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  24  كاريكاتير
***  

  
  حماس والرئاسة تؤكدان نفي مزاعم عدم قبول عباس لرد هنية .1

 كشف امس ان محمود ا مطلعامصدرأن : رام اهللا،مراسلها من  محمد يونس عن 12/3/2006 الحياة نشرت
 لم يقبل ه انمضيفا. لمطالب الدوليةلعباس نصح اسماعيل هنية بتقديم برنامج حكومي أكثر اعتداالً يستجيب 

 ان ال مشكلة لديه في قبول الرد، الحركةواوضح ان عباس ابلغ . الرد على كتاب التكليف لكنه لم يرفضه كليا
 الى المجتمع الدولي الذي يستعد لفرض عقوبات على الفلسطينيين بسبب تشكيل حماس هفي تسويق إنما

قال مسؤولون فلسطينيون ان عباس وحماس يحاوالن التوصل الى أرضية مشتركة وتجنب  في حين .الحكومة
وث تصادم بين  استبعدت حد,لدى الطرفين متطابقة ا مصادركما أن. التوترات التي قد تؤدي الى شلل سياسي

عباس ينطلق من النصائح التي تخدم المصالح  ن وأ خاصة,مشتركةالصيغة الورجحت ايجاد . الجانبين
وأوضحت ان هنية وقيادة حماس في الداخل تشعر  .المشتركة وليس من فرض الشروط على الحركة ومرشحها

قالت مصادر مطلعة ان عباس ة أخرى من ناحيو . وتميل الى االستجابة لمعظم طلباتههبثقة وتقارب كبيرين مع
اقترح على اسماعيل هنية، كرئيس للحكومة، تبني مواقف وطنية تعبر عن مصالح الشعب الفلسطيني وترك 
المواقف الحزبية لقيادة الحركة في الخارج التي لن يكون لتصريحاتها ومواقفها تبعات مادية وسياسية كبيرة 

يدرك ان اسرائيل والواليات المتحدة ستنجحان في فرض  حيث أنه .سطينيعلى الحكومة وتالياً على الشعب الفل
عقوبات على الشعب الفلسطيني في حال تشكيل حكومة ذات برنامج سياسي مخالف لبرنامج السلطة والمنظمة 

  .الحالي
نية  في مكتب إسماعيل ه    امصادرإلى ان   : غزة  من    12/3/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل طاهر النونو ولفت  

وقالـت إن اتـصاال      .نفت ما نشرته بعض وكاالت األنباء عن رفض عباس البرنامج السياسي للحكومة المقبلة            
 جهـات تحـاول تـسميم       ةتهم م .ذلك نفيا قاطعا أن يكون صدر عنه        عباس وقد نفى    ,االثنينهاتفيا جرى بين    

 القواسم المشتركة، من خالل نـشر       األجواء بين الرئاسة ورئيس الوزراء المكلف، وتحاول الحيلولة دون وجود         
نفـى أن   قد  وكان سعيد صيام     .األخبار المضللة والتي تعمل على نشر البلبلة والفوضى في الشارع الفلسطيني          

 وأشار إلى أنـه    من خالل وسائل اإلعالم،      هتعامل مع موضحا عدم ال  , يكون عباس قد رد على برنامج الحكومة      
  .وعد بأن يرد رداً مكتوباً

 أنباء  أيضاخالد مشعل نفىإلى أن :  من الرياض12/3/2006 الشرق االوسط  مراسلركي الصهيلتوأشار 
حكومة، بحجة عدم اتفاقه مع مطالب األسرة الدولية والتزامات منظمة التحرير الرفض ابو مازن برنامج 

يحصل توافق بين وقال ان هذه األخبار مدسوسة أو مسربة من أطراف ربما ال يسرها أن . المتعلقة بالسالم
  .الحركة وبين أبو مازن

سامي ابو زهري اتهم مسؤولين فلسطينيين لم يسمهم      إلى أن   : رام اهللا من   12/3/2006الشرق االوسط   ونوهت  
ن ما حدث في لقاء هنية مع ابو مازن كان إجـراء روتينيـا مؤكـدا علـى أن           إوقال   .بمحاولة توتير االجواء  

  .ن المجلس التشريعي الفلسطينيالحكومة تستمد شرعية برنامجها م
 نبيل ابو ردينة نفـى    أن  : رام اهللا والوكاالت   من    محمد هواش  عن مراسلها 12/3/2006 النهار اللبنانية    ونقلت

  . قيد البحث والتشاوره ال زالنأ الئقا, برنامجال ان يكون عباس رفض من جهته
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ألخبار التي تحدثت عن رفض     ل األحمد    عزام نفي :غزة من   12/3/2006 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس وذكر  
 سيقوم بالرد على رسالة هنية عقب إنهاء جولته األوروبيـة           عباسمشيرا إلى أن    . أبو مازن البرنامج الحكومي   

 .التي بدأت أمس
ن إسماعيل هنية   عالإ: وكاالتوغزة   من   كامل ابراهيم نقال عن مراسلها     12/3/2006الرأي األردنية   وتناولت  

