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  يرمي الكرة في ملعب اسرائيل في موسكومشعل .1

حماس تمسكت امس بمواقفها المعلنة من أن :  موسكو منرائد جبر عن مراسلها 4/3/2006لحياة  انشرت
 على مشددا  ال سالم طالما استمر االحتالل،،الئاسرائيل، فجدد خالد مشعل رفض االعتراف بالدولة العبرية، قا

كة مستعدة للسير قدما قدر مضيفا ان الحروعترف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ي هي من يجب أناسرائيل إن 
 ادى الى تغيير  وتساءل إن كان اعتراف عرفات وعباس قد.كل شيء مرتبط بسياسة اسرائيلإال أن االمكان، 

عبر انتخاب لكن  ،اسرائيل ال تحترم تنازالت الشعب الفلسطينيوأضاف قائال إن . المواقف االسرائيلية؟
 اسرائيل مسؤولية عرقلة تطبيق خريطة الطريق نفس السياقمل في حو.  احترام مطالبنايها، سيفرض علحماس

مصالح االمنية هي االساس ألن ال ،من خالل االعتراضات التي وضعتها، ورأى ان ال جدوى من المفاوضات
لدى الشعب ومشيرا أن  مضيفا ان هذه المواقف لن تصنع سالما في المنطقة، .بالنسبة اليهم، وليس التسوية
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 اننا سنتعامل مع االمر الواقع القائم بما يخدم  للروسكدناأ واضاف قائال، لقد.  اخرىالفلسطيني خيارات
 على ضرورة اعتراف الحركة بحق  من جهته، في حين شدد سيرغي الفروف.مصالح الشعب الفلسطيني

 قالت ان المناقشات جرت في ، فلسطينيةامصادرويشار هنا إلى أن . اسرائيل في الوجود ورفضها العنف
 كانت المحادثات مفتوحة ولم يتم التقيد بوضع بنود محددة لها، ما عكس حرصا روسيا على  حيثاجواء ودية،

ممارسة اي ضغوط على من دون السعي إلى  ،تبادل للرأي في كل المسائل التي يرغب الطرفان في مناقشتها
 انعكس في الحضور ،اماً واسعاًاستقطبت اهتموجدير بالذكر أن الزيارة  . موسكواكدت كما كانت قد الحركة

 صحافي، وايضا في حملة التشويش التي رافقت 400مؤتمر الصحافي الذي حضره نحو لاالعالمي الالفت ل
ركزت على وجود رابط بين حماس ، الزيارة والتي بدأت بهجمة اعالمية قوية شنتها صحف موالية السرائيل

امنية مشددة تحسباً الي ظرف طارئ ممكن ان يحرج  مع اجراءات  أيضاوترافقت. والمقاتلين الشيشان
ومدى استعدادها الحركة  عن كثب للتعرف الى حقيقة مواقف الزيارة عدة تراقب دوال باإلضافة إلى أن, موسكو

  .ئهاللتغيير، وصوال الى تحديد سياسة دولية مناسبة ازا
 ان  منالفروفسيرغي  هقاللى ما  إ:موسكو من 4/3/2006 الخليج اإلماراتية  مراسلكريم المظفرولفت 

 ان آمال. يجب ان تحترم كل االتفاقات التي وقعتها القيادة السابقة للسلطة الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية المقبلة
 وفي نفس السياق .االتفاقاتهذه تقدم حماس بصفتها قوة سياسية مهيمنة في البرلمان، مساهمتها في انجاز كل 

.  بوتين أجرى أمس محادثة مع حسني مبارك تناول خاللها الزيارة التي يقوم بها وفد حماس بأن،أفاد الكرملين
 بحثا الوضع في الشرق االوسط ال سيما على ضوء اتصاالت العمل التي بدأت أمس مع قيادة هماوأكد ان

مشاركين فيها فرقت الشرطة مظاهرة هزيلة  لم يتجاوز عدد المن جهة أخرى وإحتجاجا عل الزيارة و .حركةال
 .العشرة اشخاص، بالقرب من السفارة الفلسطينية

 أسفرت عن موافقة    ه روسيا من أن محادثاتها مع حماس       قالت ما:  نقال عن وكاالت   4/3/2006 السفير   وجاء في 
 الحركة على تنفيذ جميع االتفاقات التي أقرتها السلطة السابقة بما فيها خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية،               

 تشكيل آلية دولية للرقابة على وصـول        إضافة إلى  في هذا االتجاه،     ون واالسرائيلي ونشرط أن يسير الفلسطيني   
  . المساعدات المالية إلى الفلسطينيين

 بـأن روسـيا     ،محادثاتالح الفروف في ختام     يصرت: موسكو من   3/3/2006 وكالة نوفوستي لألنباء     ونقلت
 لن نقدم أية توقعات مفرطـة بالتفـاؤل،          وأشار قائال،  .ع تشكيل الحكومة  ستواصل اتصاالتها مع قيادة حماس م     

 على وجود مسافة كبيرة تفصل عن اسـتئناف العمليـة           اكد مؤ .لكننا نرى أن هذه الخطوة في االتجاه الصحيح       
ككل من   عن أمله بأن تتمكن لجنة الوسطاء الدوليين األربعة والبلدان العربية والمجتمع الدولي              اعربوم. السلمية

أعلنـت   وفي نفـس الـسياق،       .القيام في المستقبل المنظور بخطوة أخرى تالية حو استئناف محادثات التسوية          
د أهمية تحول حماس إلى حزب سياسي يتوجـه نحـو تطـوير مؤسـسات المجتمـع                 يأكتالخارجية الروسية   

  .الديمقراطي المدني وضمان الشرعية واألمن في األراضي الفلسطينية
الوفـد الفلـسطيني بـدأ      أن  : موسكو مراسلها من     سامي عماره   نقال عن  4/3/2006شرق األوسط    ال وأوردت

 والذي حرصت المصادر الروسية على تأكيد       ،زيارته بلقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس االتحاد         
 ذلـك وأعقبت  . انيةان اللقاء كان بوصفه رئيسا لجمعية التضامن مع شعوب آسيا وأفريقيا وليس بصفته البرلم             

التي سـبقت اللقـاء مـع       والمباحثات التي حرص الجانبان على تسميتها بالمشاورات، مع الكسندر سلطانوف           
ان عـن   وبينما كشف الجانب الروسي عن برنامج زيارة الوفد ولقاءاته، اعربت مصادر فلـسطينية              . الفروف

 وكأنه صدفة جمعـت الطـرفين        ذلك ار تصوير زيارة الكرملين قد تكون فرصة مناسبة للقاء مع بوتين في اط          
  .استوجبت مراعاة اللياقة والدبلوماسية
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الواليات المتحدة وصفت امس لقـاء      أن   :اف ب  نقال عن    واشنطنمن   4/3/2006القدس الفلسطينية   وذكرت  
نـة  الفروف مع مسؤولي حماس بأنه مفيد، معربة عن ترحيبها بتذكير موسكو الحركة الفلسطينية بمطالب اللج              

  .وقال المتحدث باسم الخارجية ان هذا اللقاء استخدم لنقل الرسالة المرغوب فيها .الرباعية
ان النزاع في الشيشان مسألة روسية      من   مشعل   هلاقأن ما   :  نقال عن وكاالت   4/3/2006 48 عرب   وبين موقع 

فد الشيشاني في لندن، الـذي       أثار احتجاج المو    قد داخلية، ونحن ال نتدخل في الشؤون الداخلية للدول االخرى،        
لقد وضعوا مصالح الحكومة    بالقول،   مضيفاً   . لم نتوقع أن يكون هناك أي فارق بين حماس وياسر عرفات           ،قال

  .الروسية فوق تلك الخاصة بالتضامن الديني مع المسلمين الشيشان
 متحدث رسـمي     به رحصإلى ما   :  وكاالت نقال عن   4/3/2006 الرأي األردنية     مراسل كامل ابراهيم وأشار  
رافـضا أي تفـسير حـول       .  ال تشك اطالقا في حرص روسيا على بنود خارطة الطريق          بالدهان  من  الماني  

  .ب روسيا من جبهة رفض الحوار مع حماساانسحفرضية 
  عـن ونقل .يد مجلس أوروبا الخطوة الروسيةيأإلى ت: موسكو من 3/3/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     ونوه

 إلى مقر   ة الحركة  يستبعد احتمال دعو   م ل في حين ،  ها إن الحوار مع حماس ال يعني تأييد مواقف        ،ام قوله أمينه الع 
  .مجلس أوروبا في ستراسبورغال
  
   أولمرت يطالب حزبه بمقاطعة عباس .2

تحول لقاء محمود عباس وعمير بيرتس      : الناصرة أسعد تلحمي   نقالً عن مراسلها في    4/3/2006الحياة  نشرت  
حا أول من أمس سالحاً للتراشق بين قادة األحزاب الثالثة الكبرى في إسرائيل غذّاه احتـدام المعركـة                  في أري 

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أولمرت أصدر تعليماته ألقطاب حزبه كديما بعد التقاء عباس مـن                .االنتخابية
يها النية للعمل ضده، ونحترمـه      دون استئذانه على رغم أن إسرائيل ال تخوض حرباً شخصية ضده وليست لد            

واستغرب شمعون بيريز أمر المنع وقـال        .لكنه خذلنا بعدم محاربته اإلرهاب وباختياره هنية لتشكيل الحكومة        
 إننا ممنوعون من لقاء األعداء فقط وعابس ليس عدواً، إنما هو رجل يحترم كلمته، وأنا على اتـصال              :لإلذاعة

مـن   .عالن عن تأييده لعقد لقاءات بين شخصيات إسرائيلية والرئيس الفلسطيني         هاتفي دائم معه، لكنه تفادى اإل     
جانبه، دافع بيرتس في حديث لإلذاعة العبرية عن أهمية لقائه عباس، متسائالً عن جدوى مقاطعته ودفعه الـى                  

بمكـان أن   وقال إنه ينبغي على إسرائيل إقامة قناة اتصال التفافية على حماس، إذ من األهميـة                . أذرع حماس 
نبقي األبواب مفتوحة أمام الجهات المعتدلة، وعباس هو األكثر اعتداالً الذي يمكن أن نجده في الواقع المعقـد                  

  .اليوم
بيرتس اعتبـر لقـاءه مـع       أن   4/3/2006الرأي األردنية   جاء في   القدس امال شحادة    ونقالً عن مراسلتها في     

لشعب الفلسطيني انما ضـد االرهـاب داعيـا الحكومـة           عباس تاكيدا على ان حرب االسرائيليين ليس ضد ا        
ويـرى   .االسرائيلية الى عدم قطع العالقة مع ابو مازن الذي اعتبره ممثال عن العناصر الفلسطينية المعتدلـة               

 .خبراء سياسيون هذه اللقاءات جانبا من برنامجه االنتخابي بحيث يسعى الى اظهار خبرته في العمل الـسياسي          
 واعتبـر الحـزب ان      ،ل موقف اولمرت على تصريحه بان كل السلطة الفلسطينية حمـاس          وهاجم حزب العم  

  .الجانب المعتدل في السلطة الفلسطينية هو جانب ابو مازن
أولمرت جدد الدعوة إلـى المجتمـع        أن   القدس آمال شحادة   في 4/3/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت مراسلة   

يجب أن نحافظ على بقاء الجبهة      : وقال في لقاء حزبي أمس     .ماسالدولي للتوحد في جبهة عريضة قوية ضد ح       
ان روسيا التي دعت قادة حماس إلى زيارتها        : على أساس مبادئ وضعتها، وأضاف     الدولية التي بنتها إسرائيل   

ان إسرائيل ستواصل الغارات على الفصائل العـسكرية        : ربما تحد من اتصاالتها بالحركة في المستقبل، وقال       
نحن مستعدون في أي مكان يوجد فيه أدنى        : وقال. ناطق الفلسطينية لمنعها من شن هجمات على الكيان       في الم 

خطر لهجمات إرهابية، وسنواصل تتبع كل القنابل الموقوتة لتفجيرها، وأشار إلى أن الهجمات الفلسطينية على               
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 خطة لفـك االرتبـاط عـن        وكشفت معاريف ان اولمرت سيسرع     .إسرائيل توقفت ألن هذه األخيرة أجهضتها     
الضفة الغربية العام المقبل، واليستبعد تنفيذها باتفاق مع عباس، على ان يكون جدار الفصل العنصري حـدودا                 

  .امنة إلسرائيل، كما انه يدرس امكان عقد معاهدة دفاعية استراتيجية مع الواليات المتحدة
  
  ائبهاأبو زهري يتوقع حكومة تحظى حماس بالنصيب األوفر من حق .3

 قال سامي ابو زهري ان حماس سيكون لها النصيب االوفر في الحقائـب الوزاريـة فـي    :غزة ـ  حامد جاد
الحكومة المقبلة المتوقع تشكيلها في غضون اسبوع في وقت تكثف لجنة الحوار المنبثقة عـن كتلـة حمـاس                   

 أن الحكومـة     وأوضح .يل النهائية البرلمانية مشاوراتها مع الفصائل والشخصيات المستقلة لالتفاق على التفاص        
تضم في عضويتها الخبرات والكفاءات وأعضاء من القوى اإلسالمية والوطنية والمستقلين كما ستشمل عـدداً               

وحول عدم حسم موقف فتح من المشاركة في ظل التناقض بين تصريحات عزام األحمد ومحمـد                . من النساء 
حركـة  الوأكد أن اللقاءات المقبلة مع       .مشاركة هو عزام األحمد   لا بشأن   حماسالعنوان بالنسبة ل  إن   قال   ،دحالن

  .ستحسم الموقف
  4/3/2006الغد األردنية 

  
  انتم كالعظمة في حلوقنا:  لنواب حماساسرائيليون نمحققو .4

 استدعت الشرطة اإلسرائيلية صباح امس نواب كتلة التغيير واإلصالح في القدس            :القدس من محمد أبو خضير    
وكـشف   .مدينةالبعدم القيام بأي نشاط سياسي في       طالبوهم  ن  يوقال محمد طوطح أن المحقق     .رطةإلى مقر الش  

 ان  اكـد  مؤ .م كالعظمة في حلوقنا في ألنكم تحملـون الهويـة الزرقـاء           كان:  بشكل واضح   لهم ان الضابط قال  
  .االمسؤولين في الشرطة اإلسرائيلية يتخبطون وال يعلمون ماذا يقولون وماذا يفعلون معن

  4/3/2006القدس الفلسطينية 
  
  تفاعالت فتحاوية حول نية عباس تسليم حماس مسؤوليات أمنية  .5

، وجهـوا رسـالة    األمنية ذكرت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة أن رؤساء األجهزة:رام اهللا ـ  يوسف الشايب
 .هاوليات األمنية ل  عاجلة إلى محمود عباس، يرفضون فيها العمل تحت إمرة حماس، محذرين من تسليم المسؤ             

وقالت ان قادة األجهزة أصيبوا بالصدمة من تصريحات عباس التي أكد فيها أن حكومة حماس ستسيطر علـى                  
وأكدت أن اللجنة المركزية لفتح تعـارض        .الشرطة واألمن الوقائي والدفاع المدني واألمن الوطني الفلسطيني       

 أعضاء المركزيـة، بـسبب      وبين هيسود العالقة بين  ، موضحة أن توترا شديدا      ذلك حول   عباسبشدة توجهات   
  . على تحميل حماس كافة مسؤولياتها األمنية والحكومية بصورة كاملةهإصرار

  4/3/2006الغد األردنية 
  

  حماس تواجه الملفات الصعبة قبل أن تشكل حكومتها : تحليل .6
رته على عقد الجلسة األولى للمجلس ال يخفي رئيس المجلس التشريعي قلقه من عدم قد : محمد يونس–رام اهللا 

 .بعد غد، والسبب هو عدم تعاون عدد من موظفي المجلس المنتمين الى فتح معه، وتمرد بعضهم على طلباته
وما واجهه في تحضيره لالجتماع االول للمجلس التشريعي، قد يشكل  .وصل غضبه حد التهديد باالستقالةحيث 

 150كومة حماس الجاري تشكيلها من الجهاز التنفيذي للسلطة المؤلف من نموذجاً للمناكفات التي ستواجهها ح
ألف موظف، غالبيتهم العظمى تنتمي الى فتح التي ال تخفي رغبتها وسعيها الى افشال ادارة حماس للسلطة 

الغ التحدي الداخلي الذي يبدو بهذا وبموازاة  .والحلول مكانها في الموقع الذي أخرجها منه صندوق االقتراع
 لمواجهة التحدي األصعب المقبل من الخارج بعد ان أعلنت االدارة األميركية انها الحركةالصعوبة، تستعد 



 

 6

وترجح مصادر رسمية فلسطينية ان تستجيب الدول األوروبية  .حتى تفشلتها ستفرض عزلة على حكوم
تعترف باسرائيل وباالتفاقات الموقعة وغالبية الدول العربية الى دعوات المقاطعة االميركية ما لم تنبذ العنف و

ولمواجهة الحصار الغربي القادم بشقيه المالي والسياسي، بدأت حماس البحث عن بدائل في أصقاع  .معها
اما رهانها المالي .  السياسي على حوار استكشافي جار مع دول االتحاد األوروبيهاينصب رهانحيث . األرض

  أسامة حمدانوقال .التي تواجه معركة من نوع آخر مع اميركا والغربفي هذه المرحلة فينصب على ايران، 
 دعم حكومتها على نحو ال يعاني فيه الشعب الفلسطيني تحت ماس ان ايران تعهدت لحفي هذا الصعيد،

فإن  أما من جهتها، .وأشار الى ان بعض الحوارات مع أطراف أوروبية سيخرج الى العلن قريباً. الحصار
دولية العاملة في األراضي الفلسطينية التي ال تستبعد حصاراً أميركياً يصل بالسلطة حتى مشارف المؤسسات ال

 .االنهيار، بدأت تظهر قلقها من انعكاسات اجراءات الحصار هذه
  4/3/2006الحياة 

  
  عباس يترأس اليوم اجتماع المجلس الثوري لفتح .7

ـ محمود عبـاس    أن   :القدس المحتلة  من   يم كامل إبراه  عن مراسلها 4/3/2006الرأي األردنية   نشرت   يترأس س
 الـذين   الحركـة، اليوم اجتماعا للمجلس الثوري لفتح في رام اهللا وسط حالة احتقان وتوتر شديد تـسود قـادة                  

واكدت مصادر مطلعة فـي      .يرفضون القبول بافرازات ونتائج االنتخابات التشريعية وتبعاتها من ملفات شائكة         
مشاركة في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة والوضع الـداخلي للحركـة           الول امكانية   فتح ان االجتماع سيتنا   

واكد نبيل ابـو ردينـة ان        .وسبل النهوض بها والحد من الفوضى والتشرذم الذي اصابها قبل وبعد االنتخابات           
ابه امام المجلس    بسياسة السلطة وما حدده عباس في خط       حماسمشاركة في الحكومة المقبلة مشروطة بالتزام       ال

التشريعي وااللتزامات االقليمية والدولية والتي تمخضت عن االتفاقات المبرمة مـا بـين منظمـة التحريـر                 
  .واسرائيل
اسـتبعد   شعثأن نبيل   : رام اهللا  مراسلها من     عبدالرؤوف أرناؤوط  عن4/3/2006الوطن السعودية   وأضافت  

في الحكومة الجديدة وإن كان أكد على أن االجتماعـات          خروج اجتماعات الثوري بموقف نهائي من المشاركة        
ستضع األسس المطلوب توافرها للمشاركة، مشيرا إلى أن التوجه الغالب بين قيادات وأبناء فتح هـو التفـرغ                  

وأوضح أنه سيجري دراسة موضوع المشاورات       .إلعادة بناء الحركة بما يحقق مصلحة عليا للشعب الفلسطيني        
  .ألحمد، مع كتلة حماس بشأن الحكومةالتي قادها عزام ا

  
     ينجون من غارة اسرائيليةفلسطينيونناشطون  .8

أطلقت مقاتلة اسرائيلية امس صاروخين في اتجاه سيارة اشتبه في انها تقـل ناشـطين                : طاهر النونو    -غزة  
  .ة الجهادوأكد شهود ان السيارة كانت تقل ناشطين ينتمون الى حرك . اخطأت هدفهاإال أنهاشمال غزة، 

  4/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

    اللبنانينعلق آماالً كبيرة على التوافق: أبو العينين .9
أبو العينين، في موقف فلسطيني هو األول من الحوار اللبناني، أن هذا الحوار هو مبعـث أمـل                  سلطان  أعلن  

 أن يحتـّل الموضـوع   متمنيـا . نية وان التوافق اللبناني الداخلي هو رصيد كبير للقضية الفلسطي       ،وبارقة تفاؤل 
 فـإن   1559وأشار إلى أنه في ما يخص القرار        . الفلسطيني في لبنان مكانة خاصة لجهة القوانين والتشريعات       

 الرغبة نفسها بما يخدم المـصلحة       هم لدي الفلسطينيونهناك إجماعاً لبنانياً على تنظيم السالح داخل المخيمات، و        
  السالح ليس أمنياً، وكذلك فإن الالجئين الفلسطينيين في لبنان هذا اعدة اعتبار أن اللبنانية والفلسطينية على ق
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  .ليسوا قضية اجتماعية وأمنية فقط بل قضية سياسية بامتياز
  4/3/2006السفير 

  
  كتائب شهداء األقصى تُحذر من المساس بالرعايا األجانب .10

وقالت في بياٍن . بالرعايا األجانب في غزة حذرت كتائب شهداء األقصى من المساس :غزة ـ أشرف سحويل 
حـاك  ت انه في الوقت الذي يرتكب فيه االحتالل اإلسرائيلي أبشع الجرائم من اغتياالت وحصار و              ،وزعته امس 

 تخرج علينا فئة ظالمية ال نعرف هويتها وال نعرف بأوامر     ،فيه المؤامرات من أجل تشويه جهاد ونضال شعبنا       
 أصبح ألعوبة فـي أيـدي   ذلكيتوعدون فيه بأنهم سيقيمون شرع اهللا على أرضه وكأن       ببيان مشبوه     تأتمر، من

ـ            .هؤالء المشبوهين  قوم توأكدت أنها تُحذر هذه الفئة بأن أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني ليس لقمة سائغة وس
  . الفلسطينيمنألبالرد بيٍد من حديد على كل من يحاول أن يزعزع أ

  4/3/2006الحياة الجديدة 
  

  يعتدون على كنيسة الناصرة  ” إسرائيليون“متطرفون  .11
 وايهود متطرفون، ألق   أن    :آمال شحادة عن مراسلتها    ،القدس المحتلة من    4/3/2006 الخليج اإلماراتية    ذكرت

مساء أمس، قنبلة ومفرقعات صوتية في كنيسة البشارة لالتين في الناصرة، ما أدى الى إصابة وإثـارة حالـة                   
ونجح سكان المدينة في ضبط أحد المعتدين داخل الكنيسة وأوسعوه ضربا، ولـم تـتمكن               . لمصلينذعر وسط ا  

وكـان    .الشرطة من نقله الى المستشفى إال بعد أربع ساعات على األقل نتيجة التجمهر الكبير لسكان المدينـة                
ما أدى الى حالة هلع وخـوف       ثالثة من جماعة باروخ مارزل قد دخلوا الكنيسة أثناء صالة تقام وألقت القنابل              

رجل وزوجته وامـرأة    : وذكرت مصادر مطلعة أن منفذي االعتداء ثالثة أشخاص        .وأغمي على أحد المصلين   
  .يعلم بنواياه بتنفيذ اعتداء في إحدى البلدات العربية” الشاباك“وقد تبين أن . ثانية

وهتـف المجتمعـون     . في المكـان   وااآلالف من أهالي الناصرة اجتمع    أن    4/3/2006 48عرب   وجاء في 
  . وكانت الشعارات تهدف للوحدة بين االسالم والمسيحيين في المدينة. هتافات منددة بمثل هذه األعمال

 عبر خالل اتصال هاتفي أجراه مـع رئـيس          اسماعيل هنية أن    4/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد
ين للجريمة التي مست أحد المقدسات المسيحية في الناصرة، وأعرب          بلدية الناصرة عن إدانته واستنكاره الشديد     

هنية عن تضامنه مع األهالي في الناصرة واعتزازه بالموقف الموحد للمسلمين والمسيحيين مؤكـداً اسـتعداده                
أدانت " وكانت حركة حماس    .للتحرك والقيام بكل ما هو ممكن من أجل حماية المقدسات المسيحية واإلسالمية           

  .للتصدي للمخطط الصهيوني"كنيسة داعية أبناء الشعب الفلسطيني العتداء الذي طال اال
تواجد فور وقوع االعتداء على الكنيسة رجال دين مسيحيون ومسلمون           أنه  4/3/2006 الغد األردنية    وأشارت

  .تهم في وقف48وحيا رئيس بلدية الناصرة وحدة اهالي الناصرة وفلسطينيي  . 48وقادة فلسطينيي 
  

   في بلعين وبيت سيرا وعابود ضد الجدارقمع ثالث مسيرات .12
أصيب تسعة مواطنين فلسطينيين، ومتضامنان إسرائيليان وأميركية، بعد قمع قوات االحتالل            : فادي العاروري 

ففي قرية   .المهددة جراء بناء الجدار على أراضيها     . بلعين، وبيت سيرا، وعابود   : للمشاركين في فعاليات قرى   
لعين، ربط المتظاهرين أنفسهم بالجدار، بالمشانق والسالسل الحديدية واالسطوانات المعدنية، قبل أن يهاجمهم             ب

 متظـاهر فلـسطيني وإسـرائيلي       500وفي قرية بيت سيرا، خرج أكثر من         .جنود االحتالل ويفرقوهم بالقوة   
من جهة أخرى، اعتـدى      .معةودولي في مسيرة شقت طريقها وسط حقول الزيتون المصادرة عقب صالة الج           

  . متظاهر، منددة ببناء الجدار300حاشدة بمشاركة المسيرة الجنود االحتالل على المشاركين في 
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  4/3/2006األيام الفلسطينية 
  

 زوجة الرنتيسي جالت على مخيمات صور  .13
فاعليات ، والتقت ال، جنوب لبنانشهيد عبد العزيز الرنتيسي، مخيمات منطقة صورالزارت أمس، زوجة 

على المقاومة بسالح العلم والمعرفة "وتحدثت امام الطالب وحثتهم . النسائية وتفقدت المؤسسات التربوية
الجميع الى رص الصفوف والوحدة الوطنية والتمسك بنهج المقاومة سبيال لتحرير "والتمسك بحق العودة داعية 

 ". فلسطين
4/3/2006البلد اللبنانية    

 
   ستيائها من الدعوات التي وجهت لحماس من جنوب افريقيا عن ابعرتاسرائيل  .14

 انضمت جنوب إفريقيا إلى قائمة متنامية من الدول التـي           :ب.ا نقالً عن  4/3/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
دعت قادة حماس إلجراء محادثات، مما أثار مخاوف اسرائيل من انهيار الجبهة الدولية التي تحاول االسـتناد                 

وقال سامي ابوزهري إن حكومة جنوب إفريقيا دعت قادة حماس إلى زيارتها من              .الحركة الفلسطينية إليها ضد   
وأكدت وزارة الخارجية في بريتوريا انها      . أجل إجراء محادثات، لكنه أشار إلى أن موعد الزيارة لم يحدد بعد           

  .   وجهت الدعوة
اعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن     : وكاالتوال كامل ابراهيم  نقالً عن  4/3/2006الرأي األردنية   وأضافت  

  .اسفها لقيام جنوب افريقيا بتوجيه دعوة الى قياديي حماس لزيارة مدينة الكاب
  

  موفاز يخشى جبهة شرقية جديدة إلسرائيل  .15
قال موفاز ان هناك محور شر متطرفاً في الشرق االوسط يسعى الى تدمير             : أ ف ب، أب، رويترز، يو بي آي       

أضاف ان هناك في المقابـل محـورا        . ل وزيادة التطرف في الدول العربية التي تحكمها أنظمة معتدلة         اسرائي
براغماتيا في الشرق األوسط تقوده إسرائيل مع دول عربية معتدلة وبدعم الواليات المتحـدة يجـب أن يبقـى                   

األول يتمثل  : سرائيل إلى ثالثة  وقسم التحديات التي تواجها إ    . مسيطراً لمنع نشوء جبهة شرقية جديدة إلسرائيل      
بالسلطة الفلسطينية بعد فوز حماس والثاني بالتهديد اإليراني في ضوء تطوير برنامجها النووي والثالـث فـي                 

وقال إن إسرائيل ستواصل العمل لمواجهة هذه التحديات وبـدعم مـن            . التهديد على الحدود الشمالية مع لبنان     
  . المجتمع الدولي والدول الغربية

 4/3/2006السفير 
  

  بلير وعد بإعادة النظر في قوانين تسمح بمحاكمة ضباط إسرائيليين: لفني .16
أعلنت وزيرة خارجية اسرائيل لفني، أن رئيس الوزراء البريطاني بلير، وعدها بمعالجة قضية             :  لندن ،تل أبيب 

. ائم حرب بحق الفلـسطينيين    الضباط االسرائيليين الذين يواجهون خطر االعتقال والمحاكمة بتهمة ارتكاب جر         
  .وقال ان مستشاريه القضائيين يتابعون هذه المسألة ويفتشون عن حلول قانونية للمعضلة

  4/3/2006الشرق األوسط 
  

 ليكود بتشكيل ائتالف حكومي البيرتس يرفض اقتراحاً من  .17
عد االنتخابات البرلمانية ، ب)الليكود والعمل (اعتبر عمير بيرتس اقتراح شالوم ان يتعاون الحزبان: الناصرة

لتشكيل ائتالف حكومي مرفوضاً تماماً حيال الهوة العميقة في مواقف الحزبين من القضايا السياسية 
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وأضاف ان نتانياهو . وقال لالذاعة العبرية أمس ان المناصب والكراسي ال تغريه .واالقتصادية واالجتماعية
 ديموقراطي متمسك -االقتصادية واالجتماعية، بينما أنا اشتراكييمثل اليمين المتطرف في المجاالت السياسية و

وكشفت االذاعة ان لقاءات تمت أمس بين ناشطين ميدانيين من ليكود  .بطريق السالم والعدالة االجتماعية
والعمل هدفت الى عدم تسخين المعركة بينهما وتركيز الجهود في محاربة كديما، آملين ان يؤدي التعاون الى 

ع آخر في شعبية كديما وتقليص الفارق المتوقع في المقاعد التي سيحصل عليها، ما سيراكم صعوبات تراج
وسخر القطب في كديما شيتريت من اقتراح شالوم واعتبر التعايش بين العمل  .على كديما لتشكيل حكومة

 .وليكود شبه مستحيل ألنه سيقضي على احدهما
  4/3/2006الحياة 

  
  ت قبل ثالثة اسابيع من االنتخابات االسرائيليةتراجع شعبية اولمر .18

 كشف استطالع للرأي امس ان كاديما يسجل تراجعا في شعبيته قبل حوالي ثالثة اسابيع مـن                 :اف ب ،  القدس
وافاد هذا االستطالع الذي نشرت نتائجه يديعوت احرونوت امس ان كاديمـا سيحـصل               .االنتخابات التشريعية 

وقد ارتفعت نسبة المتـرددين      . قبل ثالثة اسابيع   43 قبل اسبوعين و   41ل اسبوع و   قب 39 مقعدا مقابل    38على  
 مقعـدا   15وسجل الليكود ايضا تراجعا اذ انه سيحصل علـى          . قبل اسبوع % 12مقابل  % 14في موقفهم الى    

مـن  % 35يـرى    و .بينما حقق حزب العمل تقدما ويفترض ان يحصل على عشرين مقعدا حسب االستطالع            
لنتانيـاهو  % 22ين ان اولمرت هو الشخصية االكثر قدرة على تولي مهام رئيس الحكومـة مقابـل                االسرائيلي

  .لبيريتس% 19و
  4/3/2006الرأي األردنية 

  
  حزب انتخابي إسرائيلي ثالث يطالب بتهجير الفلسطينيين .19

سرائيل بيتنا انضم حزب حيروت الى حزبين آخرين في اسرائيل، هما جبهة اسرائيل القومية وحزب إ             : تل أبيب 
ففي مؤتمر صحافي عقده فـي تـل        . واللذان يخوضان االنتخابات ببرنامج انتخابي يطالب بترحيل الفلسطينيين       

 ان حزبه يدعو    :وقال. أبيب، أمس، قال ميخائيل كالينر، ان ترحيل العرب عن البالد هو الحل األمثل للصراع             
سطينيين أمام خيارين، فإما البقاء بإسـرائيل والعـيش         الى تنفيذ الترحيل بطريقة إنسانية وحضارية بوضع الفل       

تحت كنفها والتعهد باإلخالص لها، أو الرحيل عنها مقابل تعويض مالي محترم كالذي حصل عليه مـستوطنو                 
  .غزة

  4/3/2006الشرق األوسط 
  

  مخطط إسرائيلي يحاصر خمس قرى قرب القدس   .20
النقاب عن مخطط إسـرائيلي لبنـاء جـدار         ) بيتسليم( انكشف مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنس     : وام

فاصل يحاصر خمس قرى تقع شمال غرب محافظة القدس وحصرها في جيب معزول يفصلها عـن شـرقي                  
 الف فلسطيني يقطنون في قرى      15وقال المركز في تقرير له ان الجدار سيسجن          .المحافظة والقرى المجاورة  

وأوضح أن مسار الجدار في هذه المنطقة سيكون محاذيـا          .  والجديرة وقلنديا  بيت حنينا البلد وبير نباال والجيب     
للشوارع الثالثة األساسية الممتدة على طرفي الجيب وسيمنع السكان من استعمال هذه الشوارع وتحويلها مـن                

ز وأشار إلى أن الجدار سيلحق ضررا بالغا بجهـا         .الناحية الفعلية إلى شوارع مخصصة لتصرف المستوطنين      
  .  التربية والتعليم

  4/3/2006الخليج اإلماراتية 



 

 10

  
  

  
   3 قادر على التصدي لشهاب 2آرو  :اسرائيل .21

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول رفيع المستوى في الجيش االسرائيلي، امس، قوله ان نظـام                : ا ب 
در على تدمير اي هجوم ايراني      المضاد للصواريخ الباليستية، قا   ) السهم( 2الصاروخ االميركي االسرائيلي آرو     

  . مقبل، حتى وان كان نوويا
  4/3/2006السفير 

 
  محافظة رام اهللا ..  مليون دوالر قيمة صادرات 4ر5 :تقرير .22

أكدت غرفة تجارة وصناعة رام اهللا والبيرة، أن إجمالي صادرات المحافظة للـدول             :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   
وذكرت الغرفة فـي تقريرهـا       . مليون دوالر  4ر427ر544لغ العام الماضي    العربية وبعض البلدان األجنبية ب    

  .، أن األردن احتلت المركز األول بين الدول التي تم التصدير إليها2005للعام 
  4/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  ! قيادة جديدة الإلخوان استعداداً للمشاركة في الحكم: األردن .23
مجلس شورى جماعة اإلخوان المسلمين في األردن انتخـب ، أمـس،            أن   : ا ف ب   4/3/2006 السفير   قالت

 . سالم الفالحات مراقبا جديدا من تيار الوسط، في إشارة إلى أن تيارا معتدال يسيطر علـى مجلـس الـشورى                   
وقال براري، من مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية، إنها عملية تأهيل داخلية، تمهيدا الستالم               

واعتبر عريب الرنتاوي أن نتيجـة       . حكم، أو المشاركة فيه بقوة، متشجعين بفوز حماس واإلخوان في مصر          ال
ونقلت وكالة فرانس برس عن خبير في شؤون الحركات اإلسالمية         . انتخابات الشورى قد تكون تمهيدا للمستقبل     

لحماس بقوة إلى درجـة التمـاهي       قوله إن تيار الصقور الذي كان مسيطرا على اإلخوان في األردن، ومؤيدا             
معها، على الرغم من ما قد ينجم عن ذلك من حساسيات في األردن، فشل في انتخابات الشورى، معتبرا أن ما                    

  .حدث هو مراجعة داخلية أو حركة تصحيحية
 بحسب عضو مجلـس شـورى       : سامي محاسنة عن مراسلها    ،عمان من  4/3/2006 الشرق األوسط    ولفتت

وقـال    .ن االردن رفض ذكر اسمه، ان حماس دعمت الفالحات القريب من مواقفها الـسياسية             للجماعة اخوا 
عضو شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي ان رئيس خالد مشعل ومحمد نزال بدءوا سلسة مـن الـضغوطات                  

ـ      . على إخوان االردن من خالل قواعدهم االنتخابية والشعبية التابعة لإلخوان          ف وقال المصدر ان سـبب موق
حماس السلبى من الذنيبات هو موقفه المعلن، والذي كشفه الروابده، بعد إخراج قادة حمـاس األردنيـين مـن                   

في الجماعة مع موقف الدولة االردنية بأنه ال يجوز تنـامي جـسم             » التيار الوطني «االردن ، اذ تناغم موقف      
شورى الحزب ان رسالة الذنيبات     حماس في االردن على حساب الحركة االخوانية في االردن، وأضاف عضو            

إذا أردتم إبقـاء    «التي أعلن فيها قبل أربعة أيام رفضه الترشح لموقع المراقب هي رسالة للنظام السياسي بأنه                
بوصلة األخوان في صالح الدولة فان ما يجري من ضغوطات لخالد مشعل ستزيح هذه البوصـلة وتحركهـا                  

  .»لصالح حماس على حساب الوطن ومصالحه
  

  "  حماس"استراتيجية أمريكية إلفشال حكم  .24
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اعلن ديفيد ولش امام الكونجرس ان واشنطن تحاول منع الدول االخرى من لقاء قادة حماس وعزلها سياسـيا                  
استراتيجيتنا هي وضع كثير من الـصعوبات       “وماليا حتى تجد صعوبات كبيرة في تولي ادارة الحكم، وأضاف           

  .امام حماس لعرقلة توليها الحكم
  4/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
   الفلسطينيين على اختيارهم حماس معاقبةيجب عدم : كارتر .25

اعرب جيمي كارتر عن امله في ان تضفي حركة حماس االعتدال على مواقفها، طالبـا،               :  اف ب - نيويورك
توقعاتي، هو ان   املي وصلواتي انما ليس     ''وقال ان   . في انتظار ذلك، اال يعاقب الشعب الفلسطيني على خياره        

تكون حماس من خالل مسؤولية الحكم، اكثر ميال الى اضفاء االعتدال على مواقفها ورفض ما وصفه االرهاب                 
القيام بكل ما   ''واضاف ان على واشنطن في الوقت نفسه         .''والعنف، اكثر مما لو لم تكن تتحمل هذه المسؤولية        

واوضح ان على    .محاورا مؤهال للتفاوض مع اسرائيل    في وسعها لتقوية محمود عباس، وترسيخ دوره بصفته         
  .االصرار على ان تعطي اسرائيل على االقل الفلسطينيين المال المستحق لهم''الواليات المتحدة ايضا 

  4/3/2006الدستور 
  

  األونروا “سنقدم المساعدات للفلسطينيين عبر : الخارجية األمريكية .26
الناطق باسـم الخارجيـة       أن    :واشنطن في   حنان البدري   راسلتها  عن م  4/3/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت

األمريكية توقع أن تزيد الواليات المتحدة المساعدات للفلسطينيين عبر وكالة األونروا، وأضـاف أن الواليـات         
رق ، فال فا  ”فتح“أو  ” حماس“المتحدة ستقدم كل المساعدات اإلنسانية سواء كانت الحكومة الفلسطينية تنتمي إلى            

وأضاف لشرح نتائج جولة رايس األخيرة، أن الجميع في المنطقة سواء مصر            . سيكون في رد الفعل األمريكي    
ووجه بشكل غير مباشر اللـوم إلـى          .”حماس“أو السعودية أو الدول الخليجية مجمع على ضرورة أن تتغير           

، بـل   ”أمواالً” حماس“سناً ال تعطوا    ح“كانت واضحة، فلم تكن رسالة      ) األمريكية(إن الرسالة   : الصحافة، وقال 
  . كانت رفض حكومة فلسطينية تمارس اإلرهاب

المتحـدث باسـم   أن  :  طلحة جبريل ومنير الماوريعن  ،واشنطنمن   4/3/2006 الشرق األوسط    وأوردت
بعد واسـت  الخارجية األميركية نفى وجود خالفات مع مصر والسعودية بشأن تقديم مساعدات مالية للفلسطينيين،            

  .حماس«وقال إن هناك تباعداً بين الجانبين، وايران ال تستطيع تقديم دعم الى » حماس«تنسيقاً بين ايران و
  

   بسبب الدعوى ضد رئيس بلدية لندنبريطانياانقسامات بين يهود  .27
 النـواب   تواجه الطائفة اليهودية في بريطانيا انقساماً حاداً داخل صفوفها على خلفية الدعوى التي رفعها مجلس              

وقال رئيس الرابطة الصهيونية ان هذه القضية ستؤدي الى مواقـف           . اليهود ضد رئيس بلدية لندن ليفينغستون     
ومن بين المنتقدين اآلخرين من صفوف اليهود كان مدير         . وردود فعل سلبية ضد اليهود من عموم سكان لندن        

أن يفكروا بحذر في عواقب ما يقومـون        «ليهم  أحد مراكز االبحاث والدراسات اليهودية الذي حذر اليهود أن ع         
كذلك أعرب حاخام عن مخاوفه من أن تتعرض مصالح اليهود          . به عندما يقومون بتحرك باسم الطائفة اليهودية      

في بريطانيا للخسارة والضرر بسبب ما يرافق قضية ليفينغستون من حمالت دعائية وبسبب تعاطف الناس معه                
  .ة عليهواستهجانهم للحملة اليهودي

  4/3/2006الحياة 
  

  الجماعة اإلسالمية تطرح مبادرة حول تعمير عين الحلوة في صيدا  .28



 

 12

شددت الجماعة االسالمية في صيدا على ضرورة استمرار الحوار والتالقي بين الفعاليـات الـصيداوية لحـل                 
سؤولها السياسي فـي    واكدت على لسان م   . مشكلة تعمير عين الحلوة ضمن لجنة المتابعة للفعاليات الصيداوية        

الجنوبأن الجماعة بصدد طرح مبادرة حول تعمير عين الحلوة وقد باشرت االتصاالت مع جميـع األطـراف                 
 . لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر لكي تعاود اللجنة االمنية المشتركة عملها بوجود جميع القوى الصيداوية              

عاليات صيدا النيابيـة والـسياسية والدينيـة واالهليـة     وكشف ان الجماعة االسالمية بصدد القيام بجولة على ف        
والجمعيات من اجل التوصل الى صيغة مشتركة ومقبولة من الجميع لوضع حد لما يحصل من اشكاالت امنية                 

  .بين الحين واالخر
4/3/2006السفير   

 
   :وكالة نوفوستيال مقر  فيمؤتمرا صحفيا في موسكويعقد خالد مشعل  .29

 عقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مؤتمرا صحفيا في            :نوفوستي). رآذا( مارس   3موسكو،  
وفي ما يلي نص     وكالة في ختام محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في موسكو اليوم            المقر  
  :كلمةال

لزيارة موسكو بدعوة   أود أن أعرب في البداية باسمي ونيابة عن حركة المقاومة اإلسالمية حماس عن سعادتنا               
ونقدر عاليا خطوة الرئيس بوتين بدعوة قيادة حماس،        . من فخامة الرئيس بوتين للحوار مع المسؤولين الروس       

وقد كانت مباحثاتنا مع السيد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، وفريق           . وهي خطوة شجاعة وحكيمة   
.  الكسندر سلطانوف مباحثات جيدة وبنـاءة وصـريحة        وزارة الخارجية الروسية برئاسة نائب وزير الخارجية      

  . وأستطيع القول بكل ثقة إن هذه المباحثات سيكون لها ما بعدها
إن حماس واثقة من موقفها التي ترغب فيه أن يسمعها العالم ال أن يسمع عنها، خاصـة وأن هنـاك أطرافـا                      

لقد جئنا إلى   . الحقيقية لموقف حركة حماس   ونرغب بأن ننقل للعالم كله الصورة       . تحاول تشويه موقف الحركة   
وبهـذا  . موسكو، وقبلها إلى عواصم عربية وإسالمية حاملين حقوق وهموم وتطلعـات الـشعب الفلـسطيني              

التفويض الذي حصلنا عليه من شعبنا الفلسطيني في انتخابات حرة وديمقراطية نريد أن نسعى إلنجاز الحقـوق           
قيق السالم في المنطقة، ولكن نريد السالم المستند إلى العدل وإلى ضـمان             نحن نرغب بتح  . الوطنية الفلسطينية 

ونقـول للعـالم مـن      . يجب أن يستند السالم إلى انسحاب إسرائيل وإنهاء االحتالل        . حقوق الشعب الفلسطيني  
 إن الشعب الفلسطيني ال يرغب بشن عدوان على أحد، وال يريد أن           . موسكو إن هذه هي رسالة حماس الحقيقية      

ونمد أيدينا إلى المجتمع الدولي كي يساعدنا على إنجـاز حقوقنـا الوطنيـة وإنهـاء                . يتجه نحو خيار الحرب   
وهذه فرصة أمام المجتمع الدولي لكي يصنع مـع حمـاس الـسالم             . االحتالل اإلسرائيلي ووقف عدوانه علينا    

 عظمى قادرة على لعب دور مميـز        ونؤكد على أن روسيا بصفتها دولة     . الحقيقي القائم على العدل في المنطقة     
وما سـمعناه   . ونحن نرحب بالدور الروسي، ونعتقد أنه سيكون دورا بناء        . في صنع السالم المستند إلى العدل     

ويسعدنا أن تتجه روسيا إلى توسيع العالقـات مـع المنطقـة            . اليوم من المسؤولين الروس يشجعنا على ذلك      
عب الفلسطيني في التخلص من االحتالل اإلسرائيلي وإنجـاز حقوقـه           ومما ال شك فيه أن مساعدة الش      . العربية

الوطنية تعتبر مدخال مهما لصناعة السالم في المنطقة من جهة، وفي كسب العالم العربي واإلسالمي من جهة                 
  . أخرى، خاصة وان حركة حماس تحظى بتأييد عربي وإسالمي رسمي وشعبي

الفلسطينية والشخصيات الوطنية الفلسطينية والتعاون مع األخ أبـي         وتسعى حماس اليوم إلى الحوار مع القوى        
مازن من أجل بناء البيت الفلسطيني، وتشكيل حكومة فلسطينية على قاعدة ائتالف وطنـي واسـع، واختيـار                  

وليس . كفاءات تتميز بالخبرة والنزاهة لكي نتمكن من تنفيذ برنامج اإلصالح الذي وعدنا به الشعب الفلسطيني              
نا شك، نحن الذين نجحنا في الدفاع عن شعبنا وتقريبه من نيل حقوقه الوطنية، فـي نجاحنـا فـي تحمـل                      لدي

إن حماس ومعها مختلف القوى الفلسطينية سـتعمل علـى تنفيـذ            . مسؤولية الحكومة وإدارة الشأن الفلسطيني    
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فـظ األمـن للـشعب      اإلصالحات ومحاربة الفساد وإنهاء حالة الفوضى في بعض المنـاطق الفلـسطينية، وح            
وتسعى قيـادة  . الفلسطيني، وتوفير حياة كريمة للفلسطينيين باإلضافة إلى إنجاز حقوقه الوطنية وإنهاء االحتالل          

حماس في جوالتها العربية واإلسالمية والدولية للتشاور مع العواصم المختلفة لما فيه تحقيق مصلحة الـشعب                
وتستطيع حركة حماس التفاهم مـع   . لك المشاورات مشجعة وإيجابية   وتبدو النتائج التي تحققت في ت     . الفلسطيني

المحيط العربي واإلسالمي واإلقليمي والدولي، والمشكلة الرئيسية تتمثل في إسرائيل ألنها تعتدي على الـشعب               
مـاس  أما بالنسبة للدعم المالي واالقتصادي المقدم للشعب الفلسطيني ولحكومته الجديدة فقد جعلته ح            . الفلسطيني

وقد قدمت الحركة لكل األطراف العربيـة  . وقد لمسنا تجاوبا جيدا من العواصم التي زرناها  . أولوية في جولتها  
الضمانة األولى تتمثل في أن الـدعم الـذي         . واإلسالمية والدولية ضمانتين مهمتين في موضوع الدعم المالي       

أما الضمانة  . ولن يختلط بميزانية الحركة   يخصص لفلسطين لن يذهب لحماس بل يذهب إلى الشعب الفلسطيني،           
الثانية فتتعلق بتوجيه تلك المساعدات إلى الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، ومعالجة جوانب حياته اليومية              

ويستطيع المجتمع الدولي سواء عبر األمم المتحدة أو الجامعة العربية أو أية آلية أن يطمـأن                . بعيدا عن الفساد  
وتتمتع حركة حمـاس    . لمال لن يذهب إلى حماس أو يتعرض للفساد، وإنما سيخدم الشعب مباشرة           إلى أن هذا ا   

. ويشهد العالم كله على نزاهة حماس وقدرتها على خدمة الـشعب الفلـسطيني            . تجربة واسعة في هذا المجال    ب
قدر على تحقيق سالم    ونقول ذلك بكل ثقة خالفا لما تروج له بعض األطراف اإلسرائيلية واألمريكية، ونحن األ             

ونؤكـد أن اختيـار الـشعب       . حقيقي مستند إلى العدل وإنهاء االحتالل، وتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني          
كمـا أن الـشعب     . الفلسطيني لحماس في االنتخابات سوف يجلب الحياة الحقيقة لشعبنا وليس الجوع والحصار           

د من احترام اإلرادة الفلسطينية، وال بد أن يساعدنا العالم فـي            ال ب : الفلسطيني بانتخابه لحماس قدم رسالة للعالم     
وال يمكن أن يكون هناك سالم      . إنهاء االحتالل واستعادة الحقوق الوطنية لكي يتحقق السالم واالستقرار الحقيقي         

 يقـف   هذه هي رسالتنا للعالم، ونتمنى أن     . واستقرار على حساب الحق الفلسطيني واستمرار االحتالل والعدوان       
  . العالم إلى جانبنا

ثم أجاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عن أسئلة الصحفيين حيث قال فـي رده علـى                   * 
  :سؤال حول مدى تطابق القيم األمريكية التي تسعى الواليات المتحدة إلى نشرها مع قيم العالم اإلسالمي

م مع جميع القيم اإلنسانية التي تشكل الضمير اإلنساني من           إن قيم المجتمع الفلسطيني العربي اإلسالمي تنسج       -
ديمقراطية، ومساواة، وعدالة، وحرية التعبير، وحرية المعتقد، والتسامح والتعاون واالنفتاح بين الحـضارات،             

  .واحترام حقوق اإلنسان
  :وواصل خالد مشعل حديثه مع الصحفيين فقال* 
في الطرف الفلسطيني أو العربي، بل تركزت في الطرف اإلسـرائيلي            إن المشكلة لم تكن في يوم من األيام          -

ونحن نقول من موسـكو إنـه إذا أعلنـت إسـرائيل            . ألن إسرائيل هي التي كانت تتهرب من كل االلتزامات        
 بما فيها القدس، وعودة الالجئين      1967استعدادها والتزامها باالنسحاب من األراضي الفلسطينية في حدود عام          

ين إلى أرضهم وممتلكاتهم، وتفكيك المستوطنات، وهدم الجـدار، واإلفـراج عـن جميـع األسـرى                 والنازح
والمعتقلين، فإن حركة حماس ومعها الموقف الفلسطيني والعربي سوف تخطو خطوات جادة لتحقيق السالم في               

  ... المنطقة
تفهم الحقوق الوطنية الفلسطينية،    لقد لمسنا أن الموقف الروسي الذي استمعنا إليه اليوم موقف مشجع لصالح              -

وأعتقد أن روسيا وأية دولة في العالم ال تقبل بمعاقبـة الـشعب الفلـسطيني         . واحترام إرادة الناخب الفلسطيني   
وقد وعدتنا عواصم عربية وإسالمية بدعم الشعب الفلسطيني وحكومته         . وحصاره ألنه مارس حقه الديمقراطي    

ادات حماس في الداخل والخارج بأنها ستستمر في دعم المشاريع التي تصب            وأبلغت أطراف دولية قي   . الجديدة
وبدأت الشعوب العربية واإلسالمية بطرح مبادرات جادة لتوفير الـدعم المـالي            . في صالح الشعب الفلسطيني   

وسـتبادر  . وستقوم حماس بمحاربة الفساد وستخفف كثيرا من عبء الميزانية الفلـسطينية          . للشعب الفلسطيني 
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وهـذا يعنـي أن     . ماس إلى إطالق الطاقة اإلبداعية للشعب الفلسطيني لبناء اقتصاد وطني يعتمد على الذات            ح
  ... إن الشعب الفلسطيني مطمئن إلى قيادته وإلى حركة حماس. الشعب الفلسطيني لن يجوع في عهد حماس

القاهرة على إعادة بناء وإصالح      لقد اتفقت القوى السياسية الفلسطينية في شهر مارس من العام الماضي في              -
منظمة التحرير الفلسطينية، وعندها ستدخل إليها حركة حماس والجهاد اإلسالمي وبقية القـوى لتكـون هـي                 

ولألسف الشديد، تسعى بعـض األطـراف لمنـع خطـوات           . المرجع الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج     
وسـنبدأ  . ى الفلسطينية تصر على القيام بتلك الخطـوات اإلصالح في المنظمة، ولكن حماس ومعها غالبية القو  

أما ما يتعلق بموضوع التهدئة فإن الكـرة اآلن فـي           . بعد تشكيل الحكومة بالقيام بخطوات جادة في هذا االتجاه        
وقدم الشعب الفلسطيني وعبر فصائله المناضلة مبادرة في العام الماضي لمدة عام كامـل،              . الملعب اإلسرائيلي 

ولذلك لم يعد الشعب الفلـسطيني      . ائيل لم تتجاوب معها، ولم تفرج عن األسرى، ولم توقف عدوانها          ولكن إسر 
لقد ردت إسرائيل على نتائج االنتخابات الفلسطينية، وهي انتخابات ديمقراطية سلمية           . متحمسا لمثل هذه التهدئة   

ويدين الشعب الفلسطيني ونحن    . بيةبلغة التصعيد العسكري عبر تصعيد االغتياالت في قطاع غزة والضفة الغر          
  ... ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه. وكل القوى معه هذه االغتياالت

لقد رفضت إسرائيل االعتـراف     .  لم تكن المشكلة في وجود طرف فلسطيني أو عربي يتفاوض مع إسرائيل            -
ان، ولذلك لم تعد هناك جدوى مـن المفاوضـات          بالحقوق الفلسطينية، وأصرت على استمرار االحتالل والعدو      

ولهذا فإن المدخل يتمثل في إرغام إسرائيل على االنسحاب واالعتـراف بـالحقوق             . العربية والفلسطينية معها  
. أما بالنسبة لمسألة االعتراف فإن إسرائيل هي الدولة المعتدية بينما الشعب الفلسطيني هو الضحية             . الفلسطينية

وأين هي حدود إسرائيل حتى يطلب من الفلسطينيين االعتراف بها؟ هل هناك دولة في العالم               فمن يعترف بمن؟    
تستطيع أن تشير إلى حدود إسرائيل؟ لقد اعترف بعض العرب وياسر عرفات ومحمود عباس بإسـرائيل فمـا                  

.  والفلـسطينية  الذي تغير؟ هل طرأ تغيير على الموقف اإلسرائيلي؟ إن إسرائيل ال تحترم التنازالت العربيـة              
  ...  وأعتقد أن الشعب الفلسطيني عبر انتخابه لحماس سيضغط على إسرائيل لكي تعترف بالحقوق الفلسطينية

 إن موقف شارون المتعلق بفك االرتباط مع الفلسطينيين من جانب واحد مستند إلى قاعدة تحقيـق مـصالح                   -
ومن المؤكد أن هذا الموقف ليس من       . نية الفلسطينية إسرائيل األمنية، وليس إلى قاعدة االعتراف بالحقوق الوط       

يجـب   ...وعلى كل حال توجد لدى الشعب الفلسطيني خيارات بديلة أخرى         . شأنه أن يصنع سالما في المنطقة     
وعندما تعلـن   . أن يكون السالم قائما على العدل وإنهاء االحتالل والعدوان وإنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية            

أما بالنسبة لالتفاقات فقد تحدث المـسؤولون الـروس         . ادها لذلك فعندها سيجري بحث التفاصيل     إسرائيل استعد 
إن موقفنا الواضح يتمثل في تعاملنا مع ما هـو قـائم علـى              . معنا حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع      

صالح شـعبنا الـذي     والمعيار بالنسبة لنا هو م    . األرض من هذه االتفاقات بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني        
  ... انتخبنا

.  لم تقم الحكومات اإلسرائيلية السابقة بخطوات جادة نحو السالم، وإنما قدمت رسائل حرب واحتالل وعدوان               -
ويستطيع الشعب اإلسـرائيلي فـي      . وهناك فروق فرعية بين الحكومات اإلسرائيلية، ولكنها متفقة في الجوهر         

لسالم من خالل اختياره للقيادة اإلسرائيلية الجديدة، وليس اختيـاره لمـن            االنتخابات القادمة أن يختار طريق ا     
لقد أعطت السنوات الخمس الماضية للـشعب اإلسـرائيلي   . يقوده إلى الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني      

وال على  دليال واضحا يؤكد على أن كل اآللة العسكرية اإلسرائيلية غير قادرة على توفير األمن لإلسرائيليين،                
ولو وجد الشعب الفلسطيني طريقا غير المقاومة الستعادة حقوقه وإنهـاء االحـتالل             . كسر اإلرادة الفلسطينية  

إن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه وال يخوض حربـا هجوميـة علـى              . لفعل، ولكن الحرب فرضت عليه    
  ... إسرائيل

ورد مشعل على هذا    .  االنفصاليين الشيشان  وجه أحد الصحفيين الروس سؤاال حول موقف حركة حماس من         * 
  :السؤال قائال
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  . ونحن ال نتدخل في شؤون اآلخرين.  هذا شأن روسي داخلي-
كيف كان موقفكم عندما عرفتم أنه لن يجري لقاء         : كما طرحت إحدى وسائل اإلعالم الروسية السؤال التالي       * 

  لكم مع الرئيس بوتين؟
واستجبنا للدعوة تاركين للجانب الروسي اختيـار تفاصـيل         . قيادة الروسية  لقد وجهت لنا دعوة كريمة من ال       -

وأود في هذه المناسبة ومن موسكو أن أقـول إن الـشعب            . وقد وصلت رسالتنا إلى القيادة الروسية     . البرنامج
الفلسطيني وبقيادة حركة حماس سيصنع السالم الحقيقي في المنطقة، وسيحصل على حقوقـه ويـتخلص مـن                 

حمـاس هـي المـستقبل      . ومن مصلحة العالم أن يتعامل مع حركة حماس ومع الشعب الفلـسطيني           . لاالحتال
  . واالحتالل هو الماضي

  3/3/2006وكالة نوفوستي لألنباء 
 

  حماس تعيد ترتيب المهام بين قادة الداخل والخارج : الزهار .30
 رئـيس الـسلطة الفلـسطينية       بم تعلق على تلويح محمود عبـاس      : شاكر الجوهري : حاوره في البحر الميت   

  ؟ ..باالستقالة من منصبه، ما لم تعترف حماس بإسرائيل
ترددون رفضكم االعتراف بإسرائيل بشكل زائد عن الحد، يمكن توظيفه من أجل استفزاز المجتمع الـدولي،      * 

  ؟ ..وكذريعة لتصعيد الضغوط عليكم
وهـي  .  ولم تكن حماس موجودة1948 قبل عام لقد بدأت حملتها ضدنا.  اسرائيل ليست في حاجة إلى ذرائع    -

وبالتالي، إن من يريد تحميلنـا وزر       .  بدون تبريرات  1982 وصبرا وشاتيال عام     1967 و 1956شنت حروب   
هي دولة معتدية، تقف امريكا إلى جانبها داعمة لها في كـل القـضايا،              ف. الذرائع اإلسرائيلية، يجانبه الصواب   

نحـن نكـرر رفـضنا االعتـراف        .  يحملنا أحد مسؤولية الذرائع اإلسرائيلية     أرجو أال . وعلى كل المستويات  
  . بإسرائيل ألن الكل يسألنا

 هناك فرق كبير بين أن تقولوا لن نعترف بإسرائيل، وبين أن يقول خالد مشعل سنعترف بإسرائيل بعـد أن                    *
  ؟ ..تعترف بنا وتنسحب من ارضنا المحتلة

ا اعترفت اسرائيل بحقنا في فلسطين، وبحق العودة، وبحقنا كشعب له كامل            بمعنى إذ ..!  نعم بشرط تساوي ال    -
هذا الكالم في مفهومنا هو نعم مشروطة بشروط        . حقوق المواطنة على أرضه وفي وطنه، عندها سنعترف بها        

  . تساوي ال
  ؟ .. لكنك بهذا التفسير تبطل مفعول المناورة*
. ود إلى تنازل، والمناورة التي تحاول أن تقـول الحقيقـة للنـاس            هناك فرق بين المناورة التي تق     .. ال..  ال -

الحقيقة أن اسرائيل لن تعترف بنا كشعب، ولن نعترف بحدودها، ولها مطامع في كل األراضـي الفلـسطينية،                  
هي تعترف لليهـود بحـق      . اسرائيل ال يمكن أن تعترف بحق العودة      . وجزء من األراضي العربية واإلسالمية    

خمسة آالف سنة، ظلما وافتراء على التاريخ، ولكنها ترفض االعتـراف بحـق العـودة للـشعب                 العودة بعد   
نحن . نحن نضع ايدينا على الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل الناس          . 1948الفلسطيني الذي ترك فلسطين عام      

عندما نزل  . ة السابقة نريد أن نرتفع بمستوى األداء العربي إلى مستوى أعلى من المستوى الذي رأيناه في الفتر              
المستوى الفلسطيني إلى مرحلة االعتراف بإسرائيل والتعاون معها أمنيا، واعتبارها الجار والحليف، انخفـض              

  . عندما نرفع هذا السقف، بالتأكيد سيرتفع معنا الموقف العربي. سقف العالم العربي
  ؟ .. هل تريد القول إن لديكم استراتيجية، وليس لديكم تكتيكا*
وإذا . استراتيجيتنا مبنية على قناعة كاملة بأننا سنسترد كامل فلـسطين         .  عندنا التكتيك، وعندنا االستراتيجية    -

عندنا قناعة بأن األمة العربية واإلسـالمية       . كان جيلنا غير قادر، فلن نسلم الراية لألجيال القادمة وهي منكسة          
ذا يفسر نمو الحركة اإلسالمية في كل مكـان علـى           في طريقها إلى مشروع حضاري كبير يقوده اإلسالم، وه        
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عندنا مشروع يرى أن التحالف الحقيقي هو عربي ـ اسالمي، والدول التي تريد  . األرض العربية واإلسالمية
التحالف في هذا اإلطار، ال تفعل ذلك من منظور اإلساءة لإلسالم، كما يحدث اآلن، وال من منظـور وصـف                    

وكل الوسائل المشروعة المتبعة فـي      . صف الحركات التحررية بالحركات اإلرهابية    اإلسالم باإلرهاب، وال و   
من خالل الحديث والمقاومة، واصالح الوضع البنيوي التحتـي لكـل مرافـق             .. التكتيك من أجل تحقيق ذلك    

ا وسـائل   ولـدين . باعتماد منهج الحوار ال التآمر    .. بالعالقات الطيبة، وعدم التدخل في شؤون اآلخرين      .. الحياة
  . متعددة

 هل ناقشتم تكتيكا معينا يتناسب مع هذه المرحلة حين اجتمعت قيادة الداخل مع قيادة الخـارج فـي دمـشق                     *
  ؟ ..مؤخرا

ونحن ال نلعب بأمن أي دولة، ولن       .  لتطمئن األمة العربية واإلسالمية من أننا لسنا جزءا من محور ضد آخر            -
  . لسياسي إلى مرحلة العداءنوصل درجة الخالفات معها في الموقف ا

.. برنامج صمود الشعب الفلسطيني في كافة المجـاالت       .. نحن نريد أن نجمع كل األمة العربية على برنامجنا        
العسكرية كمقاومة، والمدنية كمجلس تشريعي ووزارات وغيرها، في عملية حـشد للطاقـات بهـدف طـرد                 

  .  األمة العربية واإلسالميةوسيلتنا في ذلك داخلية، وكذلك بالعمل مع. االحتالل
  ؟ .. إلى أين وصلتم في مساعيكم لتشكيل الحكومة*
 أنهينا الجولة األولى من المشاورات، استمعنا، وحددنا بعض المالمح التي يريدونها، وسنجهزها بعد عودتنـا    -

ـ        . لغزة، ألن هذا الملف موجود لدي      و أن ننتهـي مـن      وبعد العودة سنبدأ الجولة الثانية من المشاورات، ونرج
  . أي أن تتشكل الحكومة خالل اسبوعين.. تشكيل الحكومة مع الجولة الثالثة

  ؟ .. كان الفتا أن الجبهة الشعبية اشترطت تضمن البرنامج السياسي للحكومة اقراراً بقرارات الشرعية الدولية*
القـانون الـدولي والـشرعية      وهم يعرفون أن موقفنا ضد هذا الموقف، ألننا نميز بين           .  لم يضع أحد شرطا    -

عندما تكون  . الشرعية الدولية في نظرنا هي عبارة عن بلطجة سياسية تمارسها امريكا على العالم كله             . الدولية
وعندما تكون هناك رغبة اسرائيلية باجتياح الشعب الفلـسطيني يـتم           . هناك رغبة في اجتياح العراق، يتم ذلك      
هذه الشرعية الدولية إذا اقرينا بها نكون قد اعترفنا بالعدو اإلسرائيلي،           . ذلك، ويتم التعاطي معه بصورة مختلفة     

  . وهذه قضية محسومة لدينا
 هل ستستفيدون من تمثيل الجبهتين الشعبية والديمقراطية ضمن حكومة حماس، وهما على ما هما عليه مـن                  *

  ؟ ..؟ هل هذا يخدمكم تكتيكيا..مواقف تقر بقرارات الشرعية الدولية
وبالتالي، يكون لكل فصيل رؤيته     . أوال، إذا وضعنا برنامجا للحكومة سيكون هو الملزم لنا في هذه المرحلة            -

نحن ال نقول إننـا سـنحقق       . االستراتيجية، ولكن الجميع متفق على برنامج الحكومة، وهو برنامج الحد األدنى          
 نريد أن نحقـق خـالل هـذه الـسنوات           نحن. تحرير فلسطين باالتفاق مع الجبهة الشعبية خالل أربع سنوات        

إذا اتفقنا علـى ذلـك أهـال        . مجموعة من القضايا المتعلقة بقضايا الوضع الداخلي والموقف السياسي الداخلي         
وسهال، وإذا لم نتفق، لدى حماس العدد الكافي، ولديها كوادر كافية والدعم الشعبي الكافي ألن تشكل حكومـة                  

  . بطريقتها
  ؟ ..التوافق مهم. اد الناس المسألة ليست اعد*
هذه اللعبـة التـي     ! ؟.. نحن ندعو إلى التوافق، ولكن هل سيكون التوافق بفرض شروط األقلية على األغلبية             -

إذا كانت حماس أغلبية، هل     . االحتواء، لتجعل من حماس اقلية    .. حاولت الدول األوروبية أن تلعبها مع حماس      
  ! ؟..يتم احتواؤها لصالح األقلية

  ؟ ..كن التوافق ليس صعبا ل*
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 نحن نقول إننا مع التوافق، ونسعى إليه، ونعمل على تذليل كل العقبات للوصول إليه، لكن إذا كانت هنـاك                    -
شروط من طراز االعتراف بالقرارات الدولية، كما تقول أنت، والتي تعني ضمنا االعتـراف بإسـرائيل، أنـا       

  .. أستعجب
  ؟ ..رطوا، وقالوا فقط إن هذا هو موقفهم لكنك صوبتني وقلت إنهم لم يشت*
وإذا كانت هنـاك    . ؟ أنا أقول لم نسمع شروطا     .. قالوا هذا موقفنا وكيف يمكن أن نجد صيغة تجمع الموقفين          -

  . شروط، سأبحثها
  ؟ .. ما هي الصيغة التوفيقية التي تراها أنت لتشكيل حكومة على قاعدة برنامج قواسم مشتركة*
فيما يتعلق بالقضايا   و.. الخ.. كيفية ادارة التعليم والصحة والزراعة    .. لي ال توجد خالفات    في الموضوع الداخ   -

  . ؟ ال شيء..السياسية، ما هو البرنامج السياسي المطروح اآلن لدى العدو اإلسرائيلي
  ؟ ..لديهم اآلن التصعيد االنتخابي، أو التصعيد العسكري لغايات انتخابية) اإلسرائيليون (* 
هذا هو األرنب الذي يخرجه دائما المرشحون اإلسرائيليون مـن تحـت قبعـاتهم              .  ليس برنامجا سياسيا    هذا -

أنا أتحـدث عـن     . هذه قضية معروفة  . ليقنعوا الجمهور اإلسرائيلي المتعطش للدم، كي يصوت لمن يقتل أكثر         
وبالتالي، هل نتقاتل   .  شيء ؟ ال ..ماذا لدى الطرف اآلخر من برنامج سياسي يقدمه       . الوضع الداخلي الفلسطيني  

  ! ؟..نحن الفلسطينيين على ال شيء
  ؟ .. لديهم برنامج الحل األحادي*
  .  الحل األحادي مرحب به من قبلنا مادام ال يلزمنا بأي شيء-
  ؟ .. لكنهم ال يعتزمون الخروج من كامل الضفة*
عترفت منظمة التحرير بهم، ضربوا      عندما اتفقت السلطة السابقة معهم على االنسحاب من الضفة وغزة، وا           -

بهذا االعتراف عرض الحائط، واستمر االستيطان، وجاء الجدار، ويقولون القدس ستبقى عاصمة موحدة لهـم،               
وبالتـالي، اآلن إذا    . أخذوا االعتراف ولم يعطونـا شـيئا      . وهذا بوش يقف إلى جانبهم ضد الشعب الفلسطيني       

ذ وال نعطي، وهذا ما حدث في قطاع غـزة، وجـزء مـن الـضفة                لمرة واحدة نأخ  . خرجوا، نأخذ وال نعطي   
حتى التهدئة التي اعطيناها لتـسهيل مهمـة        . لم نعط التزاما بأي شيء    . خرجوا فأخذنا، ولم نعط شيئا    . الغربية

 وبالتالي نحن اآلن في مرحلة مختلفة عن المرحلة السابقة،          2005خروجهم من غزة، اآلن انتهت مع نهاية عام         
  . ختلف واستراتيجية مختلفةبتكتيك م

  ؟ .. كيف ستسهلون اآلن خروجهم من الضفة*
إذا لم يريدوا، فإن من حقنـا أن نقـاوم فـي            و.  إذا أرادوا تهدئة من أجل الخروج من الضفة، سنعطيها لهم          -

نحـن لـن نـدين العمليـات       . ليس بيننا وبينهم أي التـزام     . الضفة، وأن نرد على أي اعتداء على قطاع غزة        
  . ستشهادية، ولن ندين المقاومة، ولن ننزع سالح المقاومة، وسندافع عن أنفسنااال
  ؟ 2005 لكنكم من الناحية العملية ملتزمون بالتهدئة رغم انقضاء أجلها نهاية *
التهدئة عبارة عن فن ادارة الصراع      .  التهدئة ليست قطارا يخرج من القاهرة ليصل إلى دمشق، بدون توقف           -

حـين تتـسلم الحكومـة      . نحن أدرنا اآلن مشروع االنتخابات، وندير اآلن تشكيل الحكومة        . ةفي مرحلة معين  
  . مهامها، سيكون لنا بالتأكيد موقف مختلف، أو قد يستمر، وفقا لمصلحة القضية الفلسطينية

ة كيف ستحكم حكومتكم، وتطبق برنامجها بواسـط      .  أعلنتم أنكم لن تفصلوا موظفا واحدا من موظفي السلطة         *
  ؟ ..كادر وظيفي فتحاوي ال يؤمن ببرنامجها، وقد يكلف بتعطيله

من سيعمل على تعطيل برنامج اإلصالح ستتم معاقبتـه بموجـب           .  أنت أجبت عن السؤال بطريقة واضحة      -
الذي يقبض مرتبا دون أن يـداوم       . هذه ستنتهي . توجد وظائف وهمية  . وهنا نميز بين وظائف وأخرى    . القانون

.. كل من هو فتحاوي أو جبهاوي أو جهـاد        . كل من له موقف غير قانوني ستتم محاسبته       . لهلن يظل على حا   
ولكن الذين  . لم نفصل موظفا واحدا من البلديات     . عندنا تجربة في البلديات   . ويؤدي واجبه أهال وسهال به    .. الخ
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طبق سياسـة فـتح، أو      ومن يريد أن ي   . نحن لن نحارب الناس في أرزاقهم     . كانوا ال يعملون أصبحوا يعملون    
وعلـيهم أن   . ستكون هناك سياسة تحددها الحكومة    . سياسة حماس في التعليم أو الزراعة أو الصناعة مخطىء        

  . من ينفذ يكون في اطار القانون، ومن ال ينفذ فهو خارج ذلك، ويكون القانون بيننا وبينه. ينفذوها
بأنه اشتكى محمود عباس للمصريين ألنه يضع        صرح محمد نزال عضو المكتب السياسي لـحماس قبل أيام           *

  ؟ ..ما هي العراقيل التي يضعها عباس. العراقيل في وجه تشكيل حماس للحكومة
 الحقيقة أن كتاب التكليف وضع بعض العبارات التي يعرف أن حماس ال توافق عليها، دون الـدخول فـي                    -

  . تفاصيلها
  ؟ .. لم ينشر نص كتاب التكليف*
نحن نبحث عن قواسم مـشتركة ال       . ألننا ال نريد أن ندخل في مواجهة مع عباس        .  نحن الذين ال نريد نشره     -

  . وكتاب التكليف ليس ملزما. عن عوامل خالف
  ؟ ..هل يعني ذلك أنكم لن تردوا عليه* 
 يصبح برنامج   ولن نجيب عنه، ولكننا سنصيغ برنامجا حكوميا ونقدمه للبرلمان، فيصوت له، وعندها           ..  نعم -

نحن نستطيع أن نتعامل مع كل المواقف بالحنكة التي سـوف تـدركونها شـيئا               . المجلس التشريعي وبرنامجنا  
  . فشيئا

 لكنك امتدحت قبل قليل أداء عباس معكم واصراره على اجراء االنتخابات، ولكن العجيب أن األقرب إلـيكم                  *
  ؟ ..هو فاروق القدومي الذي كان ضد اجراء االنتخابات

لسنا في محور أبو مازن ضد القدومي، وال في محور القدومي ضـد أبـو               .  نحن ليست عندنا لعبة المحاور     -
ولـذلك كنـا مـع االنتخابـات        . نحن اصحاب مشروع، من يقف معنا في هذا المشروع نستمر معـه           . مازن

  . الح حماسوأعتقد أن حساباتنا كانت لصالح الشعب الفلسطيني، اضافة لكونها في ص. واجريناها
  ؟ .. على صعيد تشكيل الحكومة، هل تدرسون تعيين وزراء من اعضاء المكتب السياسي للحركة في الخارج*
  . على األقل اآلن ولمدة سنة. من ليس معه هوية لن يتمكن من الدخول. لدينا مشكلة الهوية.  ال-
  ؟ .. ليس بالضرورة أن يكون وزير اإلعالم في الداخل*
  . يوجد فرق بين اإلعالم والعالقات الخارجية. م يجب أن يدير اإلعالم من الداخل وزير اإلعال-
  ؟ .. هل ناقشتم المسألة واتخذتم قرارا بشأنها، أم أنكم لم تناقشوها أصال*
الخارج له دور مهم جدا ال يمكن اهماله، وبالتـالي،          .  القضية لم تناقش ألننا نريد أن يبقى الجميع في الداخل          -

  . ر في الداخل ودور في الخارج، واألدوار تكمل بعضهاهناك دو
  ؟ ..  ما هي آلية العمل بين قيادة الداخل وقيادة الخارج في حماس*
ن حركة حماس ليست حركة     إ.  هناك دراسة جديدة لتنظيم العمل بين الداخل والخارج، بعد األوضاع الجديدة           -

يوجد حديد صلب ينكسر لـدى      . ستطيع أن تغير جوهره   أنت تستطيع أن تحول شكل الحديد، لكنك ال ت        . جامدة
وحمـاس مـن هـذا     . ثنيه، ويوجد حديد مطاوع ال يفقد خاصيته وال مواصفاته، لكنه يستجيب لطبيعة المرحلة            

  . الطراز الذي يعيد تقييم كل مرحلة
 ضوء المعطيـات    أعتقد أننا مقبلون على اعادة تقييم مرحلة ترتيب الوظائف والمهام بين الداخل والخارج، في             

  . الجديدة
  ؟ .. هل يوجد أعضاء من الداخل في المكتب السياسي، وهل هو الذي يقود الحركة*
. وبالتالي دعنا نتحدث عن المرحلة القادمة التي ستحمل وضـوحا أكثـر           .  قلت لك إن المرحلة الجديدة بدأت      -

لحركة حماس هو هذا الشهيد الذي يقدم       أفضل قائد   . الكل يقود . نحن ال نتنازع على مناصب، وال على من يقود        
وكلنا، كسياسيين، فقط نعبـر     . وبالتالي هذا هو الذي يصنع التاريخ     . هذا كالم واضح  . نفسه في ساحة المواجهة   

نحن نطبـق الحـديث الـشريف       . لذلك، نحن لسنا مثل بقية الفصائل     . عن موقف الشهداء والجرحى واألسرى    
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. ولذلك كلنا يكمـل بعـضنا بعـضا       . لى من سواهم، ويسعى بذمتهم ادناهم     المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدنا ع     
  . وضع التنظيم الداخلي ال نريد أن ندخل في تفاصيله، خاصة أننا على ابواب مرحلة جديدة

مـن سـيكون    .  هذا أوجب للدخول في هذا الجانب، خاصة أن المرحلة الجديدة تقتضي منكم تشكيل حكومة              *
تتخذ القرارات من تلقاء نفسها دون العودة لمرجعية تنظيمية، أم الحكومة بالتنـسيق             الحكومة  .. صاحب القرار 
  ؟ ..مع قيادة التنظيم

وكذلك فـي   .  توجد قيادة تنظيم في الداخل، قيادة في غزة، وأخرى في الضفة وثالثة في السجون اإلسرائيلية               -
  . والقرار في محصلته يتخذ جماعيا. الخارج

  ؟ .. ممثلة في المكتب السياسي هل كل هذه القيادات*
أما إذا كان المقصود التمثيل السياسي، فالكـل يـشارك فـي            . المكتب السياسي يمثل توجه قيادة الخارج     .  ال -

  . على سبيل المثال قيادة الخارج لم تشارك في قرار تشكيل الحكومة. التمثيل
  .. بشيء قلتم إن حجب المساعدات االمريكية واألوروبية لن يؤثر عليكم *
 مليون دوالر سنويا، خمـسون      377 األرقام المتوافرة لدينا تقول إن حجم المساعدات الخارجية في كليته هو             -

كلها صبت في جيوب الفاسدين، أو المكاتب التي        .. مليونا منها فقط امريكية، وتعطى فقط لمشاريع من السراب        
الر تدفعها األمة العربية، وأعتقد أن مواقف مصر         مليون دو  195المحصلة  . تقوم باإلشراف على هذه المشاريع    

والسعودية وقطر على سبيل المثال، كشاهد من خالل مشاركتي في وفد حماس الذي قام بالجولة األخيرة، يقول                 
النقطة األخرى أننـا    . إن كونداليزا رايس وزيرة خارجية امريكا فشلت في اقناع األمة العربية بمنع المساعدات            

 العالم العربي، سنعيد هذه األموال التي قطعت، ألنه في المراحل األخيرة، توقفت الدول العربية عن                بالتقائنا مع 
وأريد أن أستدل على ذلك بالموقف السعودي الـذي    . اعطاء دوالر واحد للسلطة الفلسطينية، والسبب هو الفساد       

.  يمكن التوقف عن دعـم الـسلطة       يشهد عليه العالم، حين وقف وزير خارجية السعودية مشكورا ليقول إنه ال           
أثناء زيارتنا لقطر، وأنـا     . وبالمناسبة، السعودية هي التي استمرت طوال الفترة الماضية في اإليفاء بالتزاماتها          

شخصيا شاهد على ما سأقوله، قرر أمير قطر مشكورا تمويل انشاء ثالثة مشافي، وقرر أن يستثمر امواال وأن                  
هذا حدث في إطار    . هذا موقف مهم ال يمكن أن يفسر في اطار الضغوط         . سطينييأخذ كل منتجات الشعب الفل    

عندما أقنعت الـسلطة الـسابقة العـالم أن         . استنهاضنا الحالة الفلسطينية إلى درجة أعلى مما كانت عليه سابقا         
ـ                 ريكا المساعدات ال تصل إلى مستحقيها، ونزلنا بالسقف السياسي إلى درجة االعتراف واعتبـار اسـرائيل ش

هم لن يكونوا فلسطينيين أكثر مـن الفلـسطينيين         . وجارا وتعاونا معه أمنيا، انخفض سقف المساعدات العربية       
وبالتالي، الذي حدث اآلن أننا نبدأ مرحلة جديدة يجب أن نستنهض فيها الموقـف الفلـسطيني ألعلـى            . انفسهم

ة والموقف العربي، الذي شاهدناه ممـثال بموقـف   وهذا بالتأكيد سيأخذ معه بالتبعية، األمة العربي. درجة ممكنة 
ولذلك، أقول لك، كنا كفلسطينيين نتحمل مسؤولية المرحلة        . السيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية       

الماضية، واآلن كفلسطينيين، بإدارة جديدة، سنتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة التي هـي اسـتنهاض، وليـست              
  . ابقةاستمرارا للحالة الس

  ؟ .. وقف الدعم األمريكي سيؤثر على رواتب موظفي السلطة، أي على فتح وليس على حماس*
  . الدعم األمريكي ال يستخدم في دفع الرواتب.  لن يؤثر على أحد-
 اتهمتم من قبل الجبهة الديمقراطية بالذات باالنفراد بالقرار في المجلس التشريعي، وأنكم تحلون اآلن انفرادية                *
  ؟ ..بم ترد. اس محل انفرادية فتححم
نحن انضغطنا في موضوع تشكيل المجلس، وخصوصا أن فتـرة االنتظـار            .  هذا موقف غير مقبول أصال     -

نحـن دعونـاهم للمـشاركة فـي         .طالت قبل اعالن نتائج االنتخابات، واإلعالن عنها، وتوجيه كتاب التكليف         
الحزب الشيوعي فقط نائبان، هل يريـدون أن يـشاركوا فـي    إذا كان لدى الجبهة الديمقراطية وفد و    . الحكومة

  ؟ ..المجلس التشريعي والحكومة، وفي كل شيء
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يقول روحي فتوح يوجد نص في القـانون األساسـي          .  نأتي إلى الجلسة الوداعية للمجلس التشريعي السابق       *
القـانوني مـا    . جديد القسم الفلسطيني يقول إن والية المجلس السابق تظل قائمة حتى يؤدي اعضاء المجلس ال            

  ؟ ..صحة ذلك
  . دعنا نقرأ القانون األساسي لنجيب عنه.  بيننا وبينه القانون-
  ؟ .. هل راجعتم نص القانون*
تسلمنا مهامنا، ونريد أن نحقق أوال مشروعية المجلـس، ثـم           .  في الحقيقة نحن ال نريد الدخول في جداالت        -

سنراجع كل  . ر في مسألة القرارات التي اتخذت في المرحلة السابقة        نحقق مشروعية الحكومة، وبعد ذلك، لننظ     
فإن كانـت قـرارات المجلـس الـسابق     . شيء، والذي سيراجعها هو طاقم من القانونيين، والخبراء القانونيين    

وإن كانت غير ذلك، ودون الدخول في جدل، سـنطبق          . صحيحة، كما يقول السيد روحي فتوح، فأهال وسهال       
  . القانون

  ؟ .. إن كانت القرارات صحيحة، أال تملكون صالحية التغيير*
  . ؟ نحن أصال غيرنا كل البرنامج السياسي..من قال ال نملك.  نملك-
  ؟ ..هناك، أو أجرت أي جهة اردنية اتصاالت معكم أثناء وجودكم في  االردن هل أجريتم اتصاالت مع*
التقينا المهنـدس عبـد     . دنيين المشاركين في هذا المؤتمر     لم تجر أي اتصاالت خارج نطاق البرلمانيين األر        -

  . الهادي المجالي رئيس مجلس النواب، وكتلة نواب حزب جبهة العمل اإلسالمي
  ؟ .. هل طرح عليكم موضوع استعادة العالقة مع األردن*
وبالتـالي  . ربيةنحن نريد استعادة العالقة مع األردن، كجزء من األمة الع         .  نحن الذين نطرح هذا الموضوع     -

ومحصلة هذا الموضوع هو ما سنطرحه      . نحن نرى أن دور اخواننا في الخارج جزء مهم، والداخل جزء مهم           
  . على األمة العربية، والذي ستستقبله األمة العربية

  ؟ .. إلى أين وصلت مسألة زيارة وفد من حماس لألردن*
 نتوقع أن تكون هناك خطوات ايجابية من جانـب          نحن. إن حدث جديد سنعلنه   .  حتى اآلن، ليس هناك جديد     -

  . األردن، حتى يتم هذا اللقاء، ألنه سيكون في مصلحة الطرفين
 هنالك مسؤولون في األردن يبدون استعدادهم للتعامل مع قيادة حماس في الداخل والخـارج جـراء وجـود                 *

  ؟ .. اردنيةاشكاالت قانونية تتعلق بحمل اعضاء المكتب السياسي في الخارج جنسيات
ال نريد أن نبني عالقاتنا على غير مصلحة الشعبين الفلسطيني،          .  نحن ال نريد أن ندخل في هذه الحساسيات        -

  . لذلك سنسعى لحل هذه اإلشكاالت وفقا للطريقة التي يوافق عليها الطرفان. واألردني
  ؟ ..دانا أخرى بتركيبة كهذه هل تريدون الحضور بوفد مشترك من قيادتي الداخل والخارج، كما زرتم بل*
 لو لم يكن هناك انشغال حقيقي داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، بتشكيل الحكومة، وما يتـصل بمـشاغل                  -

حين اتيحت فرصة، خرجت لإلخوة في الخارج وزرت معهـم          . المجلس التشريعي الجديد، لكان الوفد مشتركا     
  .  الوفد مشتركالو لم نكن مشغولين جدا في غزة لكان. مصر وقطر

  ؟ .. هل تعتزم المبادرة لالتصال مع جهة اردنية مسؤولة أثناء وجودك في األردن*
  .  نحن هنا وفد برلماني، لكن إذا اتصل بنا أي شخص فإننا سنرحب به-
  ؟ .. ما هي امكانية اغتيال اسماعيل هنية، كما هدد بذلك وزير الدفاع اإلسرائيلي*
  . ة االنتخابية، وما يرافقها من تهديدات، وبين سياسة االحتالل نريد أن نميز بين الحمل-

كلفهـا  .. الصدام مع حماس يكلفها الكثير    . سياسة االحتالل في الفترة األخيرة تتجنب الصدام مع حركة حماس         
لكن نحن ال نأمن جانبهم، ونقول إن أي اعتداء على أي فلسطيني، سيكون هنـاك رد                . الخروج من قطاع غزة   

  . وهم يفهمون هذه المعادلة تماما. يهقاس عل
  4/3/2006الشرق القطرية 
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   التغيرات في الخريطة الحزبية اإلسرائيلية 48عزمي بشارة يتحدث عن أحوال عرب  .31

  محمود سويد احمد خليفة صقر أبو فخر  
لتغييرات هـي،   إن هذه ا  . إن ما يشغل بال الكثيرين في الوطن العربي هو تلك التغييرات التي تشهدها إسرائيل             

ما الذي أدى الى هذه اللحظة التغييرية؟ وهل تقود هذه التغييرات           . وال ريب، انعكاس ألوضاع داخلية اسرائيلية     
الى موقف اسرائيلي أكثر مرونة حيال التسوية؟ وما دور االنتفاضة الفلسطينية في دفع اسرائيل الى االنسحاب                

  د باعتبار ان جزءا منها يرجع الى قرار االنسحاب هذا؟ من غزة، وفي التغيرات التي جرت داخل الليكو
؟ أود أن أقول إن رصد استطالعات الرأي العام االسرائيلي هو نوع من الباروميتر للمزاج العربي، وإن فراغ                  

. الساحة العربية من االستراتيجيات المتعلقة بالشأن الفلسطيني يحول األمور الى نوع من استراتيجيا االنتظـار              
لذي ينتظر يتسلى بقراءة االستطالعات واالتكال على تناقضات المجتمع االسرائيلي وصـراعاته الـسياسية              وا

 If you can't beatوهذا النوع من التفاؤل المزمن ناجم عـن عجـز بـصيغة    . وهذا تفاؤل مزمن. الداخلية
them join themع أنـه تغيـر   ، أي حينما ال تكون لديك أي استراتيجيا لهزيمة الخصم انضم إليـه، او اد .

هذا ليس تعبيرا عن الحال االسرائيلية بقدر ما هو تعبير عـن  ) Wishful thinking(خطاب األماني العربية 
وأقـصد بالجانـب    . ولألسف الشديد هنالك جانب أيديولوجي جدي ومتجدد في القراءة العربية         . المزاج العربي 

والبعد األيديولوجي في قراءة اسـرائيل يعمـي عـن    ). New liberal(االيديولوجي الليبرالي اليميني الجديد 
لسنا أمام عالم عربي أصبح فجأة يغص بالخبراء بإسرائيل لكثرتهم، وإنمـا            . القراءة العلمية والدقيقة لألوضاع   

لست ضد فهم العـدو، او      . أصبح عاجزا الى درجة أنه يعتقد ان قراءة اسرائيل تعوضه عن استراتيجيا عربية            
  . فقد كانت لدينا مشكلة هي ان العالم العربي لم يكن يقرأ اسرائيل. العدو، او معرفة الخصممعرفة 

اآلن المشكلة هي ان العالم العربي لم يتحول الى قراءة اسرائيل في سبيل معارضتها، وإنما صار يقرأها نتيجة                  
يناميتها الداخلية وحدها سـتجلب     وهو يتوقع ان التغيرات في اسرائيل بد      . عجزه، ونتيجة عدم وجود استراتيجيا    

  . له الخالص
  ليس انقالباً 

شارون تغير، شارون لم يتغير، هنالك شارون جديد، شارون سيصبح ديغول،           : عشية هذه االنتخابات دار نقاش    
في ما يتعلق بهذه االنتخابات، وربما بعد كـل         . وينسحب هذا على حزب كديما الذي أقامه، الى آخر هذا الكالم          

سياسية جدية في إسرائيل، نالحظ ان االسرائيليين يتجهون الى نوع من إعادة التنظيم الحزبي، او إعادة                تجربة  
وإعادة االصطفاف لهذه االحزاب تفهم خطأ في الوطن العربي على أنهـا انقـالب              . اصطفاف للقوى السياسية  

السرائيلي حزبيا ال تؤدي فجأة الى      إن إعادة ترتيب وضع اليمين ا     . ال توجد حالة انقالبية في إسرائيل     . سياسي
ايديولوجيا جديدة، ألن أعضاء الليكود الذين انسحبوا منه وأسسوا حزب كديما، وعلى رأسهم شارون، كانوا منذ                

النقطة الجوهرية هي ان اليمين االسرائيلي تغير       . أعوام وفي الليكود يفكرون تماما كما يفكرون اآلن في كديما         
  . وليس بعد االنتفاضة الثانية، وتبنى موقف اليسار الصهيونيبعد االنتفاضة األولى 

بمعنى ان صاحب نظرية االنفصال الديموغرافي عن الفلسطينيين في التاريخ الفلسطيني االسرائيلي هو حـزب               
هذا بالـضبط   . العمل واألحزاب الصهيونية على يساره، للحفاظ على هوية وجوهر الدولة اليهودية كما يسمونه            

النظام الصهيوني ال يريد ان يعيش مع       . وهي من هذه الزاوية نوع من االنفصال الديموغرافي       .  النكبة ما أنجب 
إن اول شكل من أشكال الفصل الـديموغرافي كـان تـشتيت الالجئـين              . الفلسطينيين وإنما يريد دولة يهودية    

وكـان  . ة الغربية وقطـاع غـزة  الشكل الثاني هو اقتراح التسوية االقليمية على األردن بشأن الضف   . وترحيلهم
فـي اعتقـادي ان     . التعبير األول عن ذلك هو التسوية االقليمية مع األردن، ثم تسويات اقليمية مع الفلسطينيين             

لماذا أقول ذلك؟ ألنه جرت محاولة في التاريخ        . اليمين الصهيوني وصل الى هذه القناعة بعد االنتفاضة االولى        
ومتى حدثت؟ بالضبط عنـدما وصـل منـاحم    . ذاك اقترحه اليمين االسرائيلي االسرائيلي لحل وسط بين هذا و     
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لماذا جرى ضم الجوالن؟ كي يستفز سورية؟ نعم، هنالك نوع من استفزاز            . بيغين الى السلطة، وضم الجوالن    
أمـا بخـصوص ضـم      . فعدد السكان ال يتجاوز ثالثين ألفا     . لكن ايضا ألن الجوالن خال من السكان      . سورية
  . الغربية وقطاع غزة، فقد أدرك بيغن ان النظريات شيء والتطبيق شيء آخرالضفة 

من هنا نشأت نظرية الحكم الذاتي للفلسطينيين التي أقنع فيها السادات، والتي فشلت في المفاوضات، ان نظرية                 
. اتيمناحم بيغن هذه هي محاولة لحل وسط بين ضم أرض اسرائيل وبين فصل السكان ديموغرافيا في حكم ذ                 

وأيضا ال يقترحون تـسوية مـع       . االسرائيليون اليمينيون المحتفى بهم حاليا ال يريدون ان يفاوضوا الفلسطيني         
االنتفاضة االولى جاءت بعد كامب ديفيد وبعـد حـرب لبنـان، وأثـر              . العرب خارج الصورة أصال   . العرب

 اآلن هو ان اليمين االسرائيلي وصل الـى         لكن األمر الذي يهمنا   . االنتفاضة في المجتمع االسرائيلي كان كبيرا     
، انـه   1988قناعة، وخصوصا بعد فك االرتباط بين الملك حسين والضفة الغربية في خطابه المشهور سـنة                

اي الذهاب الى كيان فلـسطيني او دولـة         . يجب ان يقوم كيان فلسطيني يعبر عن هذا االنفصال الديموغرافي         
  . ض الى اسرائيل من طرف واحدفلسطينية لقاء ضم ما يتبقى من االر

االمر االول هو فئـات ايديولوجيـة داخـل       . اآلن ثمة أمران منعا هذا التفكير من التعبير بشكل كامل عن ذاته           
الليكود رفضت هذا التفكير وترفضه اآلن يمثلها حاليا عوزي النداو مثال، وآخرون أكثر غيبية مثـل موشـيه                  

ين عارضت أوسلو وانضمت الى الليكود كي تحبط أوسلو مـن داخـل             فايغلين، وهو يمثل فئات من المستوطن     
، بقيادة موشيه فايغلين والنائـب فـي        )هذه بالدنا (أيام رابين قامت حركة في البلد اسمها زو أرتسينو          . الليكود

، وموشـيه فـايغلين     )غانـدي (بيني إيلون أسس حزبا ودخل الكنيست مع رحبعام زئيفي          . الكنيست بيني إيلون  
 طريقا اعتقد من خالله ان األهم هو ان يدخل كل المتطرفين الى الليكود ويحتلوا الليكـود مـن داخلـه،                     اختار

إذاً، العقبة األولى هي الموقـف األيـديولوجي        . وظلوا منذ ذلك الوقت يشكلون عقبة كأداء امام طريق شارون         
أن قيادة الحزب، وهذه يمثلهـا فـي        والعقبة الثانية هي صراعات حزبية داخلية مثل الصراع بش        . داخل الليكود 

ومـا  . وهذا األخير ال يفكر تفكيرا مختلفا عن شارون، وإنما يريد الوصول الى قيادة الحزب             . األساس نتنياهو 
أذكر نقاشـات بـين هنـري       . دام شارون يمثل رأيا معينا فنتنياهو ضد هذا الرأي ويؤدلج عداءه التنافسي هذا            

كان الناس يحاولون ان يفسروا     . ينه وما أزال صديقا لنوعام تشومسكي     كيسنجر وسايروس فانس، وكنت في ح     
لماذا التفسير؟ إذا كان كيسنجر يقول كذا، فإن فانس يقـول عكـسه،             : مواقف فانس، فكان تشومسكي يقول لي     

ي إن اسرائيل بلد فيه هذا القدر من الفساد، في ما يتعلق بالخلط بين المناصب الحزبية والطموح الشخص                . وهكذا
فأعضاء حزبه صوتوا ضـده     . وشارون، في هذه الدورة البرلمانية، واجه اشكاالت فظيعة       . والموقف السياسي 

وهذا ما أدى الى ان يحسم أمره، ليس حسما سياسيا ايديولوجيا، بل ان يمـنح إطـارا                . في اقتراحات نزع الثقة   
هنا حدث خطأ في فهـم      . نيستمستقال لفكره عن الليكود بحيث ال يضطر الى خوض صراع قبل كل جلسة ك             

. فالبعض اعتقد ان شارون كان سيفشل في االنتخابات الداخلية في الليكود، وهذا غير صـحيح              . موقف شارون 
مشكلته أنه لن يتحكم في قائمـة       . شارون كان سينجح في اي انتخابات داخلية في الليكود ويسيطر على الليكود           

وض صراع يتعلق بكل شأن، ألن الحزب كان سيـصوت لـه            الوزراء، وبالتالي سيضطر في كل مرة الى خ       
لـذلك  . باعتباره القائد الوحيد، ولكن لن يصوت لوزراء من جماعته، وبالتالي سيصبح تحت رحمة خـصومه              

  . حسم أمره وأسس حزب كديما
  تحوالت الليكود 

ولفـة مـن حيـروت      وكانت م . قبل قيام الليكود كان هناك حركة اسمها غاحل، خاضت دورة انتخابية واحدة           
 upperوالحزب الليبرالي، اي حزب البورجوازية او حزب المدن، حزب الطبقات العليـا فـي المـدن وال    

middle class .   لكن حزب حيروت التاريخي، الذي أسسه مناحم بيغن كاستمرار لمنظمة اإليتـسل ومنظمـة
أما التوسعات الكبرى   . ابات االولى ليحي، تمكن من ان يخوض االنتخابات ويحصد عشرة مقاعد فقط في االنتخ           

المصدر األول هو التحالف التاريخي مع اليهود الشرقيين ضد مباي واستغالل           : الالحقة فقد جرت من مصدرين    
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القيادات الشابة الجديدة واستنفار رغبتها في الزعامة مثل المهاجرين من دول عربية مـن شـباب معـسكرات         
لكـن بـن    . لتطوير وأحياء الفقر، وهذا جلب له جمهـور المـصوتين         ، وشباب مدن ا   )المعبروت(المهاجرين  

غوريون كان يقف ويخطب ويقول ان الشعب كله موحد من دون حيروت وماكي، وكان يعتبر اليمين المتطرف           
بقيادة بيغن تافها، الى درجة ان بن غوريون حينما كان يتكلم عن بيغن كان يقول هإيش هازيه اي هذا الرجل،                    

ذلـك  : وكان هناك عضو كنيست تاريخي اسمه يوحنان بدر، فكان بن غوريون يقول           . كر اسمه قط  فلم يكن يذ  
إذاً، جاء المصدر األول التساع قاعـدة الليكـود مـن           . الجالس الى يمين يوحنان بدر، وهو يقصد مناحم بيغن        

وازيين الذين أعطوا الليكود    أما المصدر الثاني فهو التحالف مع الليبراليين البورج       . التحالف مع اليهود الشرقيين   
هذان التحالفان حوال   ). إيتسل وليحي (الشرعية، اي ان الليكود صار حزبا مقبوال، بعدما كان حزب المغامرين            

عاد الليكود بعـد تأسـيس      . 1977حيروت الى الليكود، من حزب هامشي يميني الى حزب احتل السلطة سنة             
لذي اسمه اليوم الليكود، والليكود الذي اسمه اليوم كـديما، انـه            مشكلة حيروت ا  . كديما الى حيروت التاريخي   

 أقامت أحزاب اليمين المتطرف     1948فمنذ سنة   . حشر بين الليكود واليمين المتطرف، وما عاد لديه خانة كبيرة         
ـ           . في اسرائيل مربعا سياسيا لها، او خانة سياسية        . وداآلن ما عاد هناك مكان لحزب آخر كبير بينها وبين الليك

ان تنوع اليمين المتطـرف فـي       . إيحود ليئومي موجود، المفدال موجود، ليبرمان أسس اسرائيل بيتينو وهكذا         
ومن الناحية األخرى هناك اليمين البراغماتي الذي هو        . اسرائيل يشغل مساحة كبيرة جدا من الخريطة الحزبية       

والليكود الذي احتفظ باالسـم     ).  وليفني وغيرهم  وحاليا أولمرت وموفاز  (الليكود الجديد او كديما بقيادة شارون       
فكيف يحدد تميزه السياسي بين هؤالء وأولئك؟ غير ان له ميزة هـي ان              . وهنا تكمن معضلته  . محشور بينهما 

الماكينـة االنتخابيـة    . الجهاز معه، الجهاز الذي هو مجموعة الناشطين الذين يمكن تسميتهم الماكينة االنتخابية           
طبعا، حدث تطور مؤخرا، وهو التطور األهم، اي انتقال تساحي هنغبـي الـى جانـب                . يكودموجودة عند الل  

شارون، ال ألنه ابن غيئوال كوهين، وإنما ألن هنغبي يمثل شيئا مهما في جهاز الليكود، فهـو رئـيس مركـز           
  . الليكود، وكان في الحركة الطالبية، وعنده جهاز حزبي انتخابي مدرب

  مأزق الديموقراطية 
  . يقال ان انضمام تساحي هنغبي وشاوول موفاز الى شارون ربما يؤدي الى خسارة كديما نحو خمسة مقاعد

  . ؟ هذا الكالم يقوله من يقرأ استطالعات الرأي
  . إذاً هذا االحتمال غير صحيح

 استطالعات  المشكلة في قراءة االستطالعات هي أنها تقارب الوضع االستاتيكي ال الديناميكي، وهي           . ؟ ال طبعا  
 شخـصا،   450االستطالعات الصحافية تتناول عينة مـن       . صحافية ال استطالعات صادرة عن مراكز علمية      

فهي إذاً ليست مقابالت تساعد في تحديد االجابة، االستطالعات ترصد الليكود           . وتحصل على مواقفهم بالهاتف   
بعضا، ويتناولون فـساد هنغبـي وفـساد        في فترة انحطاطه، إذ هناك صراعات بين قادته الذين يشتم بعضهم            

لذلك ثمة دائما سوء فهـم فـي        . االستطالعات لحظية جدا، وال تنير الصورة الشاملة      . شارون وأوالد شارون  
اما القضايا المتعلقة بالسيولة في الخريطة السياسية الحزبية فهذه لـيس لهـا عالقـة               . موضوع االستطالعات 

فهذا النائب او ذاك ينتقل ببساطة من حزب الى آخـر إذا            . قضية الفلسطينية بالصراع العربي االسرائيلي، او بال    
لم يكن له مكان في قائمة الحزب االنتخابية وسيكون له مكان في القائمة االخرى، او ان القائمة االخرى أضمن                   

. راطيـة في اعتقادي ان هذه ظاهرة تدل على مأزق في النظام الحزبي هـو مـأزق الديموق    . له في االنتخابات  
. واآلن ما عادت االيديولوجيا بوصـلة، وال البرنـامج الـسياسي      . الديموقراطيات الحديثة تعتمد على االحزاب    

لماذا أذهب الى االنتخابات؟ أليس ألصبح عـضوا فـي البرلمـان؟            : بمعنى ان السياسي االنتهازي يقول لنفسه     
النواب والوزراء،  . ن ال كي أنفذ برنامج كذا     السبب في الذهاب الى االنتخابات هو ان أصبح عضوا في البرلما          

بمن فيهم رئيس الحكومة، ينتقلون بالجملة من حزب الى آخر منافس له، وال تحدث هزة كما يفترض ان يحدث                   
ال حالـة مجتمـع   ) community(لدى انحالل نظام سياسي، األمر الذي يدل على ان الحالة هي حالة أهليـة        
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)society .(  مثل لعبة الكراسي التي تدور حول الطاولة وكل واحـد          . اخل القبيلة وداخل العائلة   االنتقاالت تتم د
وهذه الطاولة هـي األيـديولوجيا      . يغير كرسيه في كل دورة، وكأنها لعبة كراسي حول الطاولة الواحدة نفسها           

يبراليـة وإنمـا    وهذا النوع من االنتقاالت يؤكد أنه ال يوجد في اسـرائيل ديموقراطيـة ل             . التي تجمعهم جميعا  
لكن ألن نظامهـا  . لو ان فيها ديموقراطية ليبرالية مع هذه االنتقاالت ألدى ذلك الى هزات      . ديموقراطية يهودية 

  . هو نظام ديموقراطية يهودية فجميع االنتقاالت تتم داخل العائلة نفسها وال تحدث أي هزات كبيرة
  ماذا يجري في حزب العمل؟ 

وصول عمير بيرتس الى قيادة حـزب       :لم العربي ان هناك انقالبين وقعا في اسرائيل       الصورة لدينا هنا في العا    
أنت تقول إنه لم يقع اي انقالب على االطـالق وإنمـا مجـرد              . العمل، وخروج شارون وتأسيسه حزب كديما     

  كيف تفسر إذاً التحوالت الجارية في حزب العمل التي أدت الى صعود بيرتس؟ . انفصال
ويمكن القول ان التغيير هو مجـرد انقـالب         . بيرتس، وال شك، تغيير ايضا، لكنه ليس انقالبا       ؟ انتخاب عمير    

على شمعون بيرس، ألن شمعون بيرس حول الحزب في األعوام األخيرة، بعد عهد باراك، الى ركيـزة مـن                   
. قبـوال ركائز شارون تساعده على تخطي معارضة اليمين المتطرف وتساعده في ان يكون حضوره الدولي م              
وحزب . وبهذا المعنى نعم، هناك اتجاه للحفاظ على الحزب وعلى خط الحزب وإنقاذ الحزب من سياسة بيرس               

العمل اختار البقاء في مقابل حالة االندثار التي مارسها شمعون بيرس الذي أراد دائما ان يؤدي دور المؤسس                  
ا رهان عمير بيرتس فهو، الى حد بعيد، علـى          أم. التاريخي في هذا الكيان، وان يكون له شأن في رسم حدوده          

حزب العمل نجح في نقل فئات من اليهود الشرقيين الى حزب العمل، وهذا تغيير قياسا علـى                 . هويته الشرقية 
وألول مرة ستقترع كتل من اليهود الشرقيين لحزب العمل، بـافتراض           . 1977العشرين عاما األخيرة منذ سنة      

لكنها ليست كتال كبيرة، وقسم منها      . زب، وهو يمثل أحالمها بالوصول الى السلطة      ان مغربيا هو اآلن على الح     
في الوقت نفسه فإن حـزب العمـل يخـسر بعـض            . سوف يتخلى عنه عندما يدرك انه لن يصل الى السلطة         

وثمة تصريحات لشمعون بيرس من هذا القبيل، كقوله ان هناك أناسا غرباء سيطروا علـى حـزب                 . األشكناز
، 1967 واألفكار المعروفة عن عمير بيرتس بشأن الدولة الفلسطينية، اي دولة قريبة من حـدود سـنة                  .العمل

لكن، أيـن   . واستعداده للتفاوض في كل شيء ما عدا القدس والالجئين، هي أفكار شبيهة بأفكار عميرام متسناع              
.. فإنه يعدل خطه نحو اليمـين     وبيرتس ال يريد مصير متسناع، لذلك       . صار متسناع؟ عاد رئيسا لبلدية صغيرة     

  . مصيبته أنه خسر الكثير من الغربيين ولم يربح الشرقيين
  أمثال عامي ايالون، في إعادة تشكيل موقف الحزب من موضوع التسوية؟ . ما مدى تأثير القريبين منه

ي ايالون  ؟ في رأيي ان موقف حزب العمل اكتمل وانتهى الموضوع، ولن تحدث اضافات اساسية عليه من عام                
او من غيره، مع ان ايالون يظهر بمظهر المجدد القادم بأفكار جديدة، ولديه كل شيء قابـل للمفاوضـات إال                    

  . يهودية الدولة، ويهودية الدولة تعني رفض حق العودة أساسا
  أحوال العرب في إسرائيل 

لتجمع الوطني الديموقراطي   وال شك في ان والدة حزب ا      . واضح جدا ان العرب ما زالوا مهمشين في اسرائيل        
ماذا عن االنتخابات المقبلة وعن استعداداتكم لهـا،        .  لدى الرأي العام العربي    48أحدثت نقلة في صورة عرب      

  وعن التحالفات المتوقعة؟ 
وهم ال يفرزون ديناميكية سياسية خاصة بهم كـأنهم         . ؟ العرب في إسرائيل ال يشكلون وحدة اقتصادية سياسية        

لكننا، في الوقت نفسه، لسنا أمام قرية هندية في القرن التاسع عشر تعيـد              . قائم بذاته، هذه حقيقة   نظام سياسي   
كُسرت الحالـة   . نحن امام حالة بينية   . إنتاج ذاتها كما كان ماركس يتحدث عن الريف الهندي، ولسنا امام دولة           

لى المدينة لكنها لـم تـشكل بـذاتها         الريفية، وكُسرت العالقة باألرض، وكُسرت العالقة بالزراعة وانفتحت ع        
والحياة الحزبية العربية في الداخل ليست حيـاة        . اقتصادا قائما بذاته، اي وجود طبقات تفسر سلوكها السياسي        

فنحن . حزبية عربية، إنما هي حياة حزبية عربية في اسرائيل، يعني في إطار البرلمان االسرائيلي وتحت سقفه               
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الكيان العربي فـي    . ال يوجد كيان عربي في الداخل     . ية عربية في كيان عربي    هنا ال نتحدث عن خريطة حزب     
، ونحن كحركة وطنية نفترضه كي نصنعه في عملية بناء الـشعب والحفـاظ              )Virtual(الداخل هو افتراضي    

 أنـا أتحـدث عـن     . اآلن ثمة عدة متغيرات، منها الحالة االقليمية المتراجعة       . على الهوية الوطنية في الداخل    
وبالنسبة الى  . المشاهد للتلفزيون الذي هو أغلبية الناس الذين أصبحوا مستهلكي إعالم وجمهورا من المشاهدين            

 11مستهلكي اإلعالم هنالك تراجع في الخطاب الوطني والقومي في المنطقة خالل األعوام األخيرة، ليس بعد                
جرى في لبنان بعـد اغتيـال الحريـري         ثم ما   . سبتمبر فحسب، بل، وبشكل خاص، بعد حرب العراق       / ايلول

وفي العالم العربي جرى التعامـل      . ويمكن ان نتخيل تأثير ذلك في نفسية الناس       . والصراعات السورية اللبنانية  
ثم إننا وقفنا وحيدين امام خطة فك االرتباط ننتقدها امام قوى سياسية عربيـة              . مع شارون على أنه رجل سالم     

وكان علي أن أشرح امام العرب لماذا نحن ضد فـك االرتبـاط،             . عربي يحتفل بها  هنا في الداخل وأمام عالم      
. اذا كان العرب مع فك االرتباط فلماذا أنت ضده؟ هذا الوضع سبب لنا إحباطا معنويا              : وكان جمهوري يسألني  

اتية، والموقف الوطني في الداخل هو، في نهاية المطاف، حالة معنوية ال حالـة اقتـصادية أو حالـة مؤسـس                   
وإنما الى حالة معنوية تتأثر بأمـل وأفـق،         . نحن ال نستند الى قوة اجتماعية     . وبالتأكيد ليس حالة دولة وطنية    

في مرحلة السبعينيات من القـرن المنـصرم، التـي أنـا            . وتتأثر بالمشاريع العربية وبالحالة الفلسطينية، الخ     
ة ضد اليمين االسرائيلي، كانت تلك هي مرحلة تـشكل          عاصرتها كقيادي في الحركة الطالبية عندما اندفعنا بقو       

الوعي الوطني الفلسطيني في الداخل، حيث كانت السياسة االسرائيلية تقوم بعملية نبذ للعرب، وبقايا لمـشروع                
، او المشروع القومي    1967عربي يقوم بعملية جذب لهم، وهو مشروع المقاومة الرومانسية في حينه بعد سنة              

. النبذ االسرائيلي ما عاد مجـرد إقـصاء       . جاذبية العرب تناقضت، ونبذ إسرائيل للعرب تراجع      اآلن  . العربي
انهـا  . المحكمة العليا تتدخل في كل شـيء      . صارت القضية مركبة، فشارون يأتي بوزير عربي في هذه األيام         

وانين دفعت إليـاكيم  ومنذ عهد يتسحاق رابين حتى اليوم مرت مجموعة من الق        . محاولة لتعديل سياسات التمييز   
ومنها قوانين بادرت الى سـنها      . الى القول إنها ثورة دستورية    ) المستشار القانوني السابق للحكومة   (روبنشتاين  

القوانين التي تسمح بتمثيل العرب في الشركات الحكومية، اي تمثيل العرب           . شخصيا ضد المؤسسة الصهيونية   
هذه .  قوانين السود في الواليات المتحدة وعرضتها على الكنيست        أنا أخذت . بشكل الئق في الوظائف الحكومية    

لكنهم كيفوا تعريفهم للدولة اليهودية وفق حلول وسط بشأن الحقـوق   . القوانين ال تطبق اآلن، طبعا، بشكل كاف      
ت الى  هذه التعديالت أد  . هم بدأوا يعدلون في سياسات التمييز     . الليبرالية، من دون تغيير في الجوهر الصهيوني      

األمور االخيرة، منذ بداية    . تغير في المزاج وأنماط السلوك السياسي العربي في الداخل سميناها عملية األسرلة           
االنتفاضة الثانية، ثم خطة فك االرتباط والموقف العربي منه واألوهام حوله، واستقبال شارون عربيا، وبنـاء                

مـشكلتنا  . ول التسوية، ذلك كله جعلنا نواجه معضلة      أوهام حول عمير بيرتس وحول األحزاب الصهيونية، وح       
اي ان هناك مثقفين عربا يعملـون       . األساسية اآلن هي مع تيارات المؤسسة الحاكمة التي لديها مثقفوها العرب          

  . في جامعات اسرائيلية وينظرون ضد السياسة العربية
مالء بالمعنى القديم للكلمة، وإنما عمالة بنيوية       المؤسسة االسرائيلية لديها رجالها العرب، ال أقصد ان أسميهم الع         
وهؤالء مجموعة من المثقفين الذين تربوا في     . غير واعية لمصالحها وتعتقد ان ما تقوم به أمر براغماتي ممتاز          

المؤسسة االسرائيلية وفي الجامعات االسرائيلية، وبدأ الواحد منهم أستاذا مساعدا يبحث في شؤون العرب، ثـم                
لدينا عـرب فـي     : لبروفسور الفالني الخبير بشؤون العرب، ثم أصبح أستاذا في الجامعة وصار يقال           مساعدا ل 
وهذا التنظير يقود إما الى االسـتنكاف       . وهؤالء يكتبون ضد السياسة العربية وضد األحزاب العربية       . الجامعة

باعتبار ان النواب العـرب ال      عن االنتخاب، وإما الى عدم التصويت، وإما الى التصويت لألحزاب الصهيونية            
النواب العرب في الداخل على اخـتالف       . يقدمون خدمات، وهذه أكبر كذبة حدثت في تاريخ العرب في الداخل          

بينهم انتهازيون، وبينهم عرب معروفون مرتبطون بالمؤسسة الصهيونية الحاكمة بشكل عضوي، يقيمون            . شديد
و العربي في الكنيست االسرائيلي، وبينهم اعضاء فـي أحـزاب           احزابا وهمية لكن يختبئون وراء تسمية العض      
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واليوم التجمع  . لكن هناك تنافسا في خدمة المواطن ألن ليس لديه غير النائب العربي ليلجأ إليه             . صهيونية ايضا 
الوطني الديموقراطي يقوم بعملية تسييس للمطالب العربية، اي أنها ليست مجرد مطالـب أفـراد تُحـل عبـر      

وفي المقابـل هنـاك     . ة وإنما مطالب سياسية من أجل المساواة، وهي تظهر بقوة في مشاريع القوانين            الواسط
. نزعة الى عدم التسييس، اي الى نزع التسييس، بترديد الرغبة الصهيونية في القول اتركوا السياسة ألصحابها               

 على تقاطع هامشين تجعل الواحـد       أنا سميتها حالة استرخاء   . وهذه النزعة هي أكبر خصم لنا في هذه المرحلة        
منا ال هو اسرائيلي وال هو عربي، يطالب بحقوق اسرائيلية مجتزأة، ويحافظ على هوية عربية بالحد األدنـى،                  

هذا هو الخصم األساسي لنا كحركة وطنية ألنه قد يؤدي الى االستنكاف عن الفعل السياسي،               . اي مجتزأة ايضا  
  . قد يؤدي الى تصويت لألحزاب الصهيونيةاي عن التصويت في هذه الحالة، و

  العرب ويهودية دولة إسرائيل 
لكن علـى العـرب،     . إن شارون يؤسس لتقليد يفرض التفاوض مع المواطنين العرب في شأن حقوقهم الفردية            

 تعالوا الى قضية النقب مثال، على     . بحسب شارون، ان يسلموا بمسألة يهودية الدولة وحق اليهود في االستيطان          
أنـتم  : ويقول شارون . العرب ان يسلموا بالحق في نشر اليهود في النقب ألن الدولة، ببساطة، هي دولة يهودية              

إذا كان ينقصكم أجهزة لـشبكات      . لديكم قضايا إذا لم تقاربوها قوميا، بل مطلبيا، فال مانع لدينا من تحقيقها لكم             
 تأتونا بمطالبكم على أنهـا مطالـب وطنيـة          لكن ال . صرف صحي فسنساعدكم في بنائها، وهذه ليست مشكلة       

وهو ليس عنيدا   . وبهذا يبدو شارون معتدال ألنه مستعد لمعالجة القضايا الفردية        . وقومية متعلقة بعروبة األرض   
والرد يحتاج الى درجة عالية جدا      . في القضايا الفردية، لكنه خصم شرس بإصراره على يهودية دولة اسرائيل          

دة سياسية، وتنظيم العرب في مؤسسات بحيث نحافظ علـى الهويـة القوميـة العربيـة                جدا من الوعي، وقيا   
الفلسطينية في الداخل، وعلى التماسك القومي كي ال تتشرذم المطالب بين أهالي النقـب، والجنـوب، والمـدن        

لبنـان  وكي ال يصبح عسيرا التفتيش عن الجامع بين مطالب ابن قرية الجش او فسوطة عند حدود                 . المختلطة
لكـن  . نحن نسعى لمشروع وطني شامل يتوجه الى العالم كلـه         . وبين ابن النقب في القرى غير المعترف بها       
نحن مع الظهور في األمم المتحدة كعرب في الـداخل، ولهـذا            . هناك من ال يريد الذهاب الى المجتمع الدولي       

قوى رئيسية  .  رئيسية على الساحة العربية    طرحنا مؤخرا مشروعا ال يمكن ان ننجح فيه إال إذا تحولنا الى قوى            
وأقصد بذلك القول إننا في البرلمان االسرائيلي ال توجد لدينا نزعة انفصالية،            . برلمانية في البرلمان االسرائيلي   

وهذا معنـاه   . لكن وراء سعينا تكمن غاية مهمة، وهي تحويل لجنة المتابعة العليا الى برلمان عربي في الداخل               
لذي ننفرد به حاليا كتجمع هو ان تتنافس األحزاب العربية في انتخابات داخلية النتخاب هيئـة تقـود                  أن رأينا ا  

ثم نطالب بمقعد مراقب في جامعة الدول العربية، ثم في األمم المتحـدة،             . األقلية العربية وتعترف اسرائيل بها    
زيرة شؤون خارجية تسافر الـى دول       في مقاطعة كيبك في كندا هناك و      . إنها ليست قضية اندماج في اسرائيل     

كان هناك اعتماد على إذاعة صوت العرب وغيرها من أجل الحفاظ على هويـة              . العالم وتعقد اتفاقيات صداقة   
الهوية القومية يجب ان تتـشكل مـن خـالل          . ما، وحاليا ال أستطيع ان أعتمد على روتانا لتشكيل هوية قومية          

وهذا المشروع الوطني ممكن    . داخل، ومن خالل مناهج التعليم العربية     مؤسسات ديموقراطية يقيمها عرب في ال     
لكن من غير الممكن تنفيذه إال إذا ذهبنا الى البرلمان االسرائيلي من أوسع أبوابه والقـول إننـا غيـر                    . التنفيذ

، ونحـن   متنازلين عن المواطنة، فهي في حالتنا ليست صهيونية وإنما مشتقة من كوننا سكان البالد األصـليين               
وهذا كله كي نستطيع ان نحمي ظهرنا ونساهم فـي تـشكلنا            . نعرض مشروعنا كمشاركة في مصير هذا البلد      

وهو مشروع دولة المواطنة، اي     . وبهذا المشروع نتميز من الجهات السياسية العربية االخرى       . الذاتي الوطني 
  . دولة لجميع مواطنيها

. ة، ثم هناك من هو مرتبط بالمؤسسة االسرائيلية ارتباطا اقتصاديا         لدينا أشخاص مرتبطون بالمؤسسة االسرائيلي    
 من جانب أصحاب المصالح في الداخل       2000اكتوبر  / وعلى سبيل المثال، هوجمنا في انتفاضة تشرين األول       

 االسرائيلي اليهودي ما عاد يأتي الى القرى العربية ليشتري او يتوقف في مطعـم             ! وين رايحين فينا  : وقالوا لنا 



 

 27

وهؤالء صاروا يعتبرون أنفسهم قـوى      . شركة الكهرباء استنكفت عن إصالح األعطال     . عربي ليتناول الطعام  
ان مجرد القبول بعملية التنافس تحت السقف االسرائيلي يخلق االنتهازية، ألن من            . االعتدال ضد قوى التطرف   

والمشكلة اكثر تعقيدا ممـا     . م مشروعنا يصنع إيقاع التنافس هو اإلعالم االسرائيلي، هناك مجموعة عوائق اما         
نتصور، ألنه ال توجد مدينة وال يوجد مركز مديني في الداخل يصلح قاعدة اجتماعيـة لهـذه األفكـار التـي                     

  . نطرحها على غرار بيروت مثال، او دمشق، حيث يوجد مثقفون وجامعات ومؤسسات وصحافة، ألخ
ن التنافس بين األحزاب العربية فقد تمكنت هذه االحزاب من          على الرغم من هذه العوامل كلها، وعلى الرغم م        

اآلن هل  . تقليص التصويت لالحزاب الصهيونية، وأوصلت الى الكنيست عشرة نواب عرب في إحدى الدورات            
  هناك تقهقر في هذه المسألة؟ 

ن رفـع نـسبة     إن استراتيجيتنا االنتخابية، في ما عدا المشروع الـسياسي، تتـضم          . ؟ هذا الطرح مبكر اآلن    
التصويت، ودعوة الناس الى عدم التصويت لألحزاب الصهيونية والتصويت لألحزاب العربية، ثم التـصويت              

ونأمل بأن نـنجح فـي تقلـيص التـصويت          . نحن نقوم باستراتيجيا قومية فعال    . للتجمع الوطني الديموقراطي  
مة كي يكون هناك تأثير عربي حقيقـي        لألحزاب الصهيونية، وأن نرفع نسبة التصويت عامة، او نرفع المساه         

  . في داخل البرلمان
 4/3/2006السفير 

  
  الدعوة الجتماع المجلس المركزي تعتبرها حماس التفافاً على االنتخابات  .32

  حلمي موسى  
وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رياض الزعنون في األيام األخيـرة دعـوات للفـصائل الفلـسطينية                  

 للمجلس المركزي الفلسطيني، ما أثار مخاوف جدية، في األوسـاط الفلـسطينية، مـن               لحضور اجتماع طارئ  
وجود خطة لدى قيادة حركة فتح لاللتفاف على نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية من جهة، واتفاق القاهرة                

تلفـة أن غايـة     وترى جهات فلـسطينية مخ    . الداعي إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى         
الدعوة لعقد المجلس المركزي هي السعي لتفعيل منظمة التحرير، لتشكيل ثقالة لحركة فتح في مواجهـة وزن                 

  . حماس في السلطة الفلسطينية
وبحسب مصادر فلسطينية مسؤولة فإن الزعنون طلب من الفصائل الفلسطينية موافاتها بأسماء ممثليهـا إلـى                

كزي، التي ستعقد قريبا في رام اهللا، مشيرة إلى أن الدعوة وجهت كذلك إلى كـل                الدورة الطارئة للمجلس المر   
  . من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إلرسال أسماء ممثليها الذين سيشاركون للمرة األولى

وترى هذه المصادر أن هدف الدورة هو تعيين أعضاء مؤقتين، بدل المتوفين، في اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                   
وثمـة أوسـاط    . ، واالتفاق على طريقة لعقد مؤتمر وطني قريب في القاهرة في شهر أيـار المقبـل               التحرير

فلسطينية تتحدث عن مسعى من داخل فتح الستغالل دورة المجلس المركزي من أجل إعالن رئـيس الـسلطة                  
  . الفلسطينية محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين مكان الرئيس الراحل ياسر عرفات

مات المتوفرة يتبين أن هناك خالفات شديدة في أوساط المنظمات الفلسطينية حول خطوة أبو األديب               ومن المعلو 
وتؤمن بعض أوساط فتح، وفي مقدمتها األوساط المقربة من رئيس الدائرة الـسياسية لمنظمـة التحريـر       . هذه

وتـشير هـذه    . شرعيفاروق القدومي أن دعوة المجلس المركزي هذه غير شرعية، وأن المجلس برمته غير              
األوساط إلى حديث جرى بين أبو اللطف وأبو األديب حول هذه المسألة، وبرز فيه خالف شديد بينهمـا، وأن                   

وتعتقد هذه األوساط أن أبو مازن يقف خلف هذه الخطوة، وأن مـن             . األول طلب من الثاني سحب هذه الدعوة      
  . بين أهدافها إبعاد القدومي عن مراكز نفوذه في المنظمة

وعلى الرغم من أن الدعوة تثير خالفاً داخل فتح، إال أن الخالف الجوهري في الواقع هو ما تثيره مع حركـة                     
إذ تنظر حماس إلى خطوة أبو األديب هذه على أنها محاولة لمحاصرة إنجـاز الحركـة فـي                  . حماس تحديدا 
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ت مصادر في حماس اسـتياءها مـن        وأبد. االنتخابات وااللتفاف على ذلك بإعادة تظهير دور منظمة التحرير        
  . الدور الذي يلعبه أبو األديب، الذي يبدو أن هناك من يحركه ضد حماس

وترى أوساط حماس أن الغاية األساس من اللعبة القائمة هي السعي لحصر دور حماس في المجلس التشريعي                 
وتشدد أوساط حماس   . ة التحرير للسلطة الفلسطينية، وإلحاق المجلس بطريقة اعتباطية بالمجلس الوطني لمنظم        

على رفض هذه األلعوبة التي بدأت وفق رأيها يوم افتتاح المجلس التشريعي، منتصف الشهر الماضي، عنـدما                 
أعلن أبو األديب أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني الفلسطيني الذي صار                

يستند إلى قاعدة أو أساس أن المجلس التشريعي سوف يشكل ما           وقرر أبو األديب بشكل ال      .  عضواً 744يضم  
  . نسبته عشرين في المئة من عضوية المجلس الوطني

وترى فصائل فلسطينية أخرى، في مقدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الـدعوة للمجلـس المركـزي                 
وكان . في القاهرة في آذار من العام الماضي      تتنافى مع ما تم االتفاق عليه مبدئيا في الحوار الوطني الفلسطيني            

االتفاق نص على عقد اجتماعات لألمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر ورئاسـة                
وقد أهملت فـتح    . المجلس الوطني الفلسطيني لالتفاق على صيغة إلعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة            

ياستها الرامية إلى إضعاف منظمة التحرير لحساب تدعيم السلطة الفلسطينية، التي كانت            هذا االتفاق في إطار س    
  . تملك فيها الدور المهيمن

إال أنه بعد ظهور نتائج االنتخابات التشريعية، التي منحت الفوز لحماس، رأت فـتح أن تعمـل علـى تفعيـل                   
وتؤمن القوى الفلسطينية هذه بأنـه      .  دون إصالح  المنظمة، التي تهيمن أيضا عليها، وفق القواعد القديمة، ومن        

من غير المنطقي العمل على عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، أو عقد جلسات للمجلس المركـزي، التخـاذ                  
  . قرارات تنظيمية مهمة قبل االتفاق على صيغة عملية إلصالح هذه المؤسسات

 تريدها فتح، والتي تقوم على عـضوية مجلـس          وترى هذه القوى باستغراب وجوب عدم القبول بالصيغة التي        
. وتقول إن هذه صيغة تناسب بلدا كبيرا كالصين، ال وضعا كالوضع الفلـسطيني            .  عضو 700وطني يزيد عن    

 عضو فقط، يكون فيه أعضاء المجلـس        300وكانت قد طرحت في النقاشات صيغة تطالب بمجلس يتكون من           
  .  عضواً من الخارج حيث يكون إجراء االنتخاب ممكنا168اب  ممثلين للداخل، ويتم انتخ132التشريعي ال

تجدر اإلشارة إلى أن عددا من القوى الفلسطينية يعتقد بأن صراعا سياسيا شديدا سوف يدور داخل فتح، وبينها                  
أما حماس فإنها تستشعر أن هذه قضية حياة أو مـوت           . وبين عدد من المنظمات األخرى، حول هذا الموضوع       

ها، وهي ترفض حشرها في مجلس تشريعي ملحق كهامش بمجلس وطني فلسطيني خاضـع بالكامـل              بالنسبة ل 
  . إلرادة حركة فتح

وفي بيان من تونس، اعتبر القدومي، أن الدعوة لعقد اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني تثير الغرابة، ألنه                
عامين للفـصائل الفلـسطينية، ورئاسـة       سبق أن تقرر في شهر آذار من العام الماضي عقد جلسات لألمناء ال            

  . المجلس الوطني للبدء في تشكيل جديد للمجلس الوطني الذي سيختار أعضاء المجلس المركزي
وشدد القدومي على أن األمناء العامين للفصائل هم الذين يملكون الحق في دعوة المجلس الـوطني لالنعقـاد،                  

منظمة التحرير يقضي بعقد مجلس وطني جديـد إذا فقـدت           وأوضح أن النظام الداخلي ل    . وليس رئيس المجلس  
اللجنة التنفيذية شرعيتها، ونحن نعلم أن اللجنة التنفيذية فقدت شرعيتها منذ استشهاد ياسر عرفات، ووفاة سبعة                

  .من أعضائها
 4/3/2006السفير 
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أعادوا وكرروا كل ما سبق وقالوه عـن        . وز حماس، في الثرثرة المنفعلة    بالغ االسرائيليون واألميركيون، منذ ف    
لم ينتبهوا ولو للحظة أن ما يرددونه أساء ويسيء مباشرة لحركـة            . االرهاب و تدمير اسرائيل، بل زادوا عليه      

 فتح التي يفترض أنها كانت مفضلة لديهم، فكل تهمة يوجهونها لـ حماس تقترح مقارنـة ال بـد منهـا، وإذا                    
بالنتيجة المتوخاة تنقلب الى عكس ما يتوقعونه، أي أنهم عززوا اقتناع الناخبين بأن خيارهم كان صحيحاً، فمن                 

  .يمتدحه االسرائيليون أو ال ينتقدونه ال بد أن يصبح مشتبهاً به عند شعبه وفي وسط جمهوره
ت وصيغ ابتكرت أساسـاً لحـرب       الالفت في ردود الفعل االسرائيلية أنها سجنت نفسها تواً في جملة مصطلحا           

إعالمية هادفة، يستخدمها العسكريون ليبرروا ألنفسهم ولآلخرين أن اللغة الوحيدة المتاحة مع الفلسطينيين هي              
لكنهم يتوقعون من الجانب الفلسطيني أن ينبذ العنف قوالً وفعالً، مـع احتفـاظ              . العنف، وال شيء غير العنف    

والواقع أن عسكر   . ام القوة، ومن دون أي خطوات جدية على طريق السالم         االسرائيليين وحدهم بـ حق استخد    
اسرائيل لم يشغلوا بالهم ولو للحظة بالتفكير في كيفية التعامل مع المتغيرات التي يأتي بها فوز حمـاس، بـل                    

ن مهلة  تجاهلوها واحتقروها وبنوا خططهم على أساس أن حكم هذه الحركة االسالمية ال يمكن أن يدوم أكثر م                
ولم يسمع من العسكريين وغير العـسكريين االسـرائيليين سـوى           . زمنية حددوها بـ ستة شهور كحد أقصى      

تصريحات وآراء تدور كلها حول الحجج والمسوغات التي تبرر منذ اآلن اصدار قرارات الغتيال اسـماعيل                
  .هنية أو غيره من رموز حماس، وبالتالي من رموز السلطة الجديدة

دما تحدث الرئيس الفلسطيني في افتتاح المجلس التشريعي مبدياً بوضوح ما يعتقده، بل ما يختلف بـه                 وحتى عن 
ولم يتردد أحد المسؤولين االسرائيليين، كـ مـصدر بـال          . عن حماس، قوبل أبو مازن اسرائيلياً بسلبية مطلقة       

ولم ينتبـه االسـرائيليون، وال      . تخاباتاسم، في أن يعتبره معادياً لمجرد أنه أعلن قبوله بخيارات شعبه في االن            
األميركيون طبعاً، ان االستهزاء بالسلطة الفلسطينية وتهميشها وتجاوزها واعتبارها كأنها غير موجودة كانـت              
عملياً من أسباب اتجاه الناخبين الى تصويت يرد على مثل هذه المعاملة، خصوصاً أن السلطة الفلسطينية فقدت                 

  .يداً بفعل الممارسات االسرائيلية واألميركيةالكثير من هيبتها تحد
لم تكن هناك مشكلة اعتراف بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، فاألخيرة نالت وجودها على قاعـدة اعترافهـا                 

ولعله . إال أن اعتراف هذه الدولة بالشعب الفلسطيني وسلطته وحقوقه بقي موضع تساؤل           . بوجود الدولة العبرية  
 إال من طرف واحد، بل كان وال يزال االعتراف األول من نوعه الذي تناله قوة احتالل ممن                  باألحرى لم يوجد  
ومع ذلك ال تزال قوة االحتالل تحتاج الى هذا االعتراف، فهي توصلت الى أن تبتز به من                 . هم تحت احتاللها  

  .تحتل أرضهم وحياتهم
لة االنتخابية، والتنافس على التشدد بـين كـديما         هناك من يعتقدون أن الموقف االسرائيلي الراهن مرتبط بالحم        

اولمرت و ليكود نتانياهو، لكن من صاغ هذا الموقف هم العسكر الذين رفضوا كل قراءة سياسية لفوز حمـاس   
والدليل أنهم ماضون   . في االنتخابات، ولم يروا فيها سوى فرصة مجددة لالستمرار في استخدام القوة المفرطة            

وبالتالي فإن الخطـط التـي وضـعها العـسكر          . ثين عن أي ذريعة الستئناف االجتياحات     في االغتياالت باح  
وينفذونها ستبقى الغالبة على األداء االسرائيلي، كما كانت قبل صعود حماس، وكما كانت أيام ياسر عرفـات،                 

  .فاالسرائيليون لم يميزوا بين الفصائل وال بين الرموز. وكما استمرت في عهد محمود عباس
أصالً لم يكن متوقعاً ان يثمر الضغط والرفض والتهديد         . آلن يتعزز اتجاه دولي الى اعطاء فرصة لـ حماس        ا

فحتى لو كانت حماس مقبلة على اعتماد خط واقعي أو براغماتي، إال أنهـا              . بقطع المساعدات على نحو تلقائي    
زالت السلطة السابقة لم تجـد فـي انهـاء          ال تبدو مستعدة إللقاء التنازالت مجاناً، خصوصاً أنها لمست ان تنا          

ال شك ان مشاركة فتح في حكومة تقودهـا حمـاس           . االحتالل وال في تغيير ثوابت سياسة العدوان االسرائيلية       
ستجعل اعطاء فرصة للحركة أكثر معقولية، إال أن اسرائيل ستستغرق وقتاً طويالً قبل أن تنزل عـن شـجرة                   

  .التشدد التي تسلقتها
  4/3/2006الحياة 
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  تثير جدالً وانقساماً والخدمة المدنية لعرب اسرائيل بديالً من الخدمة العسكرية: تحقيق .34

 48 عاماً والحكومات اإلسرائيلية، تصر على رفض التعامل مع فلـسطينيي          58 على مدى    : امال شحادة  ،القدس
ا الفلسطينيون ألسباب كثيـرة     كأقلية قومية، وتربط مسالة حقوقهم ومساواتهم، بالخدمة العسكرية، التي يرفضه         
  .اهمها ان االنخراط في صفوف الجيش اإلسرائيلي يعني احتمال ان يواجهوا أهلهم

المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية سعت على مدى السنوات الفائتة، ومن خالل أساليب مختلفة الى إقناع العديد من                
فقد ظلـت   . حاق بالجيش، لكنها لم تحقق الهدف     الشبان من جميع الطوائف، دروزاً ومسيحيين ومسلمين، بااللت       
  .نسبة المنتسبين الى الجيش من العرب متدنية، بل ومتدنية جداً

والحقيقة ان السلطات اإلسرائيلية نفسها ظلت تتردد في تجنيد عرب، لعدم ثقتها بإخالصهم للجيش، وهـي لـم                  
 األمر فأعفت غالبية المواطنين العـرب       تكن تطمح الى خدمة عسكرية جماعية لهم، لذلك كانت تتساهل في هذا           

لكنها في الوقت نفسه كانت تعاقبهم وتقول ان العرب ال يؤدون كل واجبـاتهم              . من الخدمة العسكرية االجبارية   
  .تجاه الدولة لذلك هم ال يستحقون الحصول على حقوق متساوية

ى تحويـل الموازنـات للـسلطات       ويتفاقم النقاش في موضوع الخدمة العسكرية من على منبر الكنيست او لد           
وفـي المقابـل    . المحلية العربية، وتحول األمر الى ذريعة لسياسات التمييز الواضحة بحق المواطنين العـرب            

 وما زالوا يواصلون ضغوطهم من اجل االعتراف بهم كأقلية قومية ومنحهم كل حقـوقهم               48واصل فلسطينيو 
  .لوا إصرارهم على رفض الخدمة العسكريةومساواتهم في كل المجاالت وفي الوقت نفسه واص

وإزاء هذا الوضع بحثت الحكومة اإلسرائيلية من خالل لجان مختلفة في ايجاد بديل للخدمة العسكرية كالخدمة                
ويقول الداعون الى هذه الخدمة انها تضمن شروطاً جيدة للملتحقين بها وفي الوقت نفـسه               . الوطنية او المدنية  

اما الفلسطينيون فاختلفوا   . بل حقوقهم، من دون ان يخدموا في الجيش او االجهزة االمنية          يقدم هؤالء خدمة، مقا   
الغالبية العظمى والمتمثلة باألحزاب السياسية ولجنة المتابعة العليا وعدد من السلطات           . على مفهوم هذه الخدمة   

ومة أقرتها لتحقيق أهداف سياسية     المحلية رأت انها خدمة تؤدي في نهاية األمر الى الخدمة العسكرية وأن الحك            
امـا الـرأي    . وكسر الموقف المبدئي للفلسطينيين برفض الخدمة العسكرية، وهو ما يمس بوطنيتهم وهـويتهم            

اآلخر والمتمثل بعدد غير قليل من العرب، فاعتبر ان تقديم خدمة كهذه ال تمس بالوطنية وال بالهوية الفلسطينية                  
واسعة من الشباب الذين انهوا الثانوية والجامعة من دون ان تتاح لهم فـرص              انما يشكل حالً لمعضلة شريحة      

ورأى أصحاب هـذا االتجـاه ان       . عمل، وقد ضاقت بهم الظروف الى حد ان نسبة كبيرة منهم تفكر بالهجرة            
الخدمة المدنية داخل مؤسسات عربية افضل من الهجرة التي تحقق هدفاً اكثر خطورة سعت وما زالت تـسعى                  

  .ه الحكومات اإلسرائيلية لتفريغ البلدات العربية من شبابهاالي
وتشهد المناطق العربية نقاشات واسعة حول هذه القضية وقد انتشرت فـي الـشوارع الالفتـات والـشعارات                  

وفي المقابل قدمت مجموعة من مؤيدي الخدمة طلباً إلقامة جمعية أطلقت عليهـا بقـاء               . الرافضة لهذه الخدمة  
واناً للشباب الذين يرغبون بالخدمة بدل الجمعيات اليهودية التي تحصل على الموازنات وتسجيل             حتى تصبح عن  

  .الشباب وترسلهم الى أماكن العمل
  خدمة تكريس التمييز

قبل معرفة موقف الطرفين ال بد من اإلشارة الى ان الحكومة االسرائيلية عرضت مشروع الخدمة المدنية مـن                  
 ماليين شيكل سـنوياً     10رس الموضوع اطلق عليها لجنة عبري وخصصت مبلغ         خالل لجنة خاصة شكلت لد    
  .واعدت اللجنة تقريراً شرحت فيه تفاصيل الخدمة وميزاتها وما تقدمه للعرب. لألنفاق على تنفيذ الخطة

. في البداية يتبنى التقرير توصيات لجنة لبيد التي شكلتها الحكومة االسـرائيلية لتنفيـذ توصـيات لجنـة أور                  
  :وتوصيات لبيد شملت بندين مرتبطين بموضوع الخدمة العسكرية للعرب
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 تقوم الحكومة بدفع فكرة إنشاء خدمة قومية رسمية مدنية، يقوم بها مواطنو اسرائيل الذين ال يستدعون الى                  -1
  .هذه الخدمة يمكن القيام بها تطوعاً وفي إطار جمهورهم كمرحلة مبكرة). العرب(الخدمة العسكرية

 الحكومة ستشجع توسيع دائرة المتطوعين من أبناء الوسط العربي الى الجيش، وشرطة اسـرائيل وأطـر                 -2
  .إضافية، وتدرس وسائل لدفع خطوات التطوع هذه

 25وتوصي لجنة عبري بأن يضم المجلـس        . وتقرر إقامة مجلس يكون صاحب الصالحية العليا لتنفيذ الخطة        
بين هؤالء األعضاء عشرة تختارهم الحكومـة وأربعـة         . توصية الحكومة عضواً يعينهم رئيس الدولة، بحسب      

 ممثالً للحكومة مباشرة، عن الوزارات المختلفة ومكتب رئيس الحكومة، بمن فيهم            11و. ممثلون للحكم المحلي  
  .ممثل لوزارة األمن أو الجيش

اذ ال يقتصر   . كومية بحتة ويرى أصحاب الرأي المعارض للخدمة ان القرارات والسياسات ستكون سلطوية وح          
األمر على طغيان التمثيل الحكومي في هذه الهيئة، بل ان قائمة الشخصيات الجماهيرية المـذكورة ستـضعها                 

  .الحكومة بنفسها
معدو التقرير يؤكدون اعتمادهم المرونة في تطبيق الخطة من خالل االستناد الى مصادر تمويل غير حكوميـة                 

فسها من تكاليف هذه الخطة، وسيكون العبء األساسي على كاهل الجمعيات التي            ما يعني ان الحكومة حررت ن     
ويبرز هذا األمر في البند الـذي       . ستكون شريكة في المشروع والمؤسسات العربية التي ستستوعب المتطوعين        

 بالمـساهمة   يتحدث عن الموازنة واإلدارة، والذي ورد فيه ان اللجنة تؤكد ان االجسام التفعيلية ستكون مطالَبة              
  . ألف شيكل سنوياً مقابل كل شخص20في تمويل التكلفة المباشرة لمن يؤيد الخدمة، والمقدرة بـ 

في بند آخر يؤكد معدو التقرير على أولوية الخدمة العسكرية اإللزامية وجاء ان اللجنة تتبنى النظام السائد فـي                   
قها، والموازية للحقـوق واالمتيـازات المعطـاة        شأن حقوق من يؤدي الخدمة الوطنية واالمتيازات التي يستح        

  .للجنود من الوحدات غير المقاتلة
ويوصي التقرير بتقسيم مجموعات الخدمة الى وطنية وأخرى مدنية فيما يعتبر ان للخدمة العسكرية األفـضلية                

ها ايجـاد   ومن هنا يرى معارضو الفكرة ان هذا البند يناقض كل االدعاءات بان التوصيات مـن شـأن                . األولى
التسوية بين مبدأ المساواة والواجبات المدنية المرافقة لها، وبين المشكلة القومية الموضوعية التي تمنع تجنيدهم               

حتى في حال جرى جر شبان وشابات عرب الى مشروع الخدمة هذا، سيظلون خُـداماً               : ويقولون. في الجيش 
  .من الدرجة الثالثة
  األفضل للشباب

وبحسب المعطيات التي تعلنهـا     . ال االلتحاق بالخدمة الوطنية يتم من طريق جمعيات يهودية        حتى اللحظة ما ز   
. هذه الجمعيات، فان هناك ارتفاعاً تجاوز االربعين في المئة في عدد المتقدمين للخدمة فـي الوسـط العربـي                  

اسـرائيل بـالجيش    والمعطيات الرسمية في وزارة الدفاع واألمن الداخلي تشير الى ان التحاق العـرب فـي                
والشرطة أخذ باالرتفاع والطلبات تتراكم على طاولة الجيش وحرس الحدود، ما دفع المسؤولين الى اتخاذ قرار                

  .بفتح مكتب خاص في منطقة الناصرة داخل معسكر جيش، لتسهيل عملية التسجيل
دمة المدنية، مقتنعة كل    عبير قبطي شابة تعمل في إحدى مؤسسات المجتمع المدني ومن الداعين الى رفض الخ             

وترى ان المعطيات التي يـتم نـشرها مجـرد          . القناعة بان هذه الخطة هي مقدمة لاللتحاق بالخدمة العسكرية        
ال يمكن أحداً إنكار حقيقة ان هناك نـسبة       :  وتقول 48حرب نفسية تمارسها المؤسسة االسرائيلية تجاه فلسطينيي      

وايضاً هناك من يشجع على االنضمام الى الخدمة المدنية ولكن          . ال يستهان بها من العرب يخدمون في الجيش       
ال يمكننا الحديث عن نسبة االرتفاع طالما لم تعلن معطيات مدروسة او يتم نشرها من طرف علمي تتحدث عن               

  .الخدمة المدنية والخدمة العسكرية وجهان لعملة واحدة: وتضيف. هذه المشكلة
شاعرة تختلف مع رافضي الفكرة، انطالقاً من أنها بداية للخدمة العسكرية           نداء خوري وهي ناشطة اجتماعية و     

وعندما الحظت ان الشباب يضطرون الى التوجه الى جمعيات اسرائيلية لتقرر مكان العمل الـذي               . في الجيش 
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ترسل اليه الشباب، بادرت الى تأسيس جمعية أطلقت عليها اسم بقاء لكنها لم تحصل حتى اآلن على تـرخيص                   
والشباب . مشكلتنا األساسية اننا نعاني من عدم وضوح كيفية تعاملنا مع واقعنا في شكل صريح             : وتقول. رسمي

في رأيي ان الخدمة المدنية ليست فقط ال تمس بهويتنا وقوميتنا، فإذا تعاملنا معها في شكل صحيح                 . يدفع الثمن 
عربي ونبعد اكثر شرائحه، بخاصة الشباب، عن       سنقوي المجتمع ال  . وسليم، سننجح بان نحقق الهدف الذي نريده      

وطالما نتحدث عن خدمة    . الشعور باالغتراب ونمنع دخول شبابنا في اإلحباط واليأس ومن ثم التفكير بالهجرة           
مدنية داخل الوسط العربي وفي مؤسساتنا فان نتيجته تكون عكسية تماماً، فهي تجعل الشباب العرب مطلعـين                 

  .بطين بهاكثر على مجتمعهم ومرت
الشاب ايمن حمد من منطقة الناصرة، قرر االلتحاق بالخدمة المدنية بعد سنة من انهاء المرحلة الثانوية قضاها                 

ترددت في الدخول الى الخدمة المدنية فانا أعلـم ان          . بكل صراحة انا اليوم أفكر بالهجرة     : من دون عمل يقول   
انة او حتى بالتعامل مع االستخبارات ولكن عندما عرضـوا          النظرة الى من يقبل هذه الخدمة هي االتهام بالخي        

  .علي ان اخدم في مؤسسة عربية تقدم الخدمات للمسنين والمحتاجين فلم أتردد بل تشجعت
متطوعة أخرى في إحدى المؤسسات الطبية تدعى سمر مصالحة تنتقل يومياً من قريتها المجاورة للناصرة الى                

وحتى اآلن أحاول العمل بسرية عن المجتمع المحـيط         . ترددت. في البداية خفت  : المدينة لتؤدي الخدمة وتقول   
أنا لم أترك باباً إال وطرقته بحثاً عن عمل         ... بي ألنني أخاف ان يفهموا انني أخدم في الجيش، ولكن صدقيني          

. ان أهـاجر  وأنا كشابة مشكلتي أصعب من الشباب ألنني ال أستطيع العمل في أي مكان وال أستطيع                . ولم أجد 
  .علي ان اقبل ما هو متوافر

لم نعتد يوماً ان نتنـازل  : عبير قبطي ترى ان مثل هذا اإلقبال يدل على عدم الوعي لدى الشباب العرب وتقول     
بل إنني تطوعت كثيراً خالل عملي في جمعيات ومؤسـسات  . أنا لست ضد التطوع. عن مبادئنا من أجل المال   

ذ شروط او لغرض الحصول على مبلغ، أشـك ان يحـصل عليـه هـؤالء                ولكن أرفض التطوع من اجل تنفي     
فقط قبل فترة قصيرة احتج العشرات      . يكفي هنا ان أشير الى وضع الشباب الذين يخدمون في الجيش          ، و الشباب

من الشباب بخاصة البدو والدروز، لعدم حصولهم على حقوقهم ولما عانوه من تمييز على رغم خـدمتهم فـي                   
ان هذا حال من خدم المؤسسة العسكرية مباشرة فهل سيكون حال من يخدم مؤسسة عربية افضل                فإذا ك . الجيش
  .منهم؟

نداء خوري، تقول انه طالما اتفق ان تقتصر الخدمة على المؤسسات العربية فإن شيئاً لن يؤثر في وطنيـة أي                    
وفة من أجل إحقاق حقوقنـا      اكثر من خمسين عاماً ونحن نناضل باألساليب المعر       : وتضيف. عربي منا وهويته  

هنا على األقل يحصل الطالب على منحة للجامعـة ومـساعدات           . ومساواتنا وال نحصل على أي تقدم ملحوظ      
. أخرى تقدم له ومن ثم تكون في أيدينا ورقة نرفعها في وجه أي مؤسسة تقول خذوا حقوقكم في مقابل الخدمة                   

وربما تكـون   . ا من دون أي مس بوطنيتنا وهويتنا الفلسطينية       فالورقة هي خدمة اقترحت علينا وقبلناها ونفذناه      
النتيجة األفضل لنا جميعاً، منع مئات الشباب من الضياع واالنزالق الى ظواهر خطيرة او اتخاذ قرار الهجرة                 

  .وهذه اخطر ظاهرة قد تهدد كياننا ووجودنا
اللتحاق بها ويؤكدون انهـا مقدمـة       معارضو الفكرة يصرون على مواجهة الخدمة ويدعون الشباب الى عدم ا          

  .خيانة وطنية... الخدمة المدنية وللخدمة العسكرية في الجيش
  4/3/2006الحياة 
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