحونه أصواتهم فمأواهم جهنم وبئس المصير



 

 21

 19صحيفة يديعوت أحرونوت، (ففي مقال بعنوان صوتوا لشاس أو اذهبوا إلى الجحيم . مزحةوليس األمر 
، ينقل المعلق السياسي إيالن ماركيانو عن الحاخام شيمون بعداني، عضو مجلس حكماء التوراة )2006مارس 

 التصريح امتداداً ويعد هذا. في حزب شاس، قوله في مؤتمر انتخابي بأن جهنم في انتظار من ال ينتخبون شاس
صحيفة يديعوت (لتصريح مماثل أدلى به الحاخام عوفاديا يوسف أمام مؤتمر آخر قبل بضعة أسابيع 

،، حيث وعد ناخبي شاس بالجنة، واستدل على ذلك بحكاية عن رجل تُوفي )2006 مارس 1أحرونوت، 
م، وفجأة ظهر له مالك يرتدي وعندما جاءت ساعة الحساب كان يخشى من عقاب اهللا على ما اقترفه من آثا

، فتعجب الرجل وقال إنه لم يفعل )مكفيه(األبيض وبشره بأنه سيساق إلى الجنة ألنه بنى معبداً وحماماً طقوسياً 
ذلك ألنه لم يكن يملك ماالً، ولم يفعل في دنياه ما يستحق عليه هذه النعمة، وإنه ال يتذكر سوى أنه كان يصوت 

ه المالك أن هذا يكفي، ألنه بذلك ساعد أولئك الذين يبنون المعابد ويتمسكون وهنا أوضح ل. لحزب شاس
ومن الواضح أن هذا هو كل ما يمكن لحزب شاس !!بأحكام التوراة، ومن ثم فهو جدير بمكانه في الفردوس

 وغيره من األحزاب الصهيونية أن تقدمه لناخبيها، أي أن تضع الجنة تحت أقدامهم في مستقبل غامض غير
 .واهللا أعلم. منظور، وأن تتحاشى النظر في المشاكل الجدية التي تجعل الواقع الحالي صعباً ومتأزماً

25/3/2006االتحاد االماراتية   
 

 خطة االنفصال عن الفلسطينيين  .47
 نواف الزرو

المسألة ليست انتخابية على اإلطالق، كما أنها ليست مؤقتة عابرة بال رصيد ونوايا .. االنفصال عن الفلسطينيين
حقيقية للتطبيق، وإنما هي بمنتهى الجدية وتقف وراءها خطة كاملة متكاملة مبيتة وتحظى بشبه إجماع سياسي 

ي عهد شارون، وحسب المعطيات سيواصل خليفته أولمرت متابعة إسرائيلي، وقد انطلقت حمى تحقيقها ف
  .التطبيق على األرض

  االنفصال عن الفلسطينيين
في هذا السياق االنفصالي األحادي الجانب وعلى خالف نهج الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل في التهرب 

يالت إسرائيلية عديدة في األيام دائما من مسألة رسم حدود الدولة الصهيونية، فقد سمعنا تصريحات وتحل
األخيرة تتحدث عن االنفصال عن الفلسطينيين وكذلك عن ترسيم حدود إسرائيل خالل العامين القادمين أو ربما 

  . كما أعلن أيهود أولمرت المرشح القوي لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية بعد االنتخابات2010حتى العام 
  :الشهر الجاري قائالوكان أولمرت قد أعلن في السابع من 

مما يتطلب منا التخلي عن مناطق توجد فيها .. سوف ننفصل عن السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة
  .إننا سوف ننفصل عن الفلسطينيين من أجل تثبيت الحدود الدائمة إلسرائيل: وتوجهنا واضح.. إسرائيل اليوم

وعلى نحو مكمل أعلن وزير الحرب اإلسرائيلي شاؤول موفاز خالل جولة له في غور األردن رؤيته للخريطة 
خالل عامين ستقرر الحكومة اإلسرائيلية الحدود الدائمة للدولة وستعمل على : الجيوسياسية اإلسرائيلية كما يلي

  .اتحقيقه
الموفازية فهنا بيت القصيد ومكمن الخطر الداهم –أما عن ماهية ومضامين ومساحات هذه الحدود األولمرتية 