لم يفصح عن طبيعة الوزراء     إال أنه    ,في الحكومة القادمة سيكونون من خارج المجلس التشريعي        وزيرا   16ان  
وأكد على أن هذا العدد الذي يشكل ثلثي أعضاء الحكومة جاء بغية تكريس الفصل بين                .او انتماءاتهم السياسية  

الحكومة ستعلن قبـل نهايـة      وكان صالح البردويل قد أعلن امس ان         .السلطات الثالث وتعزيز سيادة القانون    
  .االسبوع الجاري بعد اجتماع مصيري يعقد غدا

 هنية أشار إلـى أن      أن :وكاالت نقال عن    غزة من   حامد جاد  عن مراسلها    12/3/2006 الغد األردنية    وأضافت
ان المـشاورات دخلـت     , موضـحا  وتابع   ,الحكومة المقبلة ستكون مزيجا بين المستويين السياسي والتكنوقراط       

ه لفت إلى    غداً، لكن  إعالنهامن المفترض   الفتا إال أنه    , للجميع وامل ان تكون النهاية مشجعة       ,طاتها االخيرة مح
مؤكـدا  . د المدة عدة أيام في حال وجد أن هناك ضرورة تفرضها المشاورات مع الكتل االخـرى               يمدت إمكانية
 ان الحكومة القادمة ستكون حكومـة      اكدؤ م . على االنتهاء من تشكيل الحكومة في موعد أقصاه االثنين         الحرص

  .قانون لنقول للعالم اننا سلطة قانون واننا نتطلع لدولة القانون
حماس وزعت ، برنامج حكومتها المقبلة أن : الفت حداد نقال عن مراسلته 11/3/2006 48 عربواورد موقع

 وما ,رد عليهال وتقديم ته مناقشات منهوطلب. على الكتل البرلمانية التي فاوضتها للدخول معها في ائتالف وطني
وفاء لدماء أنه و, وجاء فيه. اذا كانت ترغب االنضمام على اساسه إلى الحكومة المتوقع اعالنها االسبوع القادم

الشهداء وتضحيات شعبنا الفلسطيني، وحماية لحقوقه األساسية، غير القابلة للتنازل عنها قانونيا، ومن اجل 
ية، وبناء بيته الشامل، وقياما بالواجبات الدستورية المنوطة بالحكومة، وتحقيقا لمبدأ تأكيد وحدته الوطن

المشاركة والديمقراطية على طريق تعزيز حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، وحمايته، ودعم صموده وإنجاز 
ملة السيادة وعاصمتها حقوقه الوطنية بازالة االحتالل وحماية حق العودة والمقاومة وبناء الدولة المستقلة كا

 ,إزالة االحتالل وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس, ينص البرنامج علىالقدس، 
التمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره حقا فرديا وعاما غير قابل للتنازل و

مواجهة إجراءات االحتالل على األرض، وبالذات تهويد القدس، وضم العمل على تحرير االسرى وو, عنه
األغوار، وتوسيع المستوطنات، وتمزيق الضفة، وجدار الفصل، وما نتج عنه من ممارسات، ومواجهة 

المقاومة بأشكالها المختلفة  التأكيد على و.العقوبات الجماعية، ورفض االبتزاز واالغتصاب لمستحقات السلطة
وأشار من ناحية أخرى إلى ,  حقا مشروعا للشعب الفلسطيني النهاء االحتالل واستعادة حقوقه الوطنيةباعتبارها

في حال اعترفت دولة اسرائيل بشعبنا وحقوقه الوطنية والتزمت باحترامها وقدمت عرضا جادا بتنفيذها أنه 
ما فيها القدس الشرقية، فإنه يمكن  ب67وبضمانات االنسحاب الشامل من االراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 

إجراء عملية إصالح شاملة للوضع الداخلي، وبناء مؤسسات كما أكد على  .حينها النظر في آلية المفاوضات
الشعب والمجتمع على أسس ديمقراطية، تكفل العدالة والمساواة والمشاركة، وممارسة التعددية السياسية 

سلطات وتوفير استقالل القضاء وصيانته، وضمان الحريات الخاصة وإعمال سيادة القانون والفصل بين ال
 ولفت إلى أن .مؤسسات الوطنية المختلفة على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن التفرد والحزبيةالبناء و, والعامة

 ها حقعلى أساس ,تتعامل مع الواقع الذي نشأ عن االتفاقيات السابقة بين السلطة ودولة االحتاللسالحكومة 
شعب الإعادة النظر اعتماداً على احترام القانون الدولي، وإعماالً لنصوصه بما يحمي حقوق ومصالح 

عمق العربي واالسالمي، الالتأكيد على و .الحفاظ على استقاللية القرار الوطني وحمايته كما أكد .الفلسطيني
إقامة عالقات و .لة في المجاالت كافة وقضيته العاد الفلسطينيلشعبل العربية واالسالمية ةمألوتفعيل دعم أ
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طيبة وإيجابية وودية ومتوازنة وقائمة على االحترام المتبادل مع الدول العربية واالسالمية ومختلف دول 
  .العالم

ان من االحمد عزام  هقالما : عمان مراسلها من كمال زكارنةفي نقال عن  12/3/2006الدستور وجاء في 
 سوف هاف تجتمع غدا بدعوة من حماس لمناقشة البرنامج السياسي للحكومة وانجميع الكتل البرلمانية سو

انه ال إلى تطرح المسودة القديمة للبرنامج الذي تم تجاوز بعض النقاط فيه خالل الحوارات الثنائية مشيرا 
الحكومة  انه تقدم لحماس باقتراح يقضي بان تشكل فتح كشف عنو .يتوقع حدوث نتائج مفاجئة لهذا االجتماع

, بالتفاهم بين الحركتين وان تكون حماس في المعارضة وان تكون هي جنرال الحكومة شريطة ان تمنح الثقة
حكومة اذا حادت عن الثوابت ال ان تستخدم االكثرية المطلقة في المجلس التشريعي السقاط هاوعندها يمكن ل

  .تراح بعد لم ترد على هذا االقمشيرا إلى انها ,الوطنية المتفق عليها
  

  ال تراجع عن البند الثالث في خطاب التكليف: عزام االحمد .2
كشف عزام االحمد النقاب عن رفض حماس لوثيقة االستقالل الوطني التي اقرها المجلس : جدة ـ  فهيم الحامد

 ليست مع فتح فقط وانمـا        هذه خالفال نقطة    واعتبر أن  . بدعوى انها تعترف ضمنا باسرائيل     ,88عام  الوطني  
 الوثيقة تمثل الديباجة التي وضع من خاللها القانون االساسي التي قامت            حيث اشار إلى أن   مع جميع الفصائل،    

وقال ان هناك تقـدما      .وبالتالي كيف لشخص او حركة او حزب يشارك في السلطة ان يرفضها           , عليه السلطة 
لطة واسرائيل لكنه اضـاف بـان الـشرط          فيما يتعلق بااللتزام باالتفاقات الموقعة بين الس       الحركةفي توجهات   

 مشيرا الى ان حماس لم تحدد موقعها بعد ولم تـرد عليـه بـشكل        ,تكليف اليزال مطروحاً  الالثالث في خطاب    
توقع ان تـتمكن    لم ي  إال أنه  , لكي يستمر الحوار   ,ان رد اسماعيل هنية اعطى فرصة لحماس       كما اعتبر    .حاسم

  .ة القانونية اال بنهاية المد,من تشكيل الحكومة
  12/3/2006عكاظ 

  
  وشرعيتنا نستمدها من الشعب .. نرفض شروط فتح :الزهار .3

 لن تقبل بأية شروط النها تـستمد شـرعيتها مـن الـشعب     حماساكد محمود الزهار ان : جدة ـ  فهيم الحامد
 االتفاقـات    مـن   الحركة موقفاعتبر أن   , وحول البند الثالث في كتاب التكليف      .الفلسطيني وليس من الرئاسة   

 الحركـة ان  أضاف  و .يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني    مع ما    وهو االلتزام والتعامل  وااللتزامات واضح،   
 برنامج الـشعب    ألنه ها امكانية اجراء اي تغيير في برنامج      استبعدم ,سوف تتعاون وتتشاورمع مؤسسة السلطة    

علـى ضـوء اخـتالف       تعامل معها ال يةفوكي لمستقبل القضية ة حماس   رؤي وحول   .الفلسطيني الذي صوت لها   
 لدى الفلسطينيين احـتالال والمطلـوب   موضحا أن, ليس هناك خالفأكد أن , ةحكوموالرئاسة  الالتوجهات بين   

دمـره    مسؤولية كبيرة العادة بناء مـا      همعليأن   و ,رضالاسرائيل هي المشكلة النها تحتل ا     معتبرا أن   . انهاؤه
  .ية الى جانب تداعيات الفساد الداخلي والمحسوبيناالحتالل على مدى السنوات الماض

  12/3/2006عكاظ 
  

 رئاسة التشريعي تطالب بالتحقيق في النصاب القانوني آلخر جلسات المجلس السابق .4
 كشفت هيئة رئاسة المجلس التشريعي النقاب امس عن توجهها الى النائب العام للتحقيق : نائل موسى-رام اهللا

وتدور  . شباط الماضي31رسمية تخص المجلس المنصرف يعتقد بوقوعها في جلسة في قضية تزوير اوراق 
 حيث تتباين وثائق ومحاضر الجلسة بشأن أخذ النصاب ,جلساتالواقعة التزوير المقصودة حول نصاب آخر 

  بتوجيه تهديدات ووعيد خطي لهمةرئاسالاتهم موظفو المجلس امس   ومن ناحية أخرى.القانوني والتحقق منه
 وارفع حيث .وااليعاز لالمن باحتجازهم بعد ساعات الدوام الرسمي لدواعي التحقيق معهم من قبل النائب العام
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مذكرة احتجاجية الى محمود عباس ووجهوا نسخا منها الى رئيس الوزراء، وهيئة مكتب رئاسة التشريعي 
ها جتمع المدني، فيما وصلت نسخ منورؤساء الكتل البرلمانية والنواب وامين عام المجلس والى مؤسسات الم

  .الى وسائل االعالم
  12/3/2006الحياة الجديدة 

  
  من التوّجه إلى األردنالرمحي االحتالل يمنع  .5

منعت سلطات االحتالل الصهيوني محمود الرمحي من السفر إلى عمان، للمشاركة في مؤتمر القيادات              : رام اهللا 
أكـد الرمحـي أن سـلطات        حيث   . في الحكم الديمقراطي   ريعيتشالدولية الذي يتمحور حول مهمات عضو ال      

ومن جانبه، استنكر الدويك اإلجراءات الصهيونية بحق أمين         .االحتالل منعته بدون بيان األسباب الداعية لذلك      
وطالب المجتمـع الـدولي التـدخل        .سر المجلس، معتبراً ذلك تدخالً في عمل المجلس وتقييداً لحرية أعضائه          

أجل وقف هذه السياسات الهادفة إلى إعاقة عمل المجلس التشريعي وإعاقة تمثيلـه فـي المحافـل                 الفوري من   
  .الدولية

  12/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  نتظر استقالة أبو مازن حتى نقدم أنفسنا كبدالء لهنال : هنية .6
و مازن حتى يخطط لالنتخابـات  ذكر إسماعيل هنية أنه ال ينتظر استقالة أب: وكاالت ـ  غزة ـ  كامل ابراهيم

 نحـن ننتظـر     ,اللحظة لكي نقدم أنفسنا كبدالء له     هذه  نتظر  ال ن  أننا , وأضاف قائال  .الرئاسية الفلسطينية المقبلة  
  .تقديم نموذج عمل جديد في التعاون بين الرئيس والحكومة

  12/3/2006الرأي األردنية 
  

  يع المناصبعشراوي تنتقد تركيز حماس على تشكيل الحكومة وتوز .7
 انتقدت حنان عشراوي أمس تركيز حماس علـى تـشكيل الحكومـة وتوزيـع     :وكاالتـ غزة   ـ  حامد جاد

ـ نها  أوقالت   .المناصب وإهمال الوضع السياسي واالقتصادي المتردي الذي يمر به الشعب الفلسطيني           رى أن  ت
 .ايا إجرائية ثم يقوم بفض نفـسه      المجلس التشريعي يناقش ويحاول إلغاء قرارات المجلس السابق وينشغل بقض         

 خطة أحادية إسرائيلية تنفذ على االرض وإخـالء وضـم          بسبب نحن نعيش مرحلة خطيرة جدا       , قائلة وأضافت
حكومة، قالـت   الوحول مشاركة حزبها في      .جدارالواستكمال لبناء   . وتغيير لمالمح القدس نهائيا   . لغور االردن 

من النظر في البرامج الواضحة السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة   نه ال بد   أ ,لزهارل أوضحإن سالم فياض    
  .واالمنية وال بد من مراجعة النفس أيضا

  12/3/2006الغد األردنية 
  

 هناك قلق من تأخر تشكيل الحكومة:  ابو عمروزياد .8
 زياد أبو عمرو إن هناك بعض القلق من تأخر تشكيل الحكومة الن توقعات  قال:غزة ـ أشرف سحويل

وأضاف ان الشارع يتعجل ويريد أن  .الشارع الفلسطيني كانت ان يكون هناك اداء فعلي بعد االنتخابات مباشرة
وحول ما وصلت اليه المشاورات بشان تشكيل الحكومة  .يرى وضعا داخليا وسياسيا جديدا على ارض الواقع

 ليست ذلك أن أفق موضحا .تفاق اذا ما جرى عرض صيغ واقعية وجدية من الجانبين يمكن التوصل ال,قال
  .مغلقه تماما

  12/3/2006الحياة الجديدة 
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  فتوح يطالب المالية بتوضيح قضية السيارة المصفحة .9
 حمل روحي فتوح وزارة المالية وبعض العاملين فيها مسؤولية حمالت التحريض والتشهير التي :رام اهللا

 بايقاف وأوضح أنه قام . شراء سيارة مصفحة وثائق ناقصة عن طلبهانتيجة لنشر, تعرض اليها مؤخرا
وبالرغم من التوضيح الذي قمت به على االنترنت والصحافة أنه  , قائال واضاف.27/9/2005شرائها في 

الوطنية وعلى تلفزيون فلسطين، اال ان بعض خطباء المساجد ومنهم لألسف أعضاء في المجلس التشريعي 
 وزارة المالية بالقيام فورا بتوضيح  من جهتهوطالب . موضوعا لخطبهمالجديد جعلوا من هذه القضية الباطلة

طالب النائب العام بالتحقيق في الموضوع ومالحقة مروجي األكاذيب واالشاعات، كما الموقف للرأي العام، 
دمه  ديوان الرقابة المالية واالدارية بالتحقق من أوراق المالية والتأكد من شراء السيارة من ع أيضاطالبو

تحويل مبلغ الشراء لصالح تجهيز قاعة المجلس التشريعي إلى أنه طلب  , الفتا بالقول.ونشر ذلك للرأي العام
  .في غزة

  12/3/2006الحياة الجديدة 
  

   لتثبيتهم في وظائف مسلحا يعتصمون أمام شركة الكهرباء 50 .10
د الكهرباء شمال مخيم  مسلحا من فتح صباح أمس أمام مقر شركة تولي50اعتصم : محافظة الوسطى

وأعطى المعتصمون مهلة عقب منعهم من  . مطالبين بتثبيتهم في وظائف باألجهزة األمنية في غزةالنصيرات
 ساعة لتنفيذ مطالبهم مهددين 48قبل قوات الشرطة من الدخول إلى مكاتب وأقسام الشركة للمسؤولين مدتها 

  .بتصعيد عمليات االقتحام للمؤسسات الرسمية
  12/3/2006اة الجديدة الحي

  
 !! بالمائة من إجمالي الرواتب60 بالمائة من موظفي السلطة يتقاضون 10 .11

 بالمائة من موظفي الـسلطة      10أكد رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين في فلسطين النائب جمال صالح ، أن             
وظفين والذين يصنفون فـي      بالمائة من الم   90 بالمائة من المرتبات، في حين أن        60يستحوذون على ما قيمته     

 مليـون دوالر    100وأضاف، أن الديون العامة تقدر بمليار دوالر و       .  بالمائة المتبقية  40طبقة الفقراء يتقاضون    
 مليـون دوالر، وديـون      600للدول الخارجية مع القروض والفوائد، وهناك ديون داخلية للبنوك أكثـر مـن              

  . مليون دوالر400للموردين بقيمة 
  12/3/2006فلسطيني لإلعالم المركز ال

  
  من يبحث عن الحقيقة عليه أن يضغط على إسرائيل ال أن يطالبنا باالعتراف بها: مشعل .12

 قد اتفقت في الرياض على حجم المساعدات حماسكانت ما إذا حول  أوضح خالد : تركي الصهيل ـحوار
 فيها، حيث كنا نركز على تأكيد المبدأ، وهذا  أن األرقام تأتي الحقا، وال مشكلةقائالالمادية للشعب الفلسطيني، 

 تأتي في إطار التشاور مع القيادة السياسية في وأكد أن الزيارة. ما أكدته السعودية على لسان وزير خارجيتها
المملكة بالنسبة وأوضح قائال أن . ضوء التطورات الجديدة على الساحة الفلسطينية، بعد االنتخابات التشريعية

ودعا . ساسية، ولها كل التقدير واالحترام، ولها تاريخها في القضية الفلسطينية، بدعمها رأيا ومبادرةلنا دولة أ
 اإلدارة األميركية ودول االتحاد األوروبي، إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير من جهة أخرى

. رسته لحقه في الديمقراطية ال يجوز معاقبة شعب يعيش تحت االحتالل، بسبب مما ولفت إلى أنه.مصيره
 ندعو كل أطراف المجتمع الدولي، إلى أن تحترم الشعارات المعلنة من طرفها، وأن تقف إلى وأضاف قائال أننا

وأشار إلى أن . ال يطلب أكثر من حقوقه الوطنية المشروعةحيث أنه جانب شعبنا الذي يعاني من االحتالل، 
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 ومن يرد أن يبحث عن الحقيقة فعليه أن يضغط على إسرائيل، حتى الشعب الفلسطيني هو الضحية والمظلوم،
تعترف هي بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ترفع عنه هذا الظلم والعدوان، وأن تنهي احتاللها لألراضي 

بالتالي قلب للحقائق، وكل العقالء في العالم، وكل ألن هذا الفلسطينية، ال أن تطالب الضحية بمسألة االعتراف، 
  . يدرك الحقيقة يعلم أن المشكلة في االحتالل، وليس بالشعب الفلسطينيمن

  12/3/2006الشرق االوسط 
  

  التزام سياسي ومالي سعودي للفلسطينيين: الرشق .13
ل عزت الرشق ان سعود الفيصل اكـد        وق: ب.ف. أ نقال عن الرياض  من   12/3/2006الوطن القطرية   ذكرت  

ة على التزاماتها في دعم الشعب الفلسطيني وسلطته القادمـة سياسـيا             ان المملك  حماسخالل االجتماع مع وفد     
إن  قـال    ,كان الجانب السعودي حث حماس على القبول بالمبادرة العربية التي قدمتها الرياض           ما  ذا   وإ .وماليا

ـ     .اال ان اسرائيل اصال لم تلق لها باال       , المبادرة العربية كانت موضع اجماع في قمة بيروت        ة واشار مـن جه
اخرى الى ان وفد الحركة عرض خالل مباحثاته مع وزير الخارجية جهود تشكيل الحكومة التي سترتكز على                 

 رؤية حماس السياسية تجاه تطوارت القضية الفلسطينية وأسـس تعاطيهـا مـع               كما قدم  .قاعدة ائتالف وطني  
 قلقـة مـن اسـتمرار الـدعم          ليست حماسواكد ان    .العادة ترتيب البيت الفلسطيني   يها  المجتمع الدولي وسع  

 من ونفى . تلقى الوفد خالل اللقاء مع الفيصل تطمينات بان هذا الدعم سيستمر          حيثالسعودي للشعب الفلسطيني    
 ان يكون الوفد تلقى أية مطالب من الجانب السعودي حيال الموقف الذى تعلنه حماس من العمليـة               ناحية أخرى 

 وامتنـع . ها القى قبوال من السعودية وباقي الدول التي زارها وفد         قها ان منط  مشيرا إلى  ,السياسية في المنطقة  
لـم  كما أنـه    . عن قول ما اذا كانت الرياض تعهدت بزيادة التمويل لسد الفجوة التي تسببت فيها الدول الغربية               

 قالت وسائل االعالم الـسعودية ان      ومن جهة أخرى     . على ذلك  يتسن الوصول الى مسؤولين سعوديين للتعقيب     
  .اليوم مع العاهل السعودي أن يجتمعوفد ينتظر ال

د الرشق، أن الوفد ابلغ الفيصل التزام يكتأ إلى : لرياضا  من12/3/2006 الحياة  مراسلسليمان نمرولفت 
 خصوصاً , ال يمكن ان تعارض الموقف العربيها الهدنة على رغم االعتداءات التي ترتكبها اسرائيل وانحماس

ان وزير الخارجية حرص على ان  وعلم .لسالم العادلاق الشعب الفلسطيني وسعيه الى أي موقف يدعم حقو
 حرصاً على مسألة عالقتهم يابدميستمع من قادة حماس إلى برنامج العمل السياسي للحركة، وللحكومة، 

  .بعباس، وعلى ان تسعى ألن تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية
  

  وليس االعتراف بإسرائيل  نقبل التفاوض : أبو مرزوق .14
 ستتفاوض مع اإلسرائيليين في القضايا التـي تتعلـق          حماس أكد موسى أبو مرزوق أن       :ـ تيسير أحمد   دمشق

بالحياة اليومية للفلسطينيين، لكنه شدد على أن ذلك ليس اعترافاً باالحتالل، وأشار إلى أن آرييل شـارون هـو               
لعربية، مبدياً استغرابه من أن تعرض هاتـان القـضيتان علـى            الذي رفض خريطة الطريق ومبادرة السالم ا      

وأكد أن برنامج حماس الحكومي يتركز على عدم التنسيق األمني مـع الجانـب              . حماس ألخذ الموافقة عليهما   
اإلسرائيلي، وإلغاء مبدأ اعتقال المقاومين، ومحاربة الفساد واإلصالح، كما أكد على التنسيق بين قوى المقاومة               

 ,ا من جهة أخـرى    عتبرم. إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والضفة والقدس الشرقية          حتى  
  زيارة موسكو خرقاً في الجدار األوروبي واللجنة الرباعية 

  12/3/2006البيان 
  

  حماس تنفي اتهامها مصر بخيانة العرب   .15
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 حماس نفت فيها بشدة أن تكون اتهمت مـصر فـي            علم  أن الحكومة المصرية تلقت رسالة من قيادة         :القاهرة
أدبياتها أو خطابها السياسي بأنها دولة الخيانة للعرب، سواء من جانب قياداتها أم كوادرها، كما نفت بشدة أيضا                  

. أن يكون صدر اتهام من أي من قيادات الحركة أو كوادرها لمصر بأنها دولة أعطت ارض المسلمين للكفـار                  
لمثل هذه االتهامات في هذه اآلونة إنما يستهدف ضرب العالقات الفلسطينية المصرية عموما             ورأت أن الترويج    

 واإلسـاءة   يةمصرالوالعالقات بين حماس والقاهرة خصوصا، واستنهاض رأي عام معاد للحركة في األوساط             
  .الهرام في جريدة ا في مقال كتبه هذه االتهامات ذكر قدأنيس منصور كان جدير بالذكر أن .إليها

  12/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

   شروط ابومازن لقبول اطالق سعدات ةعارضتجدد مالشعبية  .16
 بـشأن اطـالق     جدد قيادي في الجبهة الشعبية رفضه لما ورد من شروط على لسان محمود عباس              :آي.بي.يو

  .المات استفهام عدة يطرح ع أنهوقال ان ما قاله أبو مازن بشأن سعدات غير دقيق، كما.  أحمد سعداتسراح
12/3/2006البيان   

  
  جبهة التحرير تحيي ذكرى ابو العباس في عين الحلوة .17

ونظمت مسيرة . أحيت جبهة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الذكرى السنوية الستشهاد ابو العباس
ين االدارة االميركية انطلقت الى مقبرة الشهداء واحرق المشاركون العلمين االميركي واالسرائيلي، متهم

ودعا عضو اللجنة المركزية  . واسرائيل بالوقوف وراء اغتيال ابو العباس في احد المعتقالت في العراق
للجبهة اليوسف الى استكمال الحوار الفلسطيني الداخلي الذي بدأ في القاهرة، واقامت الجبهة احتفاالً في مخيم 

  . الفصائل الفلسطينية واالحزاب اللبنانية وحشد من الحضور صور، في حضور ممثلين عن-البرج الشمالي 
  12/3/2006الحياة 

  
  طيني نزحوا من القدس بسبب الجدار ألف فلسمئة وعشرون .18

أكد خليل التفكجي الخبير الفلسطيني في شؤون االستيطان والخرائط ان اكثر من            : كامل ابراهيم ة،  القدس المحتل 
لدية القدس نزحوا باتجاه مدينة القدس او الى الـضفة الغربيـة بـسبب               الف فلسطيني يقطنون في حدود ب      120

وكشف نية اسرائيل عن عزل أحياء بأكملها ومناطق مقدسية عربية وأن           .  الجدار مشيرا الى ان العدد في تزايد      
 داخل  من يتبقى من المقدسيين في القدس تمنح لهم الجنسية االسرائيلية حيث تتجه النية الى اخراج قرى وبلدات                

القدس مثل  صورباهر والعيسوية وشعفاط وجبل المكبر وسلوان واالحتفاظ فقط بمنطقة الـشيخ جـراح وواد                 
   الفا مشيرا الى ان هذا 280 الف نسمة فقط بدل من 60الجوز والبلدة القديمة ليصبح عدد السكان العرب 

  .لقدس سابقاالقرار جاء بناء على تصريحات ايهود اولمرت عندما كان رئيس بلدية ا
  12/3/2006الرأي األردنية 

  
  االحتالل يصادق على هدم منزل أمين الحسيني .19

 اكدت مصادر فلسطينية ان سلطات االحتالل صادقت على هدم منزل الحاج امين الحسيني فـي                : قنا -رام اهللا 
 المـصادر   والمنزل يعرف اآلن بفندق شبرد وقالت تلك      . محاولة لشطب رمز هام من رموز الشعب الفلسطيني       

ان لجنة خاصة في بلدية القدس أعطت موافقتها على هدم الفندق ووافقت على مخطط ببنـاء حـي اسـتيطاني       
  .جديد

 12/3/2006الوطن القطرية 
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  يناالمم المتحدة تدعو اسرائيل الى تسهيل عودة الالجئين الفلسطيني .20
المتحدة، إسرائيل إلى تسهيل عودة جميع  دعا المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم : وفا–نيويورك 

وأعرب المجلس في  .الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم امتثاال لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة
مشروع قرار تقدمت به جنوب أفريقيا حول حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، عن قلقه بشأن الحالة 

لفلسطينيات في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة الشرقية، نتيجة شدة وطأة الخطيرة للنساء ا
أنشطة االستيطان اإلسرائيلية غير القانونية، وبناء الجدار العازل بصورة غير مشروعة في األرض 

 .الفلسطينية
  12/3/2006الحياة الجديدة 

  
 الميةب وطالبات الجامعة اإلسالكتلة اإلسالمية تفوز في انتخابات مجلسي طال .21

حققت الكتلة اإلسالمية في جامعة غزة االسالمية، فوزا ساحقا على بقية الكتل المنافسة، خاصة :  الفت حداد
في انتخابات مجلس طالب الجامعة فيما فازت في انتخابات %) 78,03(شبيبة فتح، حيث فازت الكتلة بنسبة 

طالباً، وصلت  ) 4726( وبلغ عدد الطالب المقترعين %). 90(ة مجلس طالبات الجامعة اإلسالمية بنسب
( طالبة بنسبة  ) 6349( ، في حين وصل عد الطالبات اللواتي شاركن في االنتخابات )72,53(%نسبتهم إلى 

63,66. ( % 
  11/3/2006 48عرب

  
  إعالميون فلسطينيون وإسرائيليون يفشلون في االتفاق على السالم .22

أخفقت مجموعة من االعالميين الفلسطينيين واالسرائيليين في ترجمـة أحـالم             :ديع عواودة  و ،القدس المحتلة 
السالم الى واقع ضمن مؤتمر دام ثالثة أيام بدعم االتحاد األوروبي في فندق الموفمبيك األردني على شـاطئ                  

رب االجماع الـصهيوني    واتهم االعالميون الفلسطينيون نظراءهم االسرائيليين بالتغريد ضمن س        .البحر الميت 
وشدد الصحافيون الفلسطينيون طيلة هذه اللقاءات علـى عـدم نزاهـة            . وتغليب االعتبار القومي على المهني    

مقاربة عملهم وعمل الصحافيين االسرائيليين كونهم جزءا من شعب يخضع لالحتالل ويتعـرض يوميـا الـى         
  .فظائعه

  12/3/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  

   تضامناً مع االسرى األحمر مقر الصليباعتصامان امام .23
نظم نادي االسير الفلسطيني بالخليل، امس، اعتصاماً حاشداً امام مقر الصليب االحمر الدولي،             :  األيام -الخليل  

بالمدينة، وذلك تضامناً مع االسرى واالسيرات في سجون االحتالل ومن اجل التدخل لالفراج عـنهم ووقـف                 
من جهة ثانية نظم اهالي االسرى في محافظة بيت لحم، امس،            .عتقال غير االنسانية  معاناتهم جراء ظروف اال   

اعتصاماً تضامنياً مع االسرى بحضور عدد من امهات وزوجات، واطفال االسـرى، وممثلـي المؤسـسات،                
  .والفعاليات الوطنية

 12/3/2006األيام الفلسطينية 
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  حركة حماسإسرائيل تنشر تقارير حول ما سمته بجيش تابع ل .24

 بادرت اسرائيل الى نشر تقرير ادعت انه موثوق ومسنود بالمعلومات، قالت فيه ان : نظير مجلي،تل أبيب
 جندي ويمتلك كل 5000حماس تمكنت في السنتين الماضيتين من بناء جيش عسكري بكل معنى الكلمة، قوامه 

ادة، أسلحة، مدربين، زيا رسميا، سيارات مناطق تدريب، تدريجا هرميا للقي: مقومات الجيوش في دول العالم
وتحدث التقرير عن شبكة اتصاالت السلكية حديثة تمتلكها  .عسكرية، أجهزة اتصال خاصة وسرية وغيرها

وقال ان هذه الشبكة من . حماس وتستخدمها فقط لكوادرها، لكي تضمن محاربة التنصت االسرائيلي عليها
وأضاف التقرير ان أفراد  طة تجار اسرائيليين لقاء عموالت كبيرة،صنع ياباني، وقد استوردتها حماس بوسا

هذا الجيش ينتشرون في مواقع واستحكامات في ساعات الليل في قطاع غزة وعلى طول الحدود مع اسرائيل 
وقالت ان . ويراقبون تحركات الجيش االسرائيلي وينفذون العمليات ويبدو واضحا انهم باتوا ذوي خبرة قتالية

واعتبر .  انضباطا عسكريا واضحا في جيش حماس، حيث ان األوامر تقبل بال تردد وبال اعتراضهناك
االسرائيليون قيام هذا الجيش بمثابة تطور خطير يشير الى ان حماس تعد نفسها لالستيالء على الحكم في 

 انذارا ساخنا 60 وصول تجدر االشارة الى ان اسرائيل تحدثت، أمس، عن  .السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة
تقول ان فلسطينيين انطلقوا من قواعدهم في الضفة الغربية باتجاه اسرائيل بهدف تنفيذ عمليات تفجير ضخمة 

وقالت ان هذه االنذارات تدل على ان الفلسطينيين معنيون بالتأثير على . في مدنها وتجمعاتها السكنية
يمين المتطرف، حيث انهم يريدون تنفيذ عملية ضخمة عشية االنتخابات االسرائيلية باتجاه دعم أحزاب ال

  .االنتخابات
  12/3/2006الشرق االوسط 

  
  باحث اسرائيلي يشكك بخطة اولمرت احادية الجانب ويصفها بالكاذبة .25

اعتبر الباحث في جامعة بن غوريون يفتاحئيل تصريحات ايهود اولمرت حول خطتـه             : امال شحادة ن  الناصرة
وقـال ان اولمـرت يكـذب علـى          .الفصل عن الضفة الغربية ورسم حدود اسرائيل كاذبـة        احادية الجانب و  

االسرائيليين عندما يعلن عن نيته ضم مناطق من الضفة الى اسرائيل النه غير قادر علـى تنفيـذ ذلـك لمـا                      
ئيلي عليها  كما انه ال يستطيع ضم القدس الشرقية السرائيل انما فرض القانون االسرا            يتعارض والقانون الدولي  

ويقول ان اولمرت يسعى في الواقع الى االنفصال عن الفلسطينيين ليس اكثر وهذا ما يريده اغلبية االسرائيليين                 
ويرى الباحث ان اولمرت يزيد الوضع تعقيدا عندما يعلن انه سيـشرع فـي تنفيـذ مـشروع                   .لكن هذا وهم    

واالكثر خطورة في الموضوع مواصلة بناء       ويضيف   ،   وحدة سكنية  3500 ويشمل   1-استيطاني في منطقة إي   
  .جدار الفصل في معظم اجزاء الضفة الغربية

  12/3/2006الرأي األردنية 
  
  

 اولمرت نسق خطته السياسية مع واشنطن  .26
كشفت صحيفة هآرتس، اليوم، ان ايهود اولمرت نسق خطته السياسية مع االدارة االميركية قبل كشفها لوسائل 

، كي ال تفاجئ بها، ومن هنا، تقول الصحيفة نجم الصمت االميركي عن الخطة رغم االعالم االسرائيلية
 . تعارضها مع خارطة الطريق االميركية

 12/3/2006 48عرب
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 موفاز يأمر بمواصلة االغتياالت حتى في منطقة مأهولة .27

واصل تنفيذ عