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 حماس بدأت توزيع الحقائب الوزارية: فلسطين االخباريةشبكة  .1
أمـس عـن    مصادر قريبة من حماس، هكشفتما : أ.ب.د نقال عن غزةمن  5/3/2006الشرق األوسط   ذكرت  

.  حـول األسـماء المرشـحة      ها بدأت توزيع الحقائب الوزارية، وأنه تجرى مشاورات في إطار مؤسـسات           هاأن
وأشارت لموقع شبكة فلسطين االخبارية إلى أن الحركة أعدت تصورا للحكومة من دون مشاركة فتح في ظـل                 

ع وزارات علـى االقـل سـوف        وتؤكد ان حماس حسمت أرب    .  بعدم نيتها المشاركة   هااالشارات المتصاعدة من  
 الحركـة ويتوقع أن تضم الحكومة عددا من نواب        . ، منها المالية والخارجية والداخلية واالعالم     هاتشغلها قيادات 

 االسماء المرشحة سعيد صيام، وفرج      ذكر أن من  و.  االخرين باالضافة إلى شخصيات من التكنوقراط      هاوكوادر
  .الغول

تعيين محمود الزهـار، وزيـرا      حول   مصادر فلسطينية،    هتوقعت إلى ما    موقع  4/3/2006 48عربونوه موقع   
  .المقبلةحكومة الللخارجية في 

  
  يناشدون العالم حماية المقدسات والفلسطينيون يهّبون للدفاع عن كنيسة البشارة  .2

: ةأمـين أبـو ورد    ونابلس آمال شـحادة     والقدس   نقالً عن مراسليها في    5/3/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
استنكرت السلطة والفصائل والهيئات الدينية الفلسطينية أمس االعتداء الصهيوني على كنيـسة البـشارة فـي                

على جدول    مظاهرات احتجاج على االعتداء، الذي ادرجته الحكومة اإلسرائيلية        48فلسطين فيما نظم فلسطينيو   
 فـي  48 اآلالف مـن فلـسطينيي  وعبـر  .أعمال اجتماعها اليوم وزعمت أن االعتداء حصل ألسباب شخصية       

وأكـدت مـسيرة     .مظاهرة أمس في الناصرة عن غضبهم تجاه مواصلة المس بالمقدسات الفلسطينية وتدنيسها           
 رامز جرايـسي ان      الناصرة وقال رئيس بلدية  . الغضب على وحدة ابناء الشعب الفلسطيني من جميع الطوائف        

عب الفلسطيني هو شعب حضاري يستطيع ان يـدافع عـن           الرسالة االهم من هذه التظاهرة هي التأكيد ان الش        
: وحذر من مواصلة سياسة انتهاك المقدسات وقـال       . حقوقه وقادر على حماية كل المقدسات والوطن واالرض       

ان هذه الجماهير ال يمكنها ان تبقى مكتوفة االيدي امام حمالت التحريض العنصرية التي تطلقهـا المؤسـسة                  
ودعا الشيخ رائد صالح إلى إقامة لجنة شعبية تعمل          . خصبة ينمو فيها العنصريون    االسرائيلية وتشكل ارضية  

وحمل المؤسسة االسرائيلية    .على حماية أمن الفلسطينيين وحماية وصيانة المقدسات من االعتداءا ت العنصرية          
مكن أن يؤدي الى    الرسمية مسؤولية االعتداء ووصفه بالعمل اإلرهابي، مشيرا الى أن مثل هذا االعتداء كان ي             

وعبر رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف اسماعيل هنية عن ادانتـه           .مجزرة شبيهة بمجزرة الحرم االبراهيمي    
. كنيـسة الوعبر عن تضامنه مع االخوة المسيحيين في الناصرة ويستنكر بشدة الجريمة الكبيرة ضد              . لالعتداء

وحمل بيان للحركة   . كما دانت حماس االعتداء   . سيحيينواشار الى انه اجرى اتصاالت مع عدد من االخوة الم         
وندد صائب عريقات باالعتداء، ووصفه بأنه تطرف تغذيه         .سلطات االحتالل المسؤولية كاملة عن هذا االعتداء      

ودعت حركة الجهاد جميع المؤمنين والغيورين على حرية العبادات إلى الوقوف بكـل جديـة                .عقلية االحتالل 
ودانـت  . ه الهجمة الجديدة القديمة التي تستهدف العبادات واألديان والمقدسات في فلـسطين           ومسؤولية في وج  

الجبهة الشعبية االعتداء وقالت إن العداء للمقدسات ليس طارئا على الصهيونية بل هو جزء لـن يتجـزأ مـن                    
المفتي الشيخ عكرمـة    واستنكر  . ونددت هيئات دينية إسالمية باعتداء المتطرفين اليهود       .مشروعها في فلسطين  

سارعت وزيرة الخارجية ليفني     و .وحمل سلطات االحتالل المسؤولية عن هذه التصرفات      . صبري االعتداءات 
وفي القاهرة دانت لجنة الشؤون العربية والخارجية       . إلى االتصال بالفاتيكان والتأكيد على التحقيق في االعتداء       

  .في نقابة الصحافيين في مصر أمس االعتداء
 اميل لحود ونائب رئيس المجلس االسالمي الـشيعي          اللبنانية رئيس الجمهورية  أن   5/3/2006النهار  ذكرت  و

ندد حزب اهللا باالعتداء واشاد     كما  .  االعتداء وااستنكرلبنانية  االعلى الشيخ عبد االمير قبالن وقوى وشخصيات        
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اسية التي اظهـر مجـدداً المناعـة الداخليـة          بالموقف الموحد للشعب الفلسطيني بمرجعياته الدينية، وقواه السي       
  . والوحدة الوطنية بأبهى صورها

فـي  قـالوا    48قادة فلسطينيي أن   5/3/2006الشرق األوسط   أوردت  تل أبيب نظير مجلي     وعن مراسلها في    
االجتماع الطارئ للجنة المتابعة العليا أمس، ان تكرار االعتداءات على المقدسات العربية بات ينـذر بخطـر                 

وحذر محمد بركة من االعتداء اليهودي القادم وطالـب         . ارتكاب مجازر على شاكلة مجزرة الحرم االبراهيمي      
واتـصل  . األمم المتحدة ودول العالم بأن تأخذ دورا في حماية أماكن العبادة االسالمية والمسيحية             طلب الصانع 

 لما جرى وشكره على ما أبداه من هـدوء  اولمرت برئيس بلدية الناصرة، أمس، وطلب اليه نقل اعتذاره وأسفه    
وطلب جرايسي منه أن تبذل الحكومة جهـدا        . وتعقل وحرصه على انهاء المشكلة من دون عنف أو سفك دماء          

حقيقيا لمنع الظواهر العنصرية ضد العرب وتضرب بيد من حديد على كل من يجرؤ على تنفيـذ اعتـداءات                   
متضامنين اليهود الذين أعربوا عن اشـمئزازهم واسـتنكارهم         وحضر الى المدينة عدد من ال     . عنصرية ضدهم 

وبرز بينهم يوسي سريد، ويوسي بيلين، اللذان أكدا أن هناك تربة خصبة في اسرائيل لتنفيذ اعتداءات                . الجريمة
  . ارهابية ضد الفلسطينيين

ـ أن الالناصرة أسعد تلحمي  نقالً عن مراسلها في    5/3/2006الحياة  وجاء في    شيل صـباح ناشـد   بطريرك مي
الحكومة االسرائيلية حماية المواطنين العرب، وأشاد بوحدة أهالي الناصرة ووحدة عموم العرب هنا من رجال               

د صالح ان االعتداء هو اعتداء على المجتمع الفلسطيني كله داخل           ئوقال الشيخ را  . دين ومشايخ وقادة سياسيين   
واسـتهجن  .  هي التي تجيء بأمثال المعتدين على الكنيـسة         الحكومات االسرائيلية  ةاسرائيل، وأضاف ان سياس   

ماذا كان سيحصل لو ان اعتداء نفذ على كنيس يهودي في اي            : صمت قادة العالم الغربي إزاء الجريمة وتساءل      
  .دولة في العالم؟

ـ       : غزة  من الوكاالتنقالً عن    5/3/2006البيان  وأضافت   ي استنكر قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميم
االعتداء وحذر من عواقب االعتداءات المستمرة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية مناشدا جميع المرجعيات             

  . الدينية في العالم الضغط على حكومة إسرائيل للجم هذه الفئات اليهودية اإلرهابية
ـ  نيسياسـي  أن   5/3/2006الغد االردنيـة     ذكرت   برهوم جرايسي ويوسف الشايب   وعن مراسليها    ن ي وإعالمي

 التغطية المنحازة وغير الموضوعية لالعتداء من قبل وسائل اإلعالم األجنبيـة واإلسـرائيلية              وادانأن  يفلسطيني
 حول االعتداء أشار إليه بالقول مفرقعات تشعل أحداث شغب فـي            هاوقالوا ان تقرير   .خاصة شبكة سي ان ان    

ووصـف األب ايلـي      . ودون أن يحدد هوية المعتـدي      كنيسة بالناصرة دون أن يشير التقرير إلى اسم الكنيسة        
كرزم من الناصرة هذه التغطية اإلعالمية بأنها تحريف للحقائق وعرضها بطريقة مبهمة دون اإلشـارة الـى                 

  .المعتدي، وكأنها ال تريد تحميل المعتدين اية مسؤولية
 عزرا امس، الذي سبق له      عزمي بشارة هاجم وزير االمن الداخلي      أن   5/3/2006-4 48عربوجاء في موقع    

وقال بـشارة   . كنيسة لتحقيق مكاسب انتخابية   المدعيا انهم استغلوا العدوان على       التحريض على النواب العرب،   
. ان عزرا مشغول في حملة تشهير وتحريض على الجمهور العربي ومحاولة انتزاع شرعية هـذا الجمهـور                

 تبدأ بمهرجان الحجيج الى الناصرة واالعتـذار للقيـادة          متى ستقوم السلطات بالمطلوب منها بدل ان      : وتساءل
قال اسماعيل هنية، ان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملـة عـن االعتـداء             من جهته قال    . المسيحية في العالم  

وأضاف ان االعتداء نجم عن ثقافة الكراهية التي تغرسها اسرائيل في صدور جمهورهـا ضـد الفلـسطينيين                  
أعلن عزام األحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي اسـتنكار الكتلـة             و. ية والمسيحية ومقدساتهم االسالم 

وفي  .وحمل االحمد الحكومة االسرائيلية مسؤولية هذا االعتداء       .كنيسةالوادانتها الشديدة لجريمة االعتداء على      
بية بادعاء ان ما حدث فـي       خرج موشيه كتساف، صباح اليوم األحد، بهجوم على قيادة الجماهير العر           المقابل

كنيسة البشارة هو مسألة ال عالقة للجنة المتابعة وللمسلمين وللحكومة الفلسطينية بها وكان يتوقع اال يتـدخلوا                 
شن هجوم على شوقي خطيب والشيخ رائد صالح، وهنية، متهما اياهم باذكاء النيران في قضية ال                 و !في األمر 
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. السرائيلي على الحادث قوبل بالتفهم والترحيب وبشكل مناسب فـي العـالم           وقال انه يعتقد بأن الرد ا     . تخصهم
وهاجم رد فعل الجماهير العربية في الداخل، معتبرا تحميلها المسؤولية للسلطة وقولها ان االعتداء يؤكد عمـق                 

 يعلمنا كيـف    وقال ان اسماعيل هنية لن    !. العداء الذي يكنه المجتمع االسرائيلي للمجتمع العربي، مقولة حمقاء        
اننا وألسباب فنية ال نتحدث عن اوضاع المسيحيين في السلطة الفلسطينية، فوضعهم بالغ             . ندافع عن المسيحيين  

وادعى كتساف ان اسرائيل تحمي مقدسـات        !الصعوبة ومن المناسب ان يهتموا باوضاع المسيحيين هناك أوال        
السبت هاجم الفاشي باروخ مارزل مساء       من جهته  .االمسيحيين والمسلمين واليهود وال تسمح ألحد المساس به       

الجماهير العربية التي تصدت للعدوان على كنيسة البشارة، واعتبرهم خارجين على القانون، مطالبا الـشرطة               
 اولمرت في جلسة الحكومـة ان    وزعم. باستخدام القبضة الحديدية ضدهم كما استخدمتها ضد اليهود في عمونة         

قيق مآرب سياسية، معتبرا مشاركتهم في المسيرة االحتجاجية مسألة مثيرة للسخرية ومتهما            المسلمين حاولوا تح  
وزعم ان اسرائيل تحرص على حريـة        !وبكل صفاقة المسلمين بأنهم ال يبدون تسامحا ازاء المسيحيين بالذات         

وزعم عدم وجـود    . ي الدولة العبادة والديانة وتبدي تسامحا كامال ازاء المؤسسات الدينية التابعة لكل األديان ف           
كنيسة داعيا كافة االوساط الى التحلي بالصبر والمسؤولية، وعدم جر الحدث الـى             الخلفية دينية لالعتداء على     

  ! مواجهات دينية
  
  مةالحكو   قررت عدم المشاركة في كتلة فتح البرلمانية : أبو هولي .3

مة الحكو   قررت عدم المشاركة في     الكتلة البرلمانية لفتح     أن     أكد احمد أبو هولي     : وكاالت  ـ عبدالرزاق أبوجزر 
  اسـتجابةً    يأتي   كما   الحركة،   للدراسة المستفيضة والمتأنية في      استجابةً   يأتي   بأن القرار الفتحاوي     ، مؤكداً القادمة

   . لموقف أغلب القيادات الفتحاوية 
  5/3/2006األيام البحرينية 

  
  هدفاً مرحليا1967ً أن تكون الدولة المستقلة بحدود سنعمل على: هنية .4

حماس كشفت عـن البنـود العريـضة         أن   : وكاالت نقال عن غزة     من   5/3/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
للبرنامج السياسي لحكومتها المقبلة والذي ستبدأ بعرضه اليوم على القوى السياسية والفصائل الوطنية ويتكـون               

 واستمرار الديمقراطية وتعزيـز     ، وضمان الحريات العامة   ، واألمني الداخلي  ،االقتصاديمن الملف السياسي و   
 إن محددات عمل الحكومة ترتكز علـى القيـام بكـل            ،قال اسماعيل هنية  حيث  . سلطة القانون وتفعيل القضاء   

 سـنعمل    قائال ضافوأ .معركتنا مع االحتالل فقط   ألن  الجهود لحماية الوحدة الوطنية وأال يراق الدم الفلسطيني         
على حماية شرعية المقاومة وترتيب البيت الفلسطيني وأن نعيد االعتبار للعالقة بين الشعب الفلسطيني والعمق               
العربي واالسالمي، مشيرا الى ان الحكومة المقبلة لن تبدأ من الصفر ولكنها تستمد جهودها من إرث فلسطيني                 

موضـحا  م في الحديث عن األزمة االقتصادية،       يهناك تضخ  أن    فأشار إلى  وتحدث عن الملف االقتصادي    .كبير
 على ترشيد النفقات واإلدارة المالية السليمة وحماية المال العام وإنهاء االحتكارات وتوفير األمن              أنه سيتم العمل  

  .هناك مؤشرات ايجابية من األمة يجب عدم إغفالهاألن للمستثمرين وتفجير طاقات القطاع الخاص 
ن تحرك حماس لتشكيل الحكومـة المقبلـة        أل إسماعيل هنية،    وق: غزة من   5/3/2006شرق األوسط    ال ونقلت

ن التركـة التـي   إقال و. مرتبط بشكل اساسي بمدى تمسك الحركة بمبادئها ونجاحها في بناء المشروع الوطني          
ومـة المقبلـة    وشـدد علـى ان الحك     .  صعبة، بسبب انتشار الفساد في الوزارات والمؤسسات       الحركةتسلمتها  

ستحرص على تجنب التصادم بين برنامج الرئاسة والحكومة، عبر الحوار بشكل ال يؤثر على اهداف الـشعب                 
واشار الى أن نقطة االلتقاء بين البرنامجين هو أن يكون اقامة الدولة فـي حـدود عـام           . الفلسطيني ومصالحه 

ورة اعادة ترتيب البيـت الـداخلي، وإعـادة         واكد على ضر  .  هدفا وطنيا مرحليا يدفع باتجاهه الجميع      1967
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صياغة المجلس التشريعي وفق الفصل بين السلطات، وضرورة تولي إدارة أمور الشعب الفلسطيني الداخليـة،               
  . والعمل وفق توفير األمن ومواجهة التسيب األمني

  
  ال يمكن ان تكون عالقة جوار او شراكة او حلفعالقتنا بإسرائيل  :الزهار .5

 حماسن روسيا قد تلعب دور الوسيط بين        إل محمود الزهار    وق :غزةمن   5/3/2006شرق األوسط   الأوردت  
. والغرب، مشيرا الى أن الموقف االوروبي منقسم على نفسه ويريد الخروج من العباءة األميركية الـصهيونية               

 مـشدداً   . ننهيها في جيلنا   القضية الفلسطينية لم تخلق في جيلنا وال يجب ان        إن  وحول العالقة مع اسرائيل، قال      
على ان عالقة الشعب الفلسطيني باسرائيل يجب أن تكون كعالقة أي شعب يعيش تحت احـتالل طـرده مـن                    

اعتبر أن التهدئة وسيلة لتحقيـق المطالـب        و .ال يمكن ان تكون عالقة جوار او شراكة او حلف         حيث  ارضه،  
 تتمثل فـي  هامشدداً على أن شروط . خروقاتاللرد على   الوطنية وليست غاية وال تعني الغاء حق المقاومة او ا         

  . واطالق سراح جميع االسرى دون استثناء،وقف كافة اشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في كل مكان
 ان حمـاس ليـست      إلى ما أشار إليه الزهار من     : غزةمراسل  من     5/3/2006الغد االردنية    حامد جاد ولفت  

ي دولة عربية أو غير عربية، وقال قد نختلف مع بعـض الـدول فـي القـضايا                  أجزءا من حالة العبث بأمن      
  . لكل دول الكون، ال حركة حركة تحرر فلسطينيةننا الى الصراع، ألذلكالسياسية ولكن ال نرفع درجة 

  
   اعادة النظر في مناهج التربية االسالميةلتشريعيدويك يعلن عزم المجلس ا .6

عزم بعد تشكيل الحكومة طرح مـشروع قـانون         ال رئيس المجلس التشريعي،      اعلن : منتصر حمدان  -رام اهللا   
يحرم شتم الذات االلهية وشتم االنبياء والرسل وكافة الديانات السماوية والعمل من اجـل اعـادة النظـر فـي                    

ية اضافة  هج الدراسية التي جرى اعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وخاصة منهاج التربية الدين              االمن
 للتربيـة والتعلـيم     ا النية تتجه نحو تعيين وزيـر       أن واشار الى  .الى تعديل عدد الحصص الدينية في المدارس      

 المسلمين في فلسطين لاللتزام بدفع اموال الزكـاة، مـشيرا الـى ان المجلـس                 في نفس السياق   ودعا .العالي
الجة مختلف القضايا المتعلقة بتنظـيم امـور         سوف يسعى الى مع    هالتشريعي عندما ينتهي من تشكيل كافة لجان      

  .حياة شعبنا
  5/3/2006الحياة الجديدة 

  
  غد الطرح مشروع قرار بشأن النواب األسرى وأحمد سعدات خالل جلسة : بحر .7

 أعلن أحمد بحر أنه سيتم تجميد القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي الـسابق فـي   :غزة ـ حسن دوحان 
جلسة المجلس المقررة يوم غد باإلضافة الى عدة مشاريع وقوانين مـن بينهـا مـشروع      جلسته األخيرة خالل    

قانون معدل للنظام الداخلي للمجلس ومشروع قانون معدل المكافآت ورواتـب أعـضاء المجلـس وأعـضاء                 
مقترح مشروع قرار بشأن النواب األسرى في سـجون االحـتالل وأحمـد              إضافة إلى    .الحكومة والمحافظين 

  .وأوضح أن لجان المجلس سيتم تشكيلها خالل هذه الجلسة وتقديمها لهيئة رئاسته فيما بعد .سعدات
  5/3/2006الحياة الجديدة 

  
  الزعنون بـالعبثيتهم قبعة تيسير  .8

 انتقادات حادة الى سليم الزعنون على خلفية دعوته لعقد جلـسة للمجلـس               في بيان له،    وجه تيسير قبعة   :عمان
وقال ان هذه الدعوة جاءت مبهمة من حيث طبيعة جدول االعمال ومـن حيـث مكـان                  .المركزي الفلسطيني 

تأتي على خلفية النتائج التي     ها  واضاف ان  .االنعقاد وبدون تكليف من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير او رئيسها         
يني وتفاهمـات   تمخضت عنها االنتخابات التشريعية الفلسطينية وبعيدا عن قرارات االجماع الـوطني الفلـسط            
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 الزعنون بالعبث بقائمة أعضاء المجلس المركزي سواء من حيث شطب أسـماء الـبعض                سليم واتهم .القاهرة
واضافة أسماء جديدة او من حيث دعوة بعض أسماء ممن ترشحوا لعضوية المجلس التشريعي ولـم يحـالفهم                  

يشكل وال بأي حال من االحوال النـصاب        االمر الذي يمكن ان يؤمن له نصابا عدديا ولكنه لن           , الحظ بالنجاح 
  .السياسي

  5/3/2006الغد االردنية 
  
  مسلحون يحتلون شركة الكهرباء في رفح   .9
 أفاد شهود فلسطينيون بأن نحو أربعين مسلحا، قالوا إنهم ينتمون لكتائب األقصى، احتلوا أمـس مبنـى                  :ا.ب.د

  .زء من رواتبهم لتسديد فاتورة الكهرباءشركة الكهرباء الفلسطينية في رفح احتجاجا على استقطاع ج
  5/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الفلتان االمني هو المسبب لفوضى بيانات الجماعات المجهولة: مراقبون فلسطينيون .10
 إال بعـد    ،حول وجود خاليا لتنظـيم القاعـدة       ان أبو مازن لم يتحدث    ،  قال مصدر أمني  :  صالح النعامي  ،غزة

 استدرك قائال ان هامش المناورة أمام القاعـدة         هلكن. ذلكدة ومعطيات واضحة عن     حصوله على معلومات مؤك   
في غزة محدود جدا، منوها الى أنه حتى التنظيمات الفلسطينية المقاومة ذات الخبرة والحضور القوي والمتجذر                

ويجمـع   .لفي الساحة غير قادرة بعد تنفيذ خطة الفصل، على تجاوز آفاق العمل الحالي ضد قـوات االحـتال               
المراقبون في الساحة الفلسطينية على التحذير من مغبة التعاطي مع البيانات التي تصدر عن جهات مجهولـة،                 
مؤكدين أن بإمكان أي جهة توزيع أي بيان بأي اسم من دون إمكانية التحقق من هويتها، ال سيما في ظل حالة                     

  .الفلتان األمني
  5/3/2006الشرق األوسط 

  
  ربع مليون دوالر ثمن سيارة مصفحة لروحي فتوح: عالمالفلسطيني لإل .11

كشف مسؤول كبير في أجهزة األمن الفلسطينية من خالل وثائق وزارة المالية في السلطة، أنها               : القدس المحتلة 
وقال إنه سيتم خالل     . ألف دوالر أمريكي   241وافقت على شراء سيارة مصفحة لروحي فتوح، بقيمة ما يعادل           

ويظهر على الرسالة التوقيع والموافقة الخطية لوزير        .دمة إحضار السيارة من األردن ليتسلمها فتوح      األيام القا 
تساءلت أوساط فلسطينية عن السبب الذي يدفع فتوح لشراء مثل هذه السيارة في وقت ال يوجد                 في حين    .المالية

  .أي تهديد على حياته من أي جهة سواء االحتالل أو غيره
  4/3/2006يني لإلعالم المركز الفلسط

  
  االعتراف باسرائيل ليس واردا : ابو مرزوق .12

لن تعترف باسرائيل رغم الضغوط التي مارسـتها        حماس  قال موسى أبو مرزوق ، ان        :موسكو  كريم المظفر   
وقال ان االعتراف باسرائيل يعني الغاء الشعب الفلـسطيني وحقوقـه            .محادثاتالعليها القيادة الروسية خالل     

  .كاته في القدس واالماكن المقدسة االخرى وكذلك الغاء حق العودةوممتل
  5/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  فتح لن تكون عقبة في وجه حماس وستقدم لها كل الدعم: زكيعباس  .13
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 قال عباس زكي إن الوقت قد حان لتخلو فتح بنفسها لترتب بيتها، وترد االعتبار إلـى                 :ـ أشرف سحويل   غزة
ن أي ضعف يصيب    قائال، إ وأضاف   .عها الوطني بتقييم تجربتها التي خسرت فيها االنتخابات       تاريخها ومشرو 

 أن مركز الرئاسة غير مهـدد        من ناحية أخرى   وأكد. حماس سينعكس على شعبنا لذا سنقدم لها كل دعم ممكن         
  .بعد مجيء حماس إلى السلطة

  5/3/2006الحياة الجديدة 
  

  ل وأمريكا إلفشال حماسالقدوة ينفي تنسيق فتح مع إسرائي .14
القدوة ما تردد عن تنسيق بين فتح واسرائيل وأمريكا، إلفشال حكومـة            ناصر  نفى   :القاهرة  محمود عبدالرحيم   

حكومة سيكون له عواقب وخيمة على الشعب       ال ليست هناك قيمة كبيرة لهذه االتهامات، ألن فشل          ،حماس، وقال 
، هـا للمساعدة، بصرف النظر عن وجودها أو عدم وجودهـا داخل   فتح ستكون مستعدة    وأكد أن   الفلسطيني كله،   

  .فضال عن أن الرئاسة الفلسطينية ستظل تعمل وتمارس صالحياتها
  5/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  تعامل مع ردات الفعلي  الفي المقاومة حماس منهج: الرمحي .15

 حماس  ، إن  القت سالح المقاومة قائال     دحض محمود الرمحي االتهامات التي توجه لحماس بانها        : معا -رام اهللا 
 .منذ تأسيسها لم تتعامل مع النهج العسكري كردة فعل بل كان لها منهج في الرد ال يمليه عليها االسـتفزازات                   

 . في غزة ال يخفى على احد لكن لدينا برنامج سـنتبعه لحركةأن هناك تطورا في االجنحة العسكرية ل وأضاف،  
الف مع عباس هو خالف نظري ولـيس عمليـا مؤكـدا ان اسـرائيل بقطعهـا                  ان الخ   من ناحية أخرى   واكد

عملت اسرائيل على افشال    ما   انه اذا    علىواكد   .ناللمفاوضات منذ ست سنوات لم تدع خالفا عمليا بين برامج         
 اما اذا مارست حماس العمل وعجزت عن االصـالح          ،حكومة حماس فانها ستزيدها شعبية وقوة في المستقبل       

ن جزء اصيل من الشعب     ي المسيحي اعتبر أن وحول الوجود المسيحي في فلسطين       .هايكون هناك تراجع  حينها س 
  .الفلسطيني ولهم حقوقهم وواجباتهم

  5/3/2006الحياة الجديدة 
  

  كتائب القسام نحو جيش نظامي : أبو حذيفة .16
 التطوير وصـقل قـدرات    فيونينشطهم قال احد قادة منطقة غزة في كتائب القسام ان: غزة ـ ماهر إبراهيم 

 بالعلوم والتدريبات العسكرية واألمنية وفق احدث األساليب بدورات مكثفة تجرى في مواقع منتشرة              همعناصر
 يواصل المقاومـة    حماسقطاع، على نمط الجيش النظامي مؤكدا على ان الكتائب ستبقى جناحا عسكريا ل            الفي  

. لسلطة الفلـسطينية  اإلنضمام إلى ا  أن يكون للتدريب عالقة ب     يافان .ركن إلى استراحة المحارب   ي نلالحتالل ول 
 نحن لن نتدخل إطالقا في حل مشاكل الفوضى المنتشرة في األراضي الفلسطينية الن هذا من مهـام                  ،وأضاف

وكشف عن تمكـنهم مـن      . للقيام بمهامهم هم  األجهزة األمنية الرسمية، لكن سنعمل على توفير الجو المناسب ل         
نجاح في بناء دائرة مرافقة وحماية الشخـصيات خـصوصا          ال إلى   ، إضافة كتائب القسام من جديد   إعادة هيكلة   

  . أعضاء المجلس التشريعي
  5/3/2006البيان 

  
  كتائب االقصى تنفي استهداف المجلس التشريعي او رئيسه .17



 

 9

يسه او اي مـن   نفت كتائب االقصى بشدة امس استهداف مبنى المجلس التشريعي او رئ         : نائل موسى  -رام اهللا   
واستنكرت تصريحات رئيس المجلس حول ما جـرى ووصـفتها          . موظفيه خالل احتجاجاتها الخميس الماضي    

  ض واتهامات انطوت على تشهير وقذف ومحاولة ي تحره،واعتبرت ما نشر على لسان .باالدعاءات الباطلة
  

  . يتبناها ضد فتحهاللصاق التهم بالكتائب في اطار حملة رأت ان
  5/3/2006 الجديدة الحياة

  
  سقوط خمسة صواريخ قسام في جنوب اسرائيل  .18

 اطلقا باتجاه سديروت، في البحر إثنان منهاسقط ,  اليومأطلقتقالت مصادر اسرائيلية ان خمسة صواريخ قسام 
  .حسب تقديرات امنيةب

  5/3/2006 48عرب
  

   سيحل خارج المخيمات أن نكون طرفا في أي صراع والسالح نرفض: أسامة حمدان .19
كشف ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان في حوار أجرته معه السياسة أن سالح               :بيروت من صبحي الدبيسي   

 متمنياً لو كان الحزب يستطيع      ،المقاومة خارج المخيمات سوف يحل بالحوار وأن العالقة مع حزب اهللا مميزة           
 اهللا ليس موجهاً ضد أحد فـي الـداخل          وإن تحالف حماس مع حزب    . أن يدعم المقاومة في الداخل الفلسطيني     

 لكنهم  ، وفي موضوع العالقة مع حركة الجهاد أشار إلى رفض الجهاد المشاركة في الحكومة المرتقبة              ،اللبناني
 ناعرضوقال إننا   . رافضاً أن يكون الفلسطينيون طرفاً في أي صراع عربي         .أكدوا دعمهم لها إلنجاز برنامجها    

ريدهم شركاء معنا ألننا نرى أنهم فعالً شركاء في هذا الوطن وليس في ذهننا وال في                المشاركة ألننا ن  فتح   ىعل
عقليتنا أن نستثني أحدا أو نلغي أحد بل العكس نرجو أن تكون تجربتنا إكماالً للمشوار الوطني الفلسطيني وليس                  

أشـاد  ونتخابات الفلسطينية   نوه بدور الكويت التي رحبت بنتائج اال       و ..إلغاء لسابقه كما يحاول البعض أن يقول      
  . بموقف وزير خارجية الكويت الذي أثنى على الديمقراطية التي رافقت هذه االنتخابات

  5/3/2006السياسة الكويتية 
  

  قلق دولي إزاء الالجئين الفلسطينيين   .20
ية عن قلقها   أعرب بيان صادر عن مكتب المفوضية العليا لشؤون الالجئين في نيويورك  الليلة قبل الماض              : وام

البالغ إزاء سالمة الالجئين الفلسطينيين في العراق الذين تم استهداف بعضهم بطريقة مباشرة وقتلوا أثناء أعمال                
  . العنف المتواصلة هناك

  5/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  أسست المجلس الشيعي األعلى ألهداف دينية سياسية سلمية : غوانمة .21
العالن عن تأسيس المجلس الشيعي األعلى في فلسطين على محمل الجـد لـدى              ال يؤخذ ا  :  علي الصالح  ،لندن

وأرجع اكاديميان فلسطينيان هذا االعالن الى المصالح الشخصية مثل االستفادة الماليـة            . الكثير من الفلسطينيين  
 رياض  .وقال د . ويتفق االكاديميان على انه لن يكون لهذا االعالن أي تأثير سياسي          . او من باب الدعاية للذات    

 حقيقية ليست لدي معلومـات كثيـرة        :عبد الكريم، وهو محاضر في جامعة النجاح في نابلس، للشرق االوسط          
لـذلك قـد   . حول الموضوع، وقرأت عنه في الصحف، لكن ال أحد يعرف غوانمة وال يوجد شيعة في فلسطين             

وقال أكاديمي  .  يعاني من مشاكل نفسية    وقد يكون الشخص المعني   . يكون االعالن ذا خلفية مصلحية واهللا اعلم      
آخر، طلب عدم ذكر اسمه للشرق االوسط، قد يكون لإلعالن عالقة بالحديث عن مساعدات مالية مـن ايـران             
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ورفـض  . ويريد مؤسس هذا المجلس ان يستبق األحداث للحصول على بعض هذه المكاسب الماليـة             . للسلطة
واكـد ان هـدف     . غراضا شخصية او مكاسب مالية او سياسية      غوانمة ما يقال عن ان وراء تأسيس المجلس أ        

دعوته ديني سياسي سلمي يصب في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها               
 نريـد مـن     :وتابع القول . واضاف اننا نعمل في اطار السلطة الفلسطينية ولسنا خارجين عنها         . القدس الشريف 

المجلس أن نوجد غطاء للشعب الفلسطيني لفتح قنوات جديدة لمـساعدة شـعبنا ال سـيما أن                 خالل تأسيس هذا    
موقف منظمة التحرير تجاه الحرب العراقيةـ اإليرانية كان مؤيدا للعراق، مما أثار سخط اإلخوة الشيعة فـي                 

جلس من شأنه توثيق    العراق، وأدى ذلك إلى رد فعل سلبي على الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن تأسيس هذا الم              
ومنطلقنا توحيـد العـالم اإلسـالمي ألن        . العالقات بين الشعبين الفلسطيني والعراقي، إضافة لإلخوة في إيران        

المجلس الشيعي في فلسطين هو امتداد للمشروع اإلسالمي، وقد سبقنا اإلخوة في مصر في تأسـيس المـذهب                  
مي عالمي وإقامة الدولة االسالمية والنهوض بالحضارة       ويدعو غوانمة الى اقامة مشروع اسال     . الجعفري هناك 

 نحن نختلف مع القاعدة فـي كـل         :وعندما لفت انتباهه الى ان هذه هي مطالب لتنظيم القاعدة، قال          . االسالمية
ونرفض اسلوبها في هدم المساجد وقتل المدنيين في العراق وفي كل مكان الن ذلك من شـأنه االسـاءة     . شيء

كما نفـى أي عالقـة او       . وجود تنسيق مسبق مع إيران في مسألة اإلعالن عن تأسيس المجلس          ونفى  . لالسالم
اتصاالت بطهران، وإن اعترف باالتصال بمجموعات في لبنان خالل فترة وجوده فـي الـسجون الفلـسطينية             

ن وحول السبب عن توقيت اإلعالن عن المجلس الشيعي في فلـسطي          .  سنة وليس خارج فلسطين    20ألكثر من   
وجدنا اآلن ان الوضع مناسب إلعالن تأسيس المجلس بعد أن تبنت إيران حماس،             : في هذا الظرف بالذات، قال    

واضاف هناك من يحاول اشعال الفتنة بين المسلمين ونحـن نحـاول            . وتعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني    
ويـشرح غوانمـة    . ن المسلمين سنكون جزءا من مدرسة التقريب بي     .. العمل من اجل التأسيس لوحدة اسالمية     

وعن البداية، يقول ان الفكرة بدأت في السجن عام         . كيف بدأت فكرة تأسيس المجلس األعلى للشيعة في فلسطين        
 مـع انطـالق     1979وتبنيت المذهب الجعفري عام     .  بتعرفي على بعض اإلخوان من الشيعة اللبنانيين       1977

 قـضيت   :وقـال .  حيث اعلنت عن انتمـائي     1995ماء حتى عام    الثورة االيرانية وبقيت متكتما عن هذا االنت      
 بتهمة االنتماء لفتح واستمرت لفترات متقاطعة حتى عـام          1977عشرين عاما في سجون االحتالل بدأت عام        

 سنوات وتحولت الى الجهاد االسالمي حيث كنت أحد مؤسسيها وتقاعدت من الحركـة              5بقيت مع فتح    . 2000
قطاع لفتحي  الويقول انه عمل ألربع سنوات مرافقا في الضفة و        . 2000 مرة عام    مع خروجي من السجن آلخر    

ويشدد علـى ان ال عالقـة لمجلـسه         . الشقاقي، حتى اغتياله، لكنه كما يقول تقاعد من الجهاد ألسباب صحية          
  . بالجهاد االسالمي او أي تنظيم آخر فلسطيني او غير فلسطيني

  : ويوضح غوانمة ان
ونقبل . وحصلنا على مساعدات من شخصيات في الداخل ولم نحصل على أي دعم من الخارج             ـ التمويل ذاتي    

  . المساعدة ممن يعرضها حتى لو كانت ايران نفسها
ـ اؤدي الصالة في مسجد النور في مخيم الجلزون التابع للجماعة االسالمية، وهي اطـار سياسـي اسـالمي             

  . عندما يتوفر التمويلطالبي سني، ويخطط لبناء مسجد يرتاده الشيعة 
  . ـ هناك العشرات من أتباع المذهب الجعفري في فلسطين

  . ـ سيدعو الى إزالة جميع المظاهر السلبية كالضرب بالحديد في احتفاالت عاشوراء
  5/3/2006الشرق األوسط 

  
  أسرى جلبوع يهددون باضراب مفتوح عن الطعام وينشادون منظمات حقوقية عالمية .22

سير الفلسطيني في نابلس أنه تلقى رسالة عاجلة من أسرى سجن جلبوع يطالبون فيها المؤسـسات                افاد نادي اال  
الحقوقية واالنسانية وجماهير الشعب الفلسطيني التحرك السريع من اجل انقاذ حياتهم خاصة فى ظل ممارسات               
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ج الى الفوره لعـدة ايـام       وقال االسرى أن ادارة السجن منعتهم من الخرو        .ادارة السجون االسرائيلية تجاههم   
متتالية اضافة الى مصادرة جهاز التلفاز من بعض الغرف واخراج المالبس الخاصة باالسرى وتهدديهم بالعزل               

وهدد االسرى بالقيام بخطوات احتجاجية منها االضراب المفتوح عن الطعام في حال             .فى حال عدم انصياعهم     
 .  استمرار ادارة السجن بممارساتها اتجاهم

  4/3/2006 48عرب
  

   خالل الشهر الماضي350 واعتقال 16 مواطنا واغتيال 34 استشهاد :تقرير .23
 قال تقرير اصدرته مؤسسة التضامن الدولي ان اسرائيل واصلت االنتهاكات           : رومل شحرور السويطي   ،نابلس

وخالل  .مد أو اإلصابة  االنسانية خالل شهر شباط الماضي، وانها ال تزال تستهدف المواطنين سواء بالقتل المتع            
مقاتال من   16مواطنا، من بينهم خمسة أطفال وامرأتين، واستشهد         34الشهر الماضي قتلت القوات اإلسرائيلية      

المقاومة في عمليات اغتيال، وبهذا يعتبر الشهر الماضي واحدا من اكثر الشهور دموية منذ شهر كانون الثاني                 
 مواطنا بينهم خمس مواطنات، ومن ضمن المعتقلـين         350 أكثر من    واعتقلت قوات االحتالل  . 2005من العام   

 مواطنا ما بين جروح خطيرة ومتوسـطة        150أما بخصوص الجرحى فقد أصيب أكثر من         .عدد من األطفال  
هذا وقد واصلت قوات االحتالل سياسة هدم منازل المواطنين وتشريد ساكنيها تحت حجة البنـاء دون                 .وطفيفة

 منزال  13مناطق عازلة أو نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة، فقد هدمت قوات االحتالل            ترخيص أو إليجاد    
.  محل زراعي الهدم بحجة البدء بإقامة المنطقـة العازلـة          16بشكل كامل، وفي األغوار الشمالية كان مصير        

بنـاء  وبخصوص مصادرة األراضي واصلت قوات االحتالل مصادرة أراضي المواطنين لـصالح اسـتكمال              
  . دونما1149,3حيث سجل مما مجموعه مصادرة  الجدار الفاصل وألغراض استيطانية،

  5/3/2006الحياة الجديدة 
  

   مواطنا على حواجز الضفة21 قذيفة على غزة وقتلت 823اسرائيل اطلقت : تقرير .24
، مشيرا الـى     مواطنا وإصابة آخرين خالل الشهر الماضي      33 أكد تقرير حقوقي استشهاد      : نفوذ البكري  ،غزة

استمرار قوات االحتالل في تنفيذ عمليات القصف واالغتيال وإقامة الحواجز واعتقال المواطنين وإعاقة حركة              
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مركز غزة للحقوق والقانون أن قوات االحتالل أطلقـت خـالل                 .التنقل

 مواطنا وإصـابة    21تطالع أدت الى استشهاد      قذيفة مدفعية وصاروخين من طائرات االس      823الشهر الماضي   
 . مواطنا آخر في محافظات غزة إضافة الى إلحاق أضرار بعدد من المؤسسات األهلية ومنازل المـواطنين                83

وأضاف التقرير أن قوات االحتالل استخدمت سياسة االجتياحات في مناطق الضفة لقتل واعتقـال المـواطنين                
 10 واستـشهاد    58 مواطنا وإصـابة     92م وتوغل وتمخض عنها اعتقال       عملية اقتحا  25حيث رصد المركز    

مواطنين، كما مارست قوات االحتالل خالل الشهر الماضي عمليات استفزازية لعرقلة حركة التنقل والحركـة               
بين مدن وقرى الضفة من خالل إقامة الحواجز الثابتة والطيارة التي تهدف الى اعتقـال المـواطنين وإعاقـة                   

 آخرين أثنـاء تواجـدهم   22 مواطنين واصابت 6تنقل حيث اعتقلت قوات االحتالل عبر تلك الحواجز حركة ال 
 حـاجزا   26على تلك الحواجز فيما بلغت الحواجز الطيارة التي أقامها االحتالل خالل الشهر الماضـي نحـو                 

 شهداء أطفال واثنان    5  شهيدا من بينهم   33وأوضح التقرير أنه خالل الشهر الماضي بلغ عدد الشهداء           .طيارا
 مـن   6 طفال و  98 مواطنا من بينهم     319من النساء وشهيدين من ذوي االحتياجات الخاصة إضافة الى جرح           

 مواطنا أثنـاء    15 فلسطينيا خارج نطاق القانون وإصابة ما يزيد عن          12 صحفيين وكذلك اغتيال     10النساء و 
م الطبية والصحفية الى االعتداءات من قبـل قـوات          تواجدهم في مسرح عمليات االغتيال فيما تعرضت األطق       

 اعتداء كما تم منع عدد من األطقم الطبية من مزاولة عملهـم خـالل               13االحتالل حيث بلغت تلك االعتداءات      
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وذكر التقرير أيضا استمرار قوات االحتالل في مواصلة بناء جدار الفصل العنصري عـن طريـق                 .األحداث
واسطة أوامر عسكرية حيث شهدت منطقة القدس عملية تسريع كبيرة فـي بنـاء              تجريف األراضي الزراعية ب   

الجدار بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة حيث تسعى إسرائيل الى تحويل المستوطنات القريبـة                 
يد أما فيما يتعلق بالممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين فقد تم تـصع             .من القدس الى أحياء يهودية    

تلك االعتداءات والممارسات من خالل عمليات الدهس وإطالق النار وإحراق األشجار أو تجريف األراضـي               
  . حالة انتهاك من قبل المستوطنين خالل شهر شباط الماضي90حيث تم تسجيل 

  5/3/2006الحياة الجديدة 
  

   اولمرت سيطالب واشنطن اعتبار مسار الجدار العنصري حدودا دولية السرائيل .25
. ينوي اولمرت، تجنيد دعم دولي للقيام بخطوة احادية الجانب في الضفة الغربية في حال فوزه في االنتخابـات                 

وقالت هآرتس ان اولمرت يعتقد ان الهدف االول للحكومة القادمة يتمثل في توفير بيئة دولية مؤيـدة لتحقيـق                   
وقالت ان اولمرت سـيحاول اقنـاع       . يهوديةترسيم الحدود وضمان غالبية     : االهداف القومية السرائيل، وهي   

االدارة األميركية والجهات الرئيسية في المجتمع الدولي بدعم قيام اسرائيل بخطوة احاديـة الجانـب لترسـيم                 
وحسب رأيه نجحت اسرائيل ببلورة تأييد واسـع فـي العـالم            . حدودها في الضفة، اذا لم تغير حماس مواقفها       

مة حماس، وان عليها التمسك بهذه الشروط الى ما بعد االنتخابات، لتبدأ عندها             للشروط التي طرحتها امام حكو    
واشارت الصحيفة الى ان اولمرت يقلل منذ فوز حماس من الحديث عن خارطـة               .دفع مبادرتها احادية الجانب   

كـي  الطريق، رغم ان العديد من مستشاريه قالوا له ان عليه مواصلة التمسك بها كونهـا تحظـى بـدعم امير        
لكن اولمرت يعتقد انه سيجعل من نفـسه        .  الفلسطيني -ومقبولة على المجتمع الدولي كقاعدة لالتفاق االسرائيلي      

اضحوكة اذا ما واصل الحديث عن خارطة الطريق كما لو ان الظروف الـسياسية لـم تتغيـر فـي اعقـاب                      
 بسياستها في الشرق األوسط في اعقاب       وقالت هآرتس ان الواليات المتحدة تعيد التفكير      . االنتخابات الفلسطينية 

وقالت ان الواليات المتحدة ضغطت على اسرائيل       . الفشل الذي منيت به هذه السياسة في االنتخابات الفلسطينية        
ويمكن لدعم اميركي لخطوة    . وعلى رئيس السلطة الجراء االنتخابات في موعدها وهو ما ادى الى فوز حماس            

يشكل التصحيح المطلوب للخطأ الـذي ارتكبتـه االدارة االميركيـة فـي مـسألة         اسرائيلية احادية الجانب ان     
وفي هذا االطار دعا المحلل االميركي للسياسة الخارجية جيم هوغالند في مقالته االسـبوعية فـي                ! االنتخابات

ا، وفـي   واشنطن بوست، اليوم، االدارة االميركية الى التركيز بعد فوز حماس على تحقيق أهداف يمكن تحقيقه              
ويقترح تحديد حدود واضحة لحل يقوم على دولتـين         . من الضفة % 90مقدمتها دعم االنسحاب االسرائيلي من      

ودعا حكومة بوش الى الدفع باتجاه حل كهـذا         . 2000على أساس الخطة التي طرحها كلينتون في نهاية العام          
الميركي األسبق شولتس، الذي قال له    ويقتبس هوغالند وزير الخارجية ا    . 1967يقرب الخط الفاصل من حدود      

وحسب هوغالند فقد قال شـولتس ان االمـر          .انه يجب االقرار بفشل اوسلو وكامب ديفيد وتصحيح األخطاء        
الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين عرضه على اسرائيل اليوم هو استعدادهم للتعاون على خلق محيط آمن، لكنه اذا                 

 بامكان اسرائيل خلق هذه النتيجة من خالل عائق أمني ووسائل أخرى، فـال              لم يلتزم الفلسطينيون بذلك، وكان    
وتنقل هآرتس  . احيانا من المناسب عدم محاولة اقناع اناس بالموافقة على حل         : وأضاف. حاجة الى المفاوضات  

نفـصال  عن مصادر سياسية رفيعة في القدس، قولها ان المقابل الذي ستطلبه اسرائيل من الواليات المتحدة لال               
والذي سيعتمد كما يبدو على مسار جـدار الفـصل           -القادم في الضفة الغربية، هو االعتراف بخط االنسحاب       

وتقدر االوساط السياسية التي تقتبسها هـآرتس رفـض االدارة االميركيـة تقـديم              .  كحدود دولية  -العنصري
فـي الظـروف القائمـة اجـراء        وحسب قولهم فان اسرائيل استصعبت      . التزامات السرائيل في مسألة القدس    

وترى هذه المـصادر    .  الف فلسطيني من تخومها    200تعديالت ديموغرافية في القدس الشرقية، تضمن اخراج        
انه يمكن القيام بذلك في اطار اتفاق، لكنه يصعب تنفيذه في اطار خطوة احادية الجانب، ألنه لن يكـون فـي                     
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وتقول هآرتس، ان الجهاز االمني االسرائيلي يدعم القيام        . هورالجانب الثاني من يوافق على استيعاب هذا الجم       
واضافت الصحيفة ان قسم التخطيط في الجيش اعد قبل عدة اشهر خطة عمـل شـاملة    . بخطوة احادية الجانب  

وخلص قسم التخطيط الى االستنتاج بأن الحفاظ على الوضع         . تأخذ في االعتبار الخطوات التي ترغبها اسرائيل      
س مرغوبا فيه وسيواجه معارضة دولية، وان فرص التوصل الى اتفاق مع شريك فلـسطيني ليـست                 القائم لي 

 .  عالية، وان القيام بخطوة من جانب واحد يصب في مصلحة اسرائيل
  5/3/2006 48عرب

  
  شارون على حافة الموت وإعالن وفاته خالل أيام   .26
ن شارون على حافة المـوت وأنـه مـا زال فـي             ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية نقال عن مصادر طبية أ       : ا.ب.د

وأضافت اإلذاعة أن الفريق الطبي الذي يعالج شارون قرر إبقاءه في مستشفى هداسـا وذلـك بعـد                  . غيبوبته
وقالت المصادر الطبية    .مشاورات حول احتمال نقله إلى مستشفى بتل أبيب، كما أعلن متحدث باسم المستشفى            

روا الخميس فريقا من زمالئهم في مستشفى تل هاشومر شيبا بتل أبيب يضم             في هداسا إن أطباء شارون استشا     
وأوضحت المصادر أن    . في مستشفى هداسا   شارونخبراء في معالجة المصابين بنوبات دماغية ثم قرروا إبقاء          

الوضع الصحي لشارون ما زال في خطر شديد وأنه على حافة الموت، مشيرة إلى إمكان اإلعالن عـن وفـاة          
  .ن خالل االيام القليلة المقبلةشارو

  5/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  موفاز يحمل الفلسطينيين المسؤولية عن تدهور اوضاعهم  .27
 واصل شاؤول موفاز الزعم بأن اغالق معبر كارني تم بسبب وصول انذارات تحذر من التخطيط لتنفيذ عملية                 

وادعـى ان هنـاك بـدائل لتحويـل         .  اليه اوضاعهم  وحمل الفلسطينيين المسؤولية عما آلت     .على المعبر ذاته  
  . يرفضون ذلك ألسباب غير موضوعية على حد تعبيرههم، لكنلهمالمساعدات االنسانية 

  5/3/2006 48عرب
  

  الحوار يؤّجل البت بمسودة قرار عن السالح الفلسطيني: لبنان .28
از اتفاق بين أركانه على معالجة البند       أرجأ مؤتمر الحوار الوطني اللبناني ليل أمس، انج       :  وليد شقير  –بيروت  

المتعلق بالسالح الفلسطيني الى جلسة يعقدها غداً من أجل مزيد من الدرس والتدقيق في مسودة هـذا االتفـاق                   
التي تنص على انهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات وضبط السالح داخلهـا ومعالجـة الحقـوق                 

اصدار توصية الى مجلـس     ، و نة منه لمعاونة الحكومة في تحقيق هذه الخطوات       المدنية للفلسطينيين وتأليف لج   
توطين، على ان يقضي باشتراط إجماع مجلس النواب في حـال           الالنواب بإقرار تعديل دستوري في ما يتعلق ب       

وعلم ان هذه الفكرة طرحت من أجل تطمين الخائفين من التوطين بـسبب إقـرار إعطـاء                  .الموضوعطرح  
وقالت مصادر نيابية انه تخلل النقاش البحث فـي          .لمدنية للفلسطينيين ومعالجة أوضاعهم االجتماعية    الحقوق ا 

أسباب عرقلة تنفيذ قرارات الحكومة المتخذة منذ أشهر في شأن الموضوع الفلسطيني سـواء علـى الـصعيد                  
نصر اهللا اقترح تـأليف  ويشار إلى أن     .الداخلي أو بسبب عالقة بعض االطراف اللبنانية والفلسطينية مع دمشق         

يعني الحوار حول   يجب أن    أن ذلك العريضي رد بالقول    غازي  مؤتمر لمحاورة الفلسطينيين، اال ان      اللجنة من   
واعتبر ان ربط موضوع الوجود المسلح خارج المخيمات بالحوار اللبناني مـع وفـد               .التنفيذ وليس على المبدأ   

ـ عاد. ير التنفيذ، ألن ليس منتظراً ان يتفق الفلسطينيون على وفد موحد قريباً           فلسطيني موحد، القصد منه تأخ     ا ي
 .السالح إلثبات الجدية في هذا الصددهذا الى تحديد مهلة زمنية إلنهاء 

  



 

 14

  5/3/2006الحياة 
  
  

  حول مصير المساعدات االوروبيةيشيد بتأكيدات حماس الفروف  .29
 تصريح مهـم    أنه حماس حول مصير المساعدات االوروبية ب       على تأكيدات   الفروف علق:  رائد جبر  –موسكو  

 ان بالده تدعم بقوة تأكيد حماس انها سـتتعاون          أضافو. للغاية وهو يزيل اسئلة عدة من امام المجتمع الدولي        
وذكر ان حماس تتفهم انها تتحمل، ضمن الوضع الجديد،          .بشكل وثيق مع عباس، معتبراً ذلك موقفاً ايجابياً جداً        

ية كبرى ال تتعلق بحياة الشعب الفلسطيني وحسب بل، وبمصير التحرك نحو تسوية شاملة في المنطقـة                 مسؤول
 اعلنـت   الحركـة وقـال ان    . احد اركانها االساسية قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسالم الى جانب اسرائيل           
لن تـسمح بتفجيـر الموقـف       بوضوح ان هدفها النهائي هو التوصل الى سالم عادل وشامل في المنطقة وانها              

الى ذلك، حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما من مخاطر وضـع              . وايصاله الى حائط مسدود   
  .شروط مسبقة على حماس لفتح حوارات معها واعتبر ان ذلك لن يكون مجديا وسيسفر عن نتائج سلبية

  5/3/2006الحياة 
  

    نفوز حماس إخفاق لواشنط: بريماكوف .30
 أعلن رئيس الوزراء الروسي السابق والخبير في العالم العربي بريماكوف أمس أن فوز حماس فـي                 :ب.ف.أ

االنتخابات التشريعية يشكل إخفاقا كامال للدبلوماسية األمريكية في الشرق األوسط ولمحاوالت أمريكا تـصدير              
عـاطي مـع حمـاس اثـر هـذه          واعتبر ان الغرب يخطئ باستمراره في الت      . الديمقراطية إلى الشرق االوسط   

االنتخابات كمنظمة إرهابية، وذلك عبر الطلب منها ان تعترف بإسرائيل رسميا والسعي إلى إضعافها ماليا وفق                
  .على حماس ان تنخرط في خطة السالم: واضاف. رغبة واشنطن

  5/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  دعم جماعي عربي لحماس   .31
كشفت مـصادر الجامعـة     : القاهرة سباعي إبراهيم والوكاالت    راسلها في نقالً عن م   5/3/2006البيان  نشرت  

العربية عن اتجاه وزراء الخارجية تبني مشروع قرار بدعم حماس، في مواجهة الشروط المجحفة المفروضـة                
والـدعوة  .  اإلسرائيلي -عليها ويدعو إلى اعتماد مبادرة السالم العربية كأساس لتسوية عادلة للصراع العربي           

  . ى إخالء منطقة الخليج والشرق األوسط من أسلحة الدمار الشاملإل
اكد عمرو موسى في افتتاح اجتماعات      :  الوكاالت  نقالً عن  القاهرة من 5/3/2006السياسة الكويتية   وأضافت  

وزراء الخارجية العرب ان فوز حماس رسالة مهمة للعالم تؤكد ان الشعب الفلسطيني سيقف بـصرامة امـام                  
من جهته   .ودعا الى وحدة الصف الفلسطيني معتبرا انها السالح االمضى في هذا الوقت الدقيق             .سالمتراجع ال 

دعا وزير الدولة االماراتي للشؤون الخارجية الى ان تحترم جميع االطراف ارادة الشعب الفلسطيني واعـرب                
 .حه في اجراء انتخابات نزيهة    عن اسفه لوجود الكثير من التشكيك في ارادة الشعب الفلسطيني الحرة رغم نجا            

وقال ان االمارات ستستمر في تقديم الدعم السياسي واالنساني واالقتـصادي للـسلطة الفلـسطينية والـشعب                 
  .الفلسطيني

  
  فوز حماس سيخفف الضغوط علينا :األسد .32
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العربية  افتتح الرئيس السوري بشار األسد امس، المؤتمر العام لألحزاب           :دمشق من 5/3/2006الحياة  نشرت  
 أحـزاب   110 شخصية عربية يمثلون اكثر من       300الذي يعقد تحت شعار نصرة سورية ولبنان وفي حضور          

  . دولة عربية بينها احزاب قومية لبنانية والبعث العراقي وحماس15سياسية في 
ن األسـد   نقلت وكالة األنباء السورية سانا ع     : أ.ش.أ -أ.ب.د نقالً عن  5/3/2006السياسة الكويتية   وأضافت  

  .قوله خالل افتتاح المؤتمر أن فوز حماس في االنتخابات التشريعية سيخفف الضغوط على سورية
  

  غول يدعو إسرائيل لالعتراف بحماس  .33
دعا وزير الخارجية التركي عبد اهللا غول في مقابلة نشرتها امس صحيفة الباييس االسـبانية،               : ب.ف.أ،  مدريد

وجـدد التأكيـد علـى       . في فلسطين  لواقع السياسي الجديد الذي تشكله حماس     اسرائيل الى االخذ في االعتبار ا     
لكنه اكد ان على اسرائيل من جانبها ان تعتـرف           .ضرورة تخلي حماس عن العنف واالعتراف بدولة اسرائيل       

وقال مبـررا    .واال فلماذا فسحت لها مجال المشاركة في االنتخابات؟       . بحماس كواقع سياسي جديد في فلسطين     
 ان دماً ودموعاً كثيرة سالت في هذا النزاع االسـرائيلي الفلـسطيني             :تصاالت التي اجرتها بالده مع حماس     اال

   .وان وقت التفاوض قد حان
  5/3/2006األيام الفلسطينية 

  
   اسبانيا لن تجري اي اتصال مع حماس:موراتينوس .34

ن اسبانيا لن تجري اي اتـصال مـع         أكد وزير الخارجية االسباني موراتينوس في اعقاب محادثات مع غول ا          
  .حماس طالما لم تعترف الحركة باسرائيل ولم تتخل عن العنف

  5/3/2006األيام الفلسطينية 
 

  بوش طالب صالح بقطع العالقة مع حماس   .35
 الـرئيس   أكثر عندما علم بـأن هكشفت رسالة بعث بها جورج بوش إلى الرئيس اليمني عن تعاظم قلق  : صنعاء
ومن وجهة نظري األكيدة أن لقاء هؤالء الـذين         : وتابع بوش في رسالته   ل بحرارة خالد مشعل      قد استقب  صالح

يدعمون أو الذين يرتبطون باإلرهاب يقلل من قدر الجهود الدولية لمحاربة اإلرهاب، وعالوة على ذلـك فـإن                  
ديمقراطية فـي الـسلطة     االلتقاء بمشعل يضر بالرئيس الفلسطيني في إطار جهوده إلقامة األمن واالستقرار وال           

  .وطالب بوش الرئيس صالح بقطع عالقة اليمن بحماس وزعمائها .الفلسطينية
  5/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  لمقاومةللتمسك باالظواهري يدعو حماس  .36
عدم االلتزام باالتفاقيات السابقة التي أبرمتها      ب هاوطالب . أيمن الظواهري حماس إلى التمسك بخيار المقاومة       ادع
الوصول إلى السلطة ليس بالهدف في حد        وأضاف قائال، إن     .طلة مع إسرائيل أو الدخول في اتفاقات جديدة       لالس

 مـشيرا بـالقول إن      .ليس لفلسطيني الحق فـي التفـريط فـي األرض         كما أن   . ذاته بل ألجل تطبيق الشريعة    
  .ن في السلطة باعوا فلسطين لقاء فتاتيالعلماني

  5/3/2006سي ان ان 
  

   إحالة فلسطيني إلى المحاكمة بتهمة تحويل أموال إلى حماس: غوشيكا .37
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 إن اعترافا تم انتزاعه بالتعذيب بأيـدي        ، قال محامو مهاجر فلسطيني متهم بتحويل أموال إلى حماس         :رويترز
قـال مـدعون أمريكيـون إن محمـد      في حين .بلطجية أمن إسرائيليين يجب أال يسمح به في محكمة أمريكية       

 معلومات معروفة فقط لشخصيات على مستوى عال في حماس قبل ان يدلي باالعترافات موضوع               صالح، لديه 
ومن المقرر ان يقدم إلى المحاكمة في اتهامـات          . وال توجد أدلة تدعم تعرضه للتعذيب      1993القضية في عام    

  .رات إلى حماس بأنه تآمر، هو وفلسطينيان آخران لتحويل مئات اآلالف من الدوال1994وجهت له في العام 
  5/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  وحماس تتلقى التهم .. إسرائيل تتطرف .38

 بالل الحسن
تعالوا نلقي نظرة على الطريقة التي تفكر بها األطياف السياسية داخل دولة إسرائيل، لنكتشف بوضوح كيف أن                 

  . الهجوم على حماس أصبح وسيلة من وسائل تجاهل الحديث عن تطرف إسرائيل
وفاز أعلن أن إسرائيل تريد أن تضم إليها ستة تجمعات استيطانية في الضفة الغربية، مع شريط على امتـداد                   م

 كيلومترا وطوله كذلك، فتصبح مـساحة      20وكلمة شريط هنا مهمة جدا، ألن عرض الشريط هذا          . نهر األردن 
  .  غزةالمنطقة المنوي ضمها إلسرائيل، في غور األردن فقط، موازية لمساحة قطاع

يوسي بيلين أعلن في برنامج حزبه االنتخابي قبل أيام، أنه يريد ضم القدس الموحدة إلى إسرائيل، تماما كمـا                   
قال إنه يريد القدس ككيان بلدي واحد، يحوي كيـانين سياسـيين            . يطالب بذلك أكثر األحزاب تطرفا في الدولة      

قدس الشرقية وضم أراضيها إلى إسرائيل، وتفاصـيل        إسرائيلي وفلسطيني، وهو ما يعني اإلبقاء على احتالل ال        
الخطة مواصلة سيطرة االحتالل على األحياء اليهودية، أما األحياء العربية فيتم فيهـا الفـصل بـين الـسيادة                   
والمسؤوليات المدنية، بحيث تخضع السيادة لالحتالل اإلسرائيلي بينما تخضع المسؤوليات المدنية للفلسطينيين،            

  .  انتداب دوليوربما لنظام
  . الراب عوفاديا يوسف دعا أنصاره في مهرجان انتخابي إلى التصويت للحزب من أجل الذهاب إلى الجنة
  هذا ما يقوله العسكريون والعلمانيون والمتدينون في إسرائيل، فهل يوجد بينهم اي خالف في المضمون؟ 

قالت إنهـا تريـد دولـة       . ا أهدأ من هذا بكثير    قالت حماس منذ أن نجحت في االنتخابات، كالم       ... في المقابل 
فلسطينية عاصمتها القدس، وقالت إنها مستعدة لدمج جناحها العسكري في جيش فلسطيني موحد، وقالت إنهـا                

  . تؤيد هدنة لمدة طويلة إذا اعترفت إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني األساسية
، ومنطقيـة   )االستيالء والضم (ن قساوة الموقف اإلسرائيلي   بالرغم م . وبالرغم مما بين هذين الموقفين من تمايز      

  . موقف حماس، انصبت اللعنات اإلسرائيلية والدولية عليها، ولم تتم اإلشارة بكلمة واحدة إلى موقف إسرائيل
إسرائيل تقول علنا على لسان وزير دفاعها إنها تريد ضم سبع مناطق داخل الضفة إلى إسرائيل، بينمـا تـدق                    

وحين تـسأل حمـاس اي إسـرائيل تريـدون          . عالم على رأس حماس تدعوها لالعتراف بإسرائيل      مطارق ال 
  . االعتراف بها؟ فإن أحدا ال يتبرع بتقديم جواب

  هل تريدون االعتراف بإسرائيل التي ستضم سبع مناطق من الضفة إليها؟ 
ع وتحتل أراضي بالقوة، خالفـا      ، أم إسرائيل أكبر وأوس    1967هل تريدون االعتراف بإسرائيل في حدود العام        

   الذي يؤكد عدم جواز احتالل أراض بالقوة؟ 242للقرار 
، أم في الحدود التي تجاوزتها فـي حـرب          1947هل تريدون االعتراف بإسرائيل في حدود قرار التقسيم عام          

   إلى ما يوازي ضعف تلك المساحة؟ 1948العام 
، أم فـي حـدود   1949 الموقعة بينها وبين الدول العربية عام   هل تريدون االعتراف بإسرائيل في حدود الهدنة      

  ؟ 1967المناطق المحايدة التي ضمتها إليها بعد حرب 
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  هل تريدون االعتراف بإسرائيل في حدودها كدولة، أم في حدودها التي تحتل الجوالن السوري وشبعا اللبنانية؟ 
ل إسرائيل، وال من داخل اوروبـا، وال مـن داخـل            كل هذه األسئلة ال أحد يريد أن يجيب عليها، ال من داخ           

إنهم فقط يرفعون الشعار، ويدقون به على الرؤوس، ويتجاهلون كل ما تعلنه إسرائيل عـن               . الواليات المتحدة 
وتكون النتيجة أنهم جميعا يؤيدون العدوانيـة اإلسـرائيلية،         . سعي لالستيالء على األرض الفلسطينية والعربية     

  . ماس المنطقية، متمترسين وراء تلك الكلمة السحرية االعتراف بإسرائيلويرفضون شعارات ح
لقد اعترفت السلطة بدولة إسرائيل رسميا، وعقـدت     . وهناك الوجه اآلخر للمسألة الذي تمثله السلطة الفلسطينية       

ل مقابل كل   ، وأعلن رئيسها عباس أنه ضد عسكرة االنتفاضة، فماذا نا         2معها اتفاق اوسلو واحد واتفاق اوسلو       
ذلك؟ لقد نال التجاهل من قبل شارون، ونال الرفض اإلسرائيلي لتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ ونال إنشاء جـدار                  
الفصل العنصري، ثم نال أخيرا القرار اإلسرائيلي برفض التفاوض، وبالعمل على ترسيم الحدود مـن جانـب                 

بإسرائيل، وكل ما ناله الرئيس عباس بعـد إعالنـه          وإذا كان هذا هو كل ما نالته السلطة بعد اعترافها           . واحد
رفض عسكرة االنتفاضة، فماذا ستنال حماس إذا نطقت تلك الكلمة السحرية االعتراف بإسرائيل؟ لقـد أعلـن                 
ديختر أن إسماعيل هنية المسمى رئيسا للوزراء من قبل حماس، لن يكون مستثنى من عمليات االغتيال التـي                  

على تنفيذها، وقال بعدها لقد قتلت من الفلسطينيين أكثر مما قتلـت حمـاس مـن                وضع هو نظريتها، وأشرف     
اغتالت إسرائيل خالد الدحدوح واعتقلت اثنين من نواب حماس، وقـال           ) 1/3/2006(ويوم السبت . اإلسرائيليين

  . اسماعيل هنية إن إسرائيل تستخدم الدم الفلسطيني في لعبتها االنتخابية
يا، وهي صورة بشعة، ولكن ال الغرب االوروبي، وال الغرب األميركي، يريد أن يرى           هذه هي الصورة إسرائيل   

  . بشاعتها
بريق األمل الوحيد الذي يبرز في وجه هذه البشاعة، عبر عنه الرئيس محمود عباس، حين أعلن استعداد فـتح                   

ألسـس الـسياسية لهـذه      على ا ) أو تقاطع حسب تعبيره   (للتشارك مع حماس في الحكومة المقبلة إذا تم تفاهم          
يفتح هذا الموقف الباب أمام تفاهم فلسطيني داخلي، ويقف في وجه النزعات المنفعلة والمحبطة التي               . المشاركة

عبر عنها بعض شباب فتح إزاء صدمتهم يوم إعالن نجاح حماس، حين وقفوا يدعون إلى ترك حماس تواجـه                   
ولكن هذا الموقف العقالني من الـرئيس       .  مع إسرائيل  مصيرها، ولم يالحظوا أنهم يقفون بذلك في صف واحد        

عباس يأتي ليصحح الخطأ الفادح، ويأتي ليفتح الباب أمام الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي التي كانت في كثير                 
  . من األحيان السالح األساسي في مواجهة االحتالل

ن صالحية منظمة التحرير ورئيسها عباس،      وحين يتاح لهذه المشاركة أن ترى النور، سيقال إن التفاوض هو م           
يطرح البعض ذلك وسيلة من وسائل محاصرة حمـاس وتقلـيص           . وليس من صالحية الحكومة ورئيسها هنية     

ما هو الضير في ذلك؟ لتذهب منظمة التحرير إلى التفاوض مع إسرائيل مجـددا، فمـاذا               : ولكن لنسأل . دورها
 ماذا ستجني غير خطط من طرف واحد يراد فرضها؟ ماذا ستجني            ستجني غير إمالءات جديدة يستحيل قبولها؟     

غير سبع مناطق استيطانية يريد موفاز ضمها؟ وآنئذ تتأكد نظرية حماس بال جدوى التفـاوض إال إذا أقـرت                   
  . إسرائيل سلفا بحقوق الفلسطينيين، وفي المقدمة منها االستعداد النسحاب االحتالل، االنسحاب الكامل
  5/3/2006 الشرق األوسط

  
  حماس والممر اإلجباري  .39

  عصام الجردي  
عندما اكتسحت حماس انتخابات المجلس التشريعي قلنا في مقال سابق إن السلطة الفلسطينية الجديدة ستكون في                
مأزق مالي شديد الصعوبة وبالغ التعقيد يرخي بضغوطه على اقتصاد دولة متقطعة األوصال ولم تولد أصـالً                 

  .بعد
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اقتراب اإلعالن عن الحكومة الفلسطينية الجديدة تأكد المؤكد، وقطعت الدول المانحة الشك بـاليقين،              اآلن، ومع   
ال مساعدات للـسلطة الفلـسطينية      : فأعلنت الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، واألمم المتحدة ودول أخرى        

لى عن اإلرهـاب وتعتـرف باالتفاقـات    بقيادة حماس قبل ان تعلن األخيرة اعترافها علنا بدولة اسرائيل، وتتخ       
أي، وبكالم صريح ال لبس فيه، ان المساعدات المالية التي بدت في بعض             . المعقودة بين السلطة وبين اسرائيل    

وجوهها عونا للشعب الفلسطيني، هي مساعدات ذات مضمون سياسي، وليست منفصلة البتة عن مسار سياسي               
ى طريقة ما تريده الدول المانحة، تحفظ فيه مصالح اسـرائيل فـي             طويل األمد، يفضي الى حلول سياسية عل      

  . عاما58ًالدرجة األولى، والمهم وضع نهاية ألطول صراع مسلح ووطني منذ 
حماس، وهي في قلب المأزق، ال تبدو مستعدة في أي حال من األحـوال لمقايـضة ثوابتهـا الوطنيـة أوالً،                     

المشكلة . صى ما يمكن ان تذهب اليه هدنة ولو غير محددة بفترة زمنية           والسياسية ثانياً بالعون والمساعدات، أق    
  فكيف الخروج من المأزق؟. سياسية في األساس بأدوات ووسائل مالية واقتصادية

حين توافق حماس على هدنة مفتوحة لتثبيت مواقعها في السلطة الجديدة من دون أن تتخلـى عـن ثوابتهـا،                    
ه منها السلطة الفلسطينية والحكومات المتعاقبة في زمن عرفات وعباس وكانت           تتجاوز في الواقع ما كانت تطلب     

وكان المطلوب ان توافق حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية على هدنة لفتـرة             . هي في قيادة المعارضة   
ـ          زمنية محددة، تبقى خاللها السلطة بقيادة فتح       رائيلية على اتصال مباشر بالمجتمع الـدولي وبالحكومـة االس

القابضة على عنق الشعب الفلسطيني، ومن دون ان تتخلى فتح عن ثوابتها ايضاً، ومن دون أن تقطـع الـدول                    
المانحة المقررة سياسياً في ملف الصراع، مساعداتها عن السلطة والشعب الفلسطيني بـصرف النظـر عـن                 

  .ةالمكاسب السياسية التي حققتها السلطة وعن سلوك الحكومات االسرائيلي
لمجرد فوز حماس في االنتخابات وقبل تأليفها الحكومة حققت اسرائيل من حيث ال تريد حماس طبعاً  فـوزين                   

وقف المساعدات عن السلطة والشعب الفلسطيني، وإقفال األبواب الدولية الفاعلة في وجـه اللقـاء مـع                 : معا
ابلة بالهدنة مع اسرائيل، يتمثل فـي       واالستعصاء الذي تواجهه حماس، الق    . مسؤولين في حكومة برئاسة حماس    

وإال فال معنى لهذه الهدنة إذا لم تكن في سياق سياسي           . المسار السياسي للحكومة الجديدة في ظل الهدنة نفسها       
يعيد فتح األبواب الدولية الموصدة من جهة، ويستأنف وصول المساعدات وااللتزامات المالية الدولية والعربية              

وعن المساعدات العربية نقول، يخطئ من يظن أنها ستنهمر غزيرة لتعويض           . جهة ثانية للشعب الفلسطيني من    
 حتى على المستوى الشعبي     2001توقف المساعدات الدولية، فقد انتهى هذا األمر منذ الحادي عشر من ايلول             

باقي تحت  من خالل جمعيات وهيئات أو مؤسسات شطب منها الكثير بتهمة تمويل اإلرهاب وغسل األموال وال              
  .العين الدولية بدأب

ال مكان لحلول مالية اقتصادية من خارج المأزق السياسي الذي تواجهه حماس في اختبـار قـدراتها سـلطة                   
اإلدارة األمريكية تريد أن تقول انها غير مستعدة للتعامل مع نتائج مـا تفـضي اليـه                 . فلسطينية للمرة األولى  

مع مصالحها، وتحتفظ بحقها ليس في وقف المساعدات المالية عن الـسلطة            العملية الديمقراطية إال بما يتالءم      
وزيارة رايس الى   . والشعب الفلسطيني وحسب، بل في التدخل للحؤول دون تقديم اي دعم مالي ولو كان عربياً              

  .المنطقة تأتي في هذا االطار، اضافة الى أهداف أخرى
نحة، الى منظمات المعونة مثل منظمة كير ومنظمة المساعدة         وقد تجاوزت محاذير تقديم الدعم اآلن الدول الما       

األمريكية لالجئين في الشرق األدنى، والبنك الدولي الذي تربطه عالقـات تمويـل محـسوسة مـع الـسلطة                   
كذلك هي الحال في العالقات     . الفلسطينية، وللواليات المتحدة في كل هذه المنظمات والمؤسسات القرار الفيصل         

 مليـارات   3قليدية للضفة وغزة فاسرائيل هي الشريك التجاري األول لهما تستوردان منها بنحـو              التجارية الت 
 ألف عامل فلسطيني في اسرائيل      120ناهيك عن نحو    .  مليوناً 350دوالر أمريكي سنويا وتصدران سلعا بنحو       

ومـة االسـرائيلية عـن      وإذا ما توقفت الحك   . 2008وقد بدأت في تنفيذ خطة لالستغناء عن خدماتهم في العام           
 مليون دوالر الى السلطة شهريا حاصالت الرسوم الفلسطينية المفترضة والقيمة المضافة التي             45تحويل نحو   
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تجبيها اسرائيل على المنافذ، فال أحد يزعم ان لديه جواباً عن حجم الخناق المالي واالقتـصادي فـي الـضفة                    
اخلياً على كل المستويات، بما فـي ذلـك الـسياسية واألمنيـة             والقطاع في المرحلة المقبلة، وارتدادات ذلك د      

  .ولم نتحدث بعد عن تمويل الموازنة. واالجتماعية
الممر اإلجباري للخروج من المأزق المالي االقتصادي، وعنوانه سياسي أساساً، ليس ميسورا إال بما كان يجب                

يستوعب الجميع بغض االعتبار عن     وهو تحالف سياسي عريض في جبهة تحرير وطني         . ان يحصل من زمان   
االنتماءات الحزبية والحركية، ويشمل المستقلين المعتكفين طوعا أو قسرا عـن العمـل الـسياسي والـوطني                 

ثم برنامج تحالفي بديل عن البرامج الحزبية الـضيقة،  . وبين هؤالء كفايات عالية في الداخل والخارج      . المباشر
ات التحرير بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الوسائل السياسية والسلمية           يقر بوجود دولة غاصبة، ويتحمل مهم     

  .والتفاوضية
لقد سئمنا سخيف القول بسلطة ومعارضة على أرض بالد دولة، واقتصاد بال مقومات وشـعب يعـيش علـى                   

لتحريـر  جبهـة ا . اإلعانات، ليست حماس هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الواقع، بل فتح السلطة من باب أولى           
الوطني ملعب واسع الديمقراطية والمنافسة السياسية، إنما على برنامج موحد يستوعب كـل الطاقـات، فيـه                 
المقاتل، والمفاوض والسياسي، لكنه التزام واضح ومعلن، يعيد تعبئـة كـل المـوارد الفلـسطينية البـشرية                  

، ويشرع األبواب الدولية من جديـد أمـام         واالقتصادية في الداخل والخارج، ويلقى دعماً عربياً شعبياً ورسمياً        
  .القضية األساس وقادتها

حسب فتح انها خسرت االنتخابات وهي على رأس السلطة وبإشرافها، وهذا نادر في الـديمقراطيات العربيـة،     
وحسب حماس فوزها الكبير الذي ال يجوز ان يتحول مأزقاً وطنياً سياسة واقتصادا، فقـط لتبقـى فـي أسـر                     

ومسؤولية فتح وكل التنظيمات الفلسطينية مالقاة حماس في منتصف الطريـق لـصوغ             . والمواقفالشعارات  
  .البرنامج المشترك، وكسر الطوق السياسي والمالي

  5/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  حماس تتجه نحو حكومة ائتالف دون فتح الرسمية .40
  رياض المالكي .د

تخابات المجلس التشريعي تبلورت أربعـة احتمـاالت لـشكل          منذ اللحظة األولى لفوز حماس التاريخي في ان       
التركيبة المحتملة للحكومة الجديدة، لكنها وبسرعة فائقة تقلصت إلى احتمالين، ويبدو أننا وبشكل متسارع نتجه               
إلى اعتماد احتمال وحيد ال ثاني له، على األقل في المرحلة الراهنة نتيجة لغياب الوضوح السياسي لمـا بعـد                    

تقلص االحتماالت بهذه السرعة ليس مؤشراً      . تخابات، ونتيجة لغياب االنسجام التنظيمي لدى الحزب المنهزم       االن
إيجابياً، بل هو انعكاس لحالة التسارع السياسي الذي يحيط بالوضع الفلسطيني وتأرجحـه بـين العديـد مـن                   

  .لح مختلفةاألقطاب اإلقليمية والدولية الراغبة في خطفه وتجييره لصالح رؤى ومصا
بعد أن استوعبت حماس مضامين انتصارها غير المتوقع على كل الصعد، وبدأت بالتفكير في تشكيلة الحكومة،                
عمدت فوراً إلى استثناء احتمالية تشكيل حكومة من حماس فقط رغم توفر اإلمكانيات القانونية والمهنية لـذلك،         

إالّ أنها، ومـرة أخـرى،      . لى بقية االحتماالت األخرى   وسمحت لنفسها وعبرها الكثير من المحللين للتركيز ع       
عمدت وبعد فترة من الترقب واالنتظار إلى اختيار الشيخ إسماعيل هنية لترؤس حكومتها المقبلة، منهية بـذلك                 
االحتمال الثالث الذي توقع أن تتشكل الحكومة المقبلة من خارج األحزاب السياسية، بحيث تقتصر فقـط علـى                  

ن المهنيين المستقلين، ما سيسمح بالتالي لحماس بالتركيز على دورها التشريعي الجديد بعيداً عـن               التكنوقراط م 
متاهات الحكومة واستحقاقاتها المتوقعة منها، خاصة ما يتعلق باالعتراف بإسرائيل، والقبول بكـل االتفاقـات               

جـاء  . عة للفصائل واألحزاب الفلـسطينية    السابقة، ونبذ العنف وتفكيك البنى التحتية لهذه األذرع العسكرية التاب         
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قرار الحركة لينهي التداول في هذا االحتمال، ويبعده مؤقتاً عن دائرة الخيارات المحتملة، بأمل إبقـاء البـاب                  
مفتوحاً الحتمالية العودة إليه في حال فشلت بقية االحتماالت الـمتوفرة زمنياً وأداء.  

الجدي لتشكيلة الحكومة أن تعطي األولوية لحكومة ائـتالف وطنـي           حاولت حماس ومنذ أن بدأت في التفكير        
عريض يضم فتح، ونجحت في إظهار رؤيتها االئتالفية أمام عيون الجمهور وابتعادها عـن التفـرد بـالحكم                  
واستعدادها، بل مطالبتها لفتح بأن تنضم إليها في حكومة مشتركة للصالح العام، بل ذهبت أبعد من ذلك عندما                  

 أن فتح ال تملك أية خيارات أمامها غير االنضمام لحكومة وحدة وطنية لما تمليه المصلحة الوطنيـة،                  اعتبرت
ورم رفض فتح األولي لهذه الدعوة إالّ أن حمـاس          . ولضرورات المرحلة ولمواجهة استحقاقاتها بشكل مشترك     

همية المعركة اإلعالمية التـي     تأخرت فتح في إدراكها أ    . واظبت عليها محققة التقدير الجماهيري واالستحسان     
تديرها بمهارة حماس حول رغبتها في استقطاب فتح إلى شراكة سياسية في حكومة ائتالف، وانتقل الموقـف                 
الفتحاوي بشكل سريع إلى موقف يقبل بمبدأ الشراكة السياسية، ولكن ضمن ضوابط يحددها اإلطار الـسياسي                

 نبيل شعث   .الرئيس عباس مؤخراً، بعد أن سبقه فيها كل من د         لبرنامج الحكومة القادم، كما جاءت تصريحات       
والنائب عزام األحمد، وعليه دخلت فتح لعبة العالقات العامة لمجاراة حماس هذا االدعاء، مع يقينها بأن حماس                 

النتيجـة  . ال ترغب في بحث ُأطر سياسية وبرامجية بعيداً عن برنامج حماس االنتخابي، وطروحاتها السياسية             
موقف هو التالقي في المبدأ واالختالف في التفاصيل، ما سيعيق حتماً إمكانيات التوصل إلى              لحتمية لمثل هذا ا   ال

ما بين إصرار فتح علـى التـزام الحكومـة          . اتفاق مشترك، وينفي بالتالي احتمالية الحكومة االئتالفية مع فتح        
شتركة حول البرنامج السياسي للحكومة، وما بين       القادمة بكل االتفاقيات الموقعة وضرورة التوصل إلى قواسم م        

إصرار حماس على االحتفاظ ببرنامجها الذي فازت على أساسه في االنتخابات األخيرة وإصرارها على موافقة               
كل الشركاء على ذلك البرنامج مع استعدادها إلدخال الحد األدنى من التعديالت الهامشية دون التـأثير علـى                  

م يعد لهذا االحتمال من فرصة رغم إن إعالن وفاته لم يصدر بعد، ورغم أن هناك البعض                 مضامينه األصلية، ل  
من قادة فتح ممن ابدوا الرغبة في دخول حكومة ائتالفية مع حماس دون تركيزهم على المطالبة باالشتراطات                 

  .التي حددتها حركتهم
ي تشكيلها للحكومة القادمة، ويبـدو أنـه يمثـل          هذا االستنتاج ينقلنا إلى االحتمال األخير المتبقي أمام حماس ف         

يبـدو  . أفضل االحتماالت وأنجحها من رؤية حمساوية، أمام الصعوبات القائمة واالشتراطات المطروحة للبحث   
أن حماس تتجه نحو تشكيل حكومة عمادها قيادات وشخصيات الحركة، إضافة إلى ممثلين عن الكتل اليسارية                

الرموز الفتحاوية التي ستقرر الخروج عن موقف الحركة ودخول حكومة االئتالف           الصغيرة، المستقلين وبعض    
هذه التركيبة ستعطي حماس ميزة االدعاء أنها حكومة ائتالف وطني عريض، تتمثل فيها             . المصغر مع حماس  

ـ   . كل التيارات السياسية دون استثناء، إضافة إلى المستقلين والتكنوقراط من داخل وخارج الـوطن              ن لـيس م
المفاجئ موقف بعض الكتل البرلمانية المحسوبة على اليسار الفلسطيني سرعتها في الموافقة على المشاركة في               
حكومة تتبنى برنامج حماس االنتخابي، وتعمل على تنفيذه بكل دقة، بحيث إن أي خروج عن هذا التنفيذ مـن                   

انتهازيـة تلـك الفـصائل ليـست        . حكومةقبل وزراء الكتلة يعني خروج تلك الكتلة البرلمانية من عضوية ال          
بالجديدة، بحيث تدربت عليها بكل نجاح إبان وجودها داخل منظمة التحرير، وبعد العودة إلـى أرض الـوطن                  

لقد أثبتت تلك الفصائل أن انتهازيتها راسخة وثابتة في رؤيتها االسـتراتيجية وسياسـتها              . نتيجة التفاق أوسلو  
هذه المـرة فاالسـتبدال يعنـي       . حكم، بغض النظر عن تغير الحاكم أو استبداله       التعايشية لصالح من هو في ال     

  .خروج فتح ودخول حماس، ودائماً االنتهازية بانتظار ما هو جديد
لن تجد حماس صعوبة تذكر في التعرف على مجموعة من كوادر فتح ممن لم يحظوا بالفرصة التـي طالمـا                    

 مشاركتهم في حكومة حماس مثلما لم يجدوا صعوبة فـي تبريـر    انتظروها وعليه لن يجدوا صعوبة في تبرير      
منافستهم مرشحي حركتهم الرسميين في انتخابات التشريعي بتقديم ترشيحهم كمستقلين، بحيث ساهموا عملياً في            

هذا الوضع سينقلنا، عملياً، إلى تركيبة      . إفشال مرشحي حركتهم الرسميين، وبالتالي في إنجاح مرشحي حماس        
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 عمادها حماس، إضافة إلى ممثلين عـن تيارات متعددة تحمل أسماء مختلفة، لكن ما يجمعها للموافقة                حكومية
 مدني محدد سلفاً ضمن رؤيـة       - اقتصادي - ثقافي -على دخول حكومة حماس الجديدة ضمن برنامج اجتماعي       

لحهم الضيقة، بحيـث    إسالمية صرفة تلغى فيه شخصيتهم المستقلة لمصلحة بقائهم في داخل الحكومة، هو مصا            
يتم كل هذا في مرحلة زمنية ليست بالبعيدة، لكي يفترضوا أن ينسى الناخـب الفلـسطيني أسـباب انتخـابهم                    

  .للتشريعي وبرامجهم التي انتخبوا على أساسها
واقع مألوف في السياسة الفلسطينية كما هو الحال مع سياسات دول أخرى أكثر عراقة في العملية الديمقراطية،                 

ن ما يثقل الصدور هو آلية تعاطي اليسار مع الواقع الفلسطيني في لحظات الظلمـة، وبتفـسيرات ال تقنـع                    لك
أحـداً، بدل مواجهة ذلك الواقع واالعتراف بالعجز في تنفيذ برامجهم االنتخابية ومجاهرتهم بالواقعيـة لعقـد                

و الشكل الترويجي، ومن ثم النتائج، خاصة       في المقابل ما يهم حماس، مرحلياً، ه      . السالم مع أنفسهم، على األقل    
   0أن المضمون قد أصبح مضموناً، بحكم الشكل النهائي الممكن للتركيبة الحكومية القادمة

  5/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  اإلرهاب الصهيوني والمقدسات  .41
  افتتاحية الخليج 

كان منتظراً أالّ يمر هكذا كأن شيئاً لم        اعتداء عنصريين صهاينة على كنيسة البشارة في الناصرة فعل إرهابي           
يحصل، خصوصا أن السماح بذلك يعني ضوءاً أخضر للتمادي الصهيوني فـي التطـاول علـى المقدسـات                  

  .وتدنيسها
هذه الجريمة تأتي بعد سلسلة اعتداءات مماثلة على عدد من المساجد خصوصا في األراضي الفلسطينية المحتلة                

هيونية لم تتوقف منذ اغتصاب فلسطين تستهدف المس بكل المقدسات إسالمية            انطالقا من خطة ص    1948عام  
كانت أم مسيحية، حيث إن العدو ال يفرق في إرهابه بين الفلسطينيين، كما بين العرب جميعـاً، مهمـا كانـت                     

  .انتماءاتهم الدينية أو السياسية أو غيرها
مماثل على المسجد األحمر مؤخرا يشكل حافزا جديـدا         اقتحام عنصريين صهاينة كنيسة البشارة بعد االعتداء ال       

لعمل فلسطيني موحد وعمل عربي موحد أيضاً من أجل فضح ما يمارسه الصهاينة من أعمال إرهابية ال يبدو                  
 أنها ستتوقف طالما أن اسرائيل تحظى بدعم ورعاية وحماية من الواليات المتحدة خصوصا في عهـد اإلدارة                

  .األمريكية الحالية
ما موقـف الفاتيكـان والعواصـم الغربيـة،     : لسؤال الذي يفرض نفسه بعد االعتداء على كنيسة البشارة هو  وا

وتحديداً إدارة جورج دبليو بوش، من هذا العمل اإلرهابي؟ وهل سيدير الجميع الظهور له، كأنهم لم يروا أو لم                   
  يسمعوا كما هي الحال تجاه أية جريمة يرتكبها العدو الصهيوني؟

 سيقف في الغرب من يقول إن هذا العمل يندرج تحت عنوان حرية الرأي أو حرية التعبير، كمـا فعلـوا                     وهل
  بالنسبة الى الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم؟

وحتى لو صدر تصريح من هذه الجهـة        . الغضب الفلسطيني كان وحيداً أمس بعد االعتداء على كنيسة البشارة         
 فلسطين، فإن االتجاه الغالب يبقى لفلفة الجريمة ألن الفاعل صهيوني، أي أنها ستقيد كما درجت                أو تلك خارج  

العادة ضد مجهول، ألن ثمة غطاء أمريكياً كبيراً يغطي عيون الغرب عن رؤيـة اإلرهـاب الـذي تمارسـه                    
  .اسرائيل

  5/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  !!او دونها.. حماسفك ارتباط مع .. االنتخابات اإلسرائيلية .42
  هاني حبيب 



 

 22

حتى ثالثة اسابيع مقبلة، موعد االنتخابات التشريعية في اسرائيل، سيتأكد مـدى تـأثير الزلـزال االنتخـابي                  
الفلسطيني بصعود حماس بقوة برلمانية كبيرة على االنتخابات االسرائيلية والى ذلك الحين، يمكن العودة الـى                

التأثير، وبهذا الصدد، ال يمكن تجاهل ما كشفه االستطالع االخيـر الـذي             استطالعات الرأي لتلمس مدى هذا      
نشرته يديعوت احرونوت من ان كاديما برئاسة اولمرت يسجل تراجعاً في شعبيته، بينما سجل الليكود، تراجعاً                

  .مماثالً، مقابل عشرين مقعداً، بزيادة واضحة عن االستطالعات السابقة للعمل
االستطالعات تشير الى ان عمير بيرتس، نجح في ان يقدم نفسه كزعيم دولـة، بعـدما                تحليالت ودراسة هذه    

تخلى عن مالبسه الشعبية، وبدأ يحرص على الظهور بمظهر يليق بزعيم حقيقي ضمن مواصفات الغرب، لكننا                
 عقده بيرتس مـع     نعتقد ان االمر يتجاوز المسائل الشكلية الى المسائل العملية، وفي هذا االطار فإن اللقاء الذي              

الرئيس عباس قبل ايام، كان له التأثير االهم على تزايد شعبية حزب العمل، هذا اللقاء يشير الى ان بيرتس، لن                    
يتردد في عقد مشاورات ومفاوضات مع الجانب الفلسطيني، باعتباره شريكا اصيال، ال بد منـه، مـن اجـل                   

ان مثل هذه اللقاءات باتت اكثر اهمية بالنظر الى الوضـع           التوصل الى اتفاقات جزئية او نهائية، بيرتس يعلم         
الفلسطيني وعلى ضوء وجود حماس على رأس الحكومة المسنودة من اغلبية كبيرة في المجلـس التـشريعي،                 
واذا كان صحيحاً ان المسألة الفلسطينية، ليست وحدها التي تؤثر في قرار الناخب االسرائيلي اال انهـا تظـل                   

 على ضوء المستجدات الراهنة، فوز حماس كان له التأثير االهم على هذا الـصعيد، وباالمكـان                 االكثر تأثيراً 
القول انه تأثير ايجابي على المستوى االسرائيلي، اذ ان التهدئة التي استمرت ألشهر، قبل ان تنتهي، ها هـي                   

ير، مقابل انغماس حماس في     تستمر من الناحية العملية، باستثناء ضربات صاروخية غير موجعة ومحدودة التأث          
العملية السياسية، الخارجية والداخلية، مقابل صمتها المدروس عن الـدور القتـالي، وهـو االمـر المرشـح                  
لالستمرار مع تزايد الضغوط الخارجية والداخلية وما يتطلبه الشأن الداخلي والسياسي واالقتصادي على وجـه               

 التي ستعمل كل ما في وسعها وتبذل كل جهدها مـن اجـل              الخصوص من اهتمامات متزايدة من قبل الحركة      
نجاح تجربتها في الحكم، وبهذا المنظار، فإن فوز حماس يشكل عنـصراً ايجابيـاً علـى المـستوى االمنـي                    

  .االسرائيلي
 على المستوى السياسي    - ايضا -كذلك، باالمكان ان نلحظ ان فوز حماس في االنتخابات يشكل عنصرا ايجابيا             

لي، وذلك لجهة تسريع عملية تنفيذ خارطة طريق شارون التي تبناها كاديما، فك االرتباط من جانـب                 االسرائي
واحد ستبدو خطة عملية مع وجود حماس على رأس الحكومة، مع فارق بسيط بقدر ما هو مهم وبـسيط، ألن                    

ماس علـى رأس    هذه الخطة ستمضي قدماً بصرف النظر عمن يترأس الحكومة الفلسطينية ومهم ألن وجود ح             
 عدم وجود   -الحكومة، سيجعل من الخطوات أحادية الجانب بدعوى عدم وجود شريك، صحيح ان هذا الشعار             

 كان مرفوعاً على الدوام، اال انه هذه المرة يحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي اي الواليات المتحـدة                  -شريك
  .واالتحاد االوروبي واللجنة الرباعية تقريباً

نى، فإن وجود حماس على رأس الحكومة، يشكل بصورة من الصور دعماً لتـسريع خطـى خطـة    وبهذا المع 
 اولمرت، ألن وجود حكومة فتح على رأس الوزارة، سيكبح بدرجة ما، المضي قـدماً فـي الخطـة                   -شارون

بالسرعة المطلوبة على ضوء ضغوط ومعارضة اطراف دولية مهمة، خاصة الواليـات المتحـدة واالتحـاد                
وبي، خاصة وأن رؤية شارون التي يتبناها اليوم كاديما تجعل من الجدار الفاصل جداراً حدودياً حقيقيـاً،                 االور

االمر الذي يمكن التغاضي عنه، في حال وجود حماس على رأس الحكومة، مع استمرار خطابهـا الـسياسي                  
تكيف الحركة مع الواقع الجديد،     المعروف، وإذا لم تنجح الضغوط الدولية والداخلية في تراجع هذا الخطاب في             

 اولمرت، بوجـود    -اما في حال نجاح هذه الضغوط، فهو انجاز كبير السرائيل، يمكن معه تنفيذ خطة شارون              
شريك متسامح بحدود معقولة، نجح في االنتخابات التشريعية، وسقط في الثبـات علـى برنامجـه وخطابـه                  

  !اً ايجابياً على المستوى السياسي االسرائيلي؟اال يجعل ذلك كله من فوز حماس عنصر... السياسي
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وقد تكون الضغوط المالية المترافقة مع االمالءات السياسية على حماس، عامالً مساعداً للجانب االسرائيلي في               
رؤيته لتنفيذ خريطة شارون، اال ان ذلك سالح ذو حدين، وبقول آخر، فإن تزايد الـضغط االقتـصادي علـى          

، قد يتوجه جزئياً لتحميل حماس المسؤولية في ذلك، اال ان هذا االمر، سيحول اعداداً اكبـر   المجتمع الفلسطيني 
من الشباب الفلسطيني الى خندق القتال في المواجهة مع االحتالل، وسيفرض ذلك على حماس، وعلى مختلف                

هديد وجودي على مصير    القوى الفلسطينية، انبعاث اشكال جديدة من المقاومة المسلحة، قد ال يشكل ذلك، اي ت             
دولة االحتالل، لكنه وبكل المقاييس، سيعيد الوضع الى المربع االول، وسيؤثر تأثيراً مباشراً على عملية تنفيـذ                 
رؤية شارون وسيزيد من الضغط الدولي، بهدف وضع حد للوضع المتوتر واالكثر عنفاً في المنطقة، وعلـى                 

 بالضرورة اسقاط تجربة حماس في الحكم، بقدر ما يمكن ان يولد            هذا االساس، فإن مزيداً من الضغط، ال يعني       
انتفاضة فلسطينية ثالثة، ونحن هنا ال نسوق ما تشير اليه بعض االوساط االسرائيلية حالياً عن بوادر انتفاضـة                  
جديدة، اذ اننا نعتقد ان هذا التسويق يهدف الى الضغط على الضاغطين على حماس، لزيادة ضغوطهم، لكننـا                  

تصور سيناريوهات للمستقبل في حال تواصلت الضغوط على حماس بطريقة تجعل من برنامج الحركة المالذ               ن
  . االخير للفلسطينيين للحصول على حقوقهم المسلوبة

تراجع شعبية كاديما، بشكل متواتر، يستلزم من وجهة نظر اسرائيلية انقاذ هذا التراجع مـن خـالل اشـعال                    
ن، الظهار قوة وشكيمة سياسة اولمرت الحديدية في هذه المواجهة، وعلى هذا االساس،             المواجهة بين الفلسطينيي  

فإن تأثيرات هذه االستطالعات، قد تلقي بظاللها على الجبهة الساخنة، بحث تشارك قذائف المدفعية وصواريخ               
ريو المعتمد في كـل     عمليات االغتيال في رسم صورة اوضح لخيارات الناخبين االسرائيليين، اال ان هذا السينا            

االنتخابات االسرائيلية لم يعط المفعول االكيد، ولهذا يجنح بيرتس، نحو الخيار اآلخر، التفاوضي والحواري مع               
شريك فاعل، هو الرئيس عباس، وهو السيناريو الذي يمكن ان يكتب له النجاح في زيادة مقاعد العمـل علـى                    

  !! حساب السيناريو المتفجر لكاديما
  5/3/2006الفلسطينية األيام 

  
  والمسؤولية العربية  .. المأزق األميركي .43

  جالل عارف  
اختفى الصلف والعنجهية مـن لغـة       . لم تكن رايس التي زارت المنطقة أخيراً هي نفسها التي زارتها قبل ذلك            

هـا  وزيرة الخارجية األميركية وأصبحت تتحدث بواقعية أكثر حتى وهي تتناول موضوعات يبدو الخـالف في              
  . واضحاً بين الموقف األميركي ومواقف العديد من الدول العربية التي زارتها

إنه الفشل العميق والذي لم يعد ممكنا إنكاره لمجمل السياسات األميركية في المنطقة، فلم يعد أحد في أميركـا                   
  .. اقيصدق الرئيس األميركي وهو يكرر حديثه المعتاد والممل عن االنتصار األميركي في العر
وفي فلسطين تدرك   . بل وال أظن أن بوش نفسه يصدق شيئاً مما يقوله بعد أن تحولت مغامرته هناك إلى كارثة                

وزيرة الخارجية كيف أدى االنحياز األميركي إلسرائيل إلى رهن السياسة األميركية ألسوأ السياسات العنصرية              
 العربي إلى شريك حقيقي في كل جرائم الحـرب التـي            لدى الرأي العام   اإلسرائيلية، لتتحول اإلدارة األميركية   

  . ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين
ولتكون النهاية هي إجهاض كل محاوالت التسوية السياسية، ومع االنتخابات التشريعية صعدت حمـاس إلـى                

 حقيقياً على مدى    السلطة لتبدأ فصال فلسطينيا جديد ولتضع كلمة النهاية لمسيرة بدأت في أوسلو ولم تحقق شيئاً              
  . ما يقرب من خمسة عشر عاماً

الهزيمة في العراق والخيبة في فلسطين، كانت هي الحصاد المر لسياسة أميركا في المنطقة، ولكنهـا ليـست                  
فهناك األزمة مع سوريا وفي لبنان حيث تبدو السياسة األميركية في النهاية عاجزة عـن حـسم                 . وحدها اآلن 

  . األمور لصالحها
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هناك إيران ومشروعها النووي وتخبط واشنطن في التعامل معها في ظل أوضاع العراق التي أتاحت للنفوذ                ثم  
اإليراني أن يتمدد كما يريد في ظل قدرة إيران على إثارة المتاعب ألميركا وحلفائها في العراق الـذي تحـول     

  . إلى ساحة معارك مفروضة عليه بين قوى خارجية تريد تصفية حساباتها
في ظل هذه األوضاع جاءت رايس إلى المنطقة تحيط بها مشاعر ملتهبة لدى الرأي العام العربي ضد السياسة                  
األميركية في المنطقة، ومشاعر إحباط لدى البعض الذين راهنوا على الدور األميركي في اإلصالح الـسياسي                

  . ي ظل تأكيدات الرئيس األميركيالبعض أنه سيحسم األمور ف في المنطقة، وهو الدور الذي توهم هذا الـ
وأركان إدارته على أن الهدف األساسي للسياسة األميركية في المنطقة هو إشاعة الديمقراطية ونشر الحريـة،                

  . وأن ستين عاماً من مساندة األنظمة العربية بدعوى االستقرار انتهت إلى فقدان االستقرار والديمقراطية معا
ة فال تثير قضية الديمقراطية واإلصالح في أي عاصمة زارتها إال لتـشيد بجهـود               اآلن تأتي رايس إلى المنطق    

  . الحكومات وتبارك مسيرة اإلصالح التي تراه في طريقها
فالمأزق كبير، والفشل الذي انتهت إليه السياسة األميركية في المنطقة أشاع مناخا من اإلحباط لدى الجمـاهير،                 

بالرافضين لهذه السياسة، والتجربة في مصر وفلسطين ركزت األضواء علـى           واالنتخابات الحرة لن تأتي إال      
  . اإلسالميين بوصفهم أكثر التيارات تنظيما 

وقدرة على تحقيق التقدم في االنتخابات في هذه المرحلة، السلوك األميركي اآلن يثبت لمن يريـد أن حكايـة                   
يقية لهذه االستراتيجية التي بدأت بعد سـقوط االتحـاد          الديمقراطية لم تكن إال شعارا للتعمية عن األهداف الحق        

واالهم أنها مفتاح   . السوفيتي التي تؤمن أن السيطرة على الشرق األوسط هو مفتاح بناء اإلمبراطورية األعظم            
  . منع أي تحد لها أو منافسة من أوروبا أو الصين أو غيرهما

وريا ولبنان ودول الخليج، ولتكون السعودية هي الهـدف   كان غزو العراق هو البداية، ليتم استكمال الحلقات بس        
اآلن تتحالف كل أوجه الفشل لتوقـف       ! بعد ذلك، أما مصر فهي الجائزة الكبرى كما وصفتها هذه االستراتيجية          

  . هذه االستراتيجية
 تحقـق   فالغرق في المستنقع العراقي لم يعد ممكنا تجاهله بالحديث المستمر من الرئيس بوش عن النصر الذي               

وصعود حماس في فلسطين يمثل تحديا جديدا، وإيران تربك كل الحسابات األميركية، والـضغوط              ! في العراق 
  . على الحلفاء تحت دعوى الديمقراطية لن تؤدي إال إلى المزيد من اإلرباك

عراق في  لم يعد ممكنا أن تستجيب واشنطن لدعوة مثل التي صدرت عن وليد جنبالط لتكرار تجربة ال               .. وهكذا
سوريا، ولم يعد ممكنا المضي في رهن السياسة األميركية للمصالح اإلسرائيلية حتى ولو كانت تدمر مـصالح                 

  . أميركا في المنطقة كما حدث منذ سيطرة اليمين الصهيوني على اإلدارة األميركية
ميركي في زلـة اللـسان      ولم يعد ممكنا تجاهل مخاطر دفع العالم إلى حرب صليبية جديدة بشر بها الرئيس األ              

  . الشهيرة، ولم يعد ممكنا المضي في المخطط األميركي للمنطقة
لم يعد ممكنا خـداع الـرأي   ..  ألف جندي أمريكي رهائن للوضع في العراق، واألهم من ذلك كله        150وهناك  

تم منـع تـصوير   العام األميركي بأن هذه االستراتيجية تحقق المصلحة األميركية وليست اإلسرائيلية حتى ولو          
  . النعوش التي تحمل جثث الجنود القتلى في العراق، وحتى لو تجاوز العجز في الميزانية األميركية كل الحدود

وهكذا تجيء رايس إلى المنطقة، والملفان الرئيسيان أمامها هما صعود حماس إلـى الـسلطة فـي فلـسطين،                   
ففي . ف علنيا بين واشنطن والعواصم العربية المؤثرة      وللمرة األولى من سنوات يصبح الخال     . واألزمة اإليرانية 

  . قضية حماس كان الموقف العربي مع رفض الدعوة للحصار
والتي وصلت إلى حد التشديد من جانب رايس نفسها قبل حضورها للمنطقـة علـى إقنـاع الـدول العربيـة                     

وة مقابل ذلك إلى احترام الشرعية      واإلسالمية عن تقديم أي مساعدات للسلطة وبعد تولي حماس قيادتها، والدع          
للعملية الديمقراطية التي جاءت بحماس إلى السلطة ومنحها الفرصة لصياغة سياستها الجديـدة فـي المرحلـة                 

  . المقبلة
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فهناك الحرص العربي على تجنيب المنطقة ويالت حرب جديدة ستدفع الدول العربيـة             .. وفى الملف اإليراني  
أيضا الحرص على وضع الملف النووي اإلسرائيلي فوق المنضدة نفـسها، واسـتغالل             ثمناً فادحاً فيها، وهناك     

الفرصة لوضع المجتمع الدولي أمام التزاماته بشأن إبعاد المنطقة كلها عن خطر االنتـشار النـووي ورفـض                  
  . انفراد إسرائيل بامتالك ترسانتها النووية

ياب الحديث األميركي الجـاد عـن قـضايا اإلصـالح           المأزق األميركي والحاجة لتعاون األنظمة العربية وغ      
السياسي قد تعطي مشاعر بالراحة لدى األطراف العربية، ولكنها ال ينبغي أن تخفي أسئلة مطروحة البد مـن                  

  . التعامل معها بكل جدية
كيف سـيكون   .. فى العراق، ومع السعي األميركي للخروج من المأزق ومع أخطار التقسيم والحروب األهلية            

  وكيف؟ .. الدور العربي؟ وهل سيكون مجرد غطاء للخروج األميركي أم سيكون عامالً لالستقرار والوحدة
في فلسطين، وهل سيكون الموقف العربي مجرد طلب للوقت حتى تتالءم حماس مع الواقع؟ أم أنهـا فرصـة                   

العودة للـشرعية والحـصول   لتفعيل المبادرة العربية وفرضها على الجميع كورقة وحيدة للتعامل مع الموقف و    
  على الحد األدنى من الحقوق العربية ؟ 

هل يكون الجهد العربي هو المنقذ للوضع بعد أدراك أطراف لبنانية متعددة كانت رافـضة               .. في لبنان وسوريا  
  للتدخل العربي اعتمادا على الضغوط األميركية األوروبية أنها كانت تسير وراء الرهان الخطأ؟ 

يران، ومع أن شبح الصدام مع أميركا مازال بعيدا، لكن ماذا لو تم فى مرحلة قادمة وكيف نواجـه                   وبالنسبة إل 
  آثاره الخطيرة علينا؟ وقبل ذلك كيف يمكن أن نتجنب مثل هذا الصدام المدمر؟ 

ننا قد تكون الضغوط األميركية قد خفت على األنظمة بالنسبة لقضية اإلصالح السياسي، ومع أيما             .. وفى الداخل 
هل تمضي األنظمة العربية في طريق      : فإن السؤال يبقى  .. الكامل بأننا وحدنا القادرون على إنجاز هذه المهمة       

  اإلصالح بجرأة، أم تركن إلى غياب الضغوط الخارجية فتعود إلى حالة الجمود التي كلفتنا الكثير؟ 
  5/3/2006البيان 

  
 :كاريكاتير .44
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  4/3/2006الجديدة الحياة 

 
  