  .على الضفة الغربية والقدس
سوف ندخل إلى تكتالت المستوطنات : فبينما أعلن أولمرت شارحا هذه التفاصيل بمنتهى الوضوح قائال

ون معاليه أدوميم وغوش عصيون وأرئيل جزءا من دولة المركزية وسنحافظ على القدس الموحدة، وستك
  .إسرائيل، كما ال يمكن التخلي عن السيطرة على غور األردن على الحدود الشرقية لدولة إسرائيل

كان موفاز أوضح في رؤيته التي تبين لنا تلك النوايا والمخططات االحتاللية المبيتة تجاه الضفة ومستقبلها 
ره ما يمكن أن نسميه بيانه السياسي إذ قال بعد االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية القادمة السياسي حيث أعلن بدو



 

 22

القدس : ستقرر الحكومة حدود إسرائيل الدائمة التي ستستند إلى غور األردن وتكتالت المستوطنات التي تضم
ي المستوطنات التي ومعاليه أدوميم وغوش عصيون وأرئيل وريحان شيكد وعوفريم وغور األردن، وهذه ه

  .ستحدد حدود إسرائيل
وبما أن هذا الثنائي أولمرت وموفاز سيكونان وفقا للقراءات واالستطالعات اإلسرائيلية على رأس الحكومة 
اإلسرائيلية القادمة على األرجح، فإن الخريطة الجيوسياسية المبيتة المعدة للضفة الغربية تغدو مالمحها واضحة 

طها ومضامينها ومساحاتها األساسية في األصل والجوهر من مشروع شارون المعروف لنا وهي تستمد خطو
  .بـفك االرتباط أو االنفصال عن الفلسطينيين

والواضح أن ترسيم الحدود وفرضها وفقا للرؤية الثنائية المشار إليها لن يتم بالتأكيد الجازم عبر مفاوضات 
  .حادية الجانب كما خطط البلدوزر بالضبطحقيقية مع الفلسطينيين وإنما عبر إجراءات أ

إن األولوية هي لترسيم الحدود باالتفاق مع الفلسطينيين ولكن : يشرح لنا الجنرال موفاز هذا السيناريو كما يلي
 إمكانية للوصول إلى الحدود الدائمة باالتفاق معهم فنحن سوف نفعل ذلك بطريقة أخرى ليس إذا لم تكن هناك

  .من السليم اإلفصاح عنها اآلن
  .فال يمكن أن ننتظر أحدا يملي علينا مصيرنا وخالل سنوات قليلة سوف تتحدد حدود إسرائيل الدائمة

رطة مصالح دولة إسرائيل وعلينا أن نعمل وأكد موفاز على نحو خاص أن غور األردن سيبقى جزءا من خا
  .من أجل تعزيزها وتوطينها وسيكون الغور جزءا من إسرائيل مهما كان الوضع الذي سينشأ

الموفازية أعاله فإنه من المنتظر أن تسير -ولكن بما أنه عمليا لن يوافق فلسطيني على الخريطة األولمرتية
مانية اإلسرائيلية القريبة حسب خريطة شارون للتسوية ويمكن أن األوضاع الفلسطينية بعد االنتخابات البرل

  .موفازية مشتركة–يكون ذلك بتعديالت وأدوات أولمرتية
وكل المعطيات هناك على المستوى الفلسطيني واإلسرائيلي تشير إلى هذه الحقيقة الكبيرة، فهناك من جهة أولى 

حكومة فلسطينية قادمة تشارك فيها حماس إذا لم تلب شبه إجماع سياسي إسرائيلي على عدم التعامل مع أي 
األميركية في مسائل االعتراف بإسرائيل ونزع األسلحة وشطب الثوابت من –الشروط واالشتراطات اإلسرائيلية

  .الميثاق الحماسي واالعتراف بخارطة الطريق
وطالما أن حماس لن تلبي هذه المطالب كما هو واضح ومؤكد فإننا مقبلون على سيناريوهات صدامية تفجيرية 

  .والمسألة تبقى مسألة وقت. وربما على انتفاضة فلسطينية ثالثة
 تبين لنا أنه ليس هناك شريك يؤكد يوسي بيلين ذلك في مقالة له نشرت في صحيفة هآرتس العبرية قائال إذا ما

فلسطيني للتوصل إلى تفاهمات حول أهدافنا فإن إسرائيل ستقرر اتخاذ خطوة أحادية الجانب كبيرة يتم بموجبها 
  .انسحاب أحادي الجانب
تقسيم األرض وإنهاء االحتالل في المرحلة القادمة، : السياسية التي حددها بيلين فهي–أما األهداف األمنية

فلسطيني يؤدي إلى االعتراف بإسرائيل باعتبارها البيت الوطني للشعب –إلى اتفاق سالم إسرائيليوالتوصل 
اليهودي واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، واالعتراف بالحدود الدائمة إلسرائيل وحل مشكلة الالجئين 

دولة الفلسطينية حياة ديمقراطية بدون حق العودة إلسرائيل، وإنهاء المطالب المتبادلة، وكذلك ضمان أن تنتهج ال
مستقرة تمنع أي محاولة للمس بإسرائيل، إضافة إلى التعاون األمني واالقتصادي والثقافي وفي مجاالت أخرى 

  .مع الدولة الفلسطينية العتيدة
 الواضح أن بيلين يحاول الغمغمة على مواقفه الحقيقة اتجاه تكتالت المستوطنات ورسم الحدود، في حين يؤكد

  .أن األمور تسير باتجاه أحادية الجانب طالما ليس هناك شريك فلسطيني
يتبين لنا بمنتهى الوضوح أن البلدوزر الصهيوني لن يتوقف عمليا في ضوء هذه الخريطة أعاله في المرحلة 
ح القادمة بعد االنتخابات اإلسرائيلية عند أية خطوط حمراء وال حتى خضراء وال صفراء، وسيواصل االجتيا

  .والمصادرات وبناء المستوطنات
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وإن دولة االحتالل ستواصل فك االرتباط أحادي الجانب بال شريك فلسطيني، وستحرص كل الحرص على 
  .عدم وجود شريك كهذا، وهو عمليا لن يوجد وفق المقاييس اإلسرائيلية أعاله
 شارون السياسي اإلستراتيجي هو ونقول إننا ما دمنا نتابع ذلك اإلجماع السياسي اإلسرائيلي على أن تراث

الذي سيسود المشهد السياسي اإلسرائيلي على األقل في المرحلة المنظورة بعد االنتخابات البرلمانية 
الصهيونية بحقنا وأن نتوقف دائما /اإلسرائيلية، فإنه يغدو من الجدير بنا أن ال ننسى جرائم األمس الشارونية

لشاروني المتعلق بالشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه في فلسطين بوجه أمام المضامين الجوهرية للتراث ا
  .خاص والتي كثفها لنا شارون نفسه في خطته لالنفصال عن الفلسطينيين

  إعادة إنتاج غزة أوال
 والصميم والتطبيقات والتداعيات على األرض الفلسطينية، فإن خطة فك االرتباط الشارونية كانت ففي الجوهر

وال تزال بال شك إعادة إنتاج لخيار المشروع القديم الجديد المتجدد الذي يطلق عليه اسم خيار غزة أوال، 
الخليل أوال، - أوال، أو غزةبيت لحم-أريحا أوال، أو غزة-والذي ركبت عليه بعد ذلك تسميات أخرى مثل غزة

  .الخ.. أو الدولة المؤقتة
فشارون هو صاحب فكرة دويلة فلسطينية في غزة أوال ولكن، عن أي دويلة نتحدث أو تحدث شارون ويتحدث 

  .دويلة المعازل والبانتستونات العنصرية ومعسكرات االعتقال الجماعية: جدا.. أولمرت؟ إنها بعبارة مكثفة جدا
 والصميم والتداعيات الحقيقية فإن خطة فك االرتباط الشارونية إنما تشكل ذروة حرب اإلبادة وفي الجوهر

  .على الشعب العربي الفلسطيني، حيث إنه لم يخف أبدا نواياه وأهدافه الحقيقية السياسية التي شنها شارون
 صفقة الرزمة التاريخية مع التي وصفها بأنها-فقد أعلن أكثر من مرة وبمنتهى الوضوح أن خطة فك االرتباط 

 تشكل ضربة قاضية للفلسطينيين، وأنها خطوة وقائية ضد خطط ومشاريع اآلخرين، وأنها -اإلدارة األميركية
ال للتفاوض مع الفلسطينيين وال للمشاريع السياسية الدولية، وال : تنطوي على الءات أساسية كبيرة هي

  .الستمرار الوضع الراهن
 أهم مضامين خطته في مقال نشره في صحيفة معاريف العبرية مؤكدا لإلسرائيليين أن وكان شارون قد شرح

خطة فك االرتباط تخلق تغييرا إستراتيجيا في التوازن السياسي في المنطقة، إذ تبادر إسرائيل إلى خطوة تمكنها 
بية، وعلى قدس موحدة من الحفاظ على احتياجاتها األمنية، وعلى الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغر

  .وكبيرة
وأضاف ستمنحنا خطة فك االرتباط حرية العمل الواسع في محاربة اإلرهاب من خالل دعم دولي لم نشهد 
مثله في الماضي، وستمكننا من تسريع بناء الجدار بمسار يحافظ على المصالح األمنية إلسرائيل ويحمي أكبر 

 على سيطرتنا على كافة المنافذ والمعابر المؤدية إلى قطاع غزة من وفي المقابل سنحافظ. عدد من اإلسرائيليين
  .أجل منع تهريب األسلحة، وسنعيد االنتشار حولها بشكل يمكننا من ضرب اإلرهاب أيضا من داخل القطاع

المؤرخ اإلسرائيلي شلومو زاند يشرح لنا النوايا الحقيقية وراء خطة الفك واالنفصال مؤكدا أن شارون يضمر 
  .عادة االنتشار في غزة ليبقى عشرين سنة أخرى في الضفةإ

أما ترجمة كل ذلك على األرض الفلسطينية في غزة والضفة فكانت وال تزال مستمرة بالخطوط والعناوين 
  :األساسية التالية

بناء أي كما ستمنع .. إسرائيل تواصل سيطرتها على المعابر البرية وعلى المياه اإلقليمية وعلى األجواء: أوال
أي أن القطاع سيبقى تحت الطوق البري والبحري والجوي .. ميناء بحري في غزة وفتح مطار الدهينة

دولة مستقلة : اإلسرائيلي، وليطلق العرب والعالم بعد ذلك على الكيان الفلسطيني داخل هذا الطوق ما يشاءون
  .الخ.. أو دويلة أو إمبراطورية
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ن تبني خطة فك االرتباط عربيا ودوليا سيعني على األرض االستمرار في بناء أما في الضفة الغربية فإ: ثانيا
الجدار العنصري وتكريس تقسيم جسم الضفة جغرافيا وسكانيا، وضم التكتالت االستيطانية للسيادة اإلسرائيلية، 

  .وتكريس ضم القدس موحدة وعاصمة يهودية لدولة إسرائيل إلى األبد
  .الفلسطيني في إطار معسكرات االعتقال بين الجدار والنهرواألخطر هو اعتقال الشعب 

فخطة فك االرتباط ما هي سوى إعادة إنتاج لخيار غزة ودويلة المعازل الفلسطينية وما هي سوى نصب 
  .واحتيال سياسي على العرب والعالم كله

ه لنا أولمرت في في ضوء كل ذلك فإنه لمن الجدير بالذكر أن نقرأ في االستخالصات المفيدة ما يضمر
برنامجه وتصريحاته السياسية الخادعة، فهو يتحدث بلغة شارونية واضحة عن االنفصال عن الفلسطينيين 
ضمن منهجية الحصار والعزل واالعتقال الجماعي في معسكرات االعتقال وعن دويلة المعازل الفلسطينية وال 

  .يتحدث عن االنسحاب من األراضي العربية المحتلة
الحاجة الفلسطينية هنا دائما إلى خطاب وموقف عربي آخر يعزز الموقف الفلسطيني ويتالحم معه وتبقى 

  .بصورة جادة وحقيقية ومشرفة
23/3/2006الجزيرة نت   
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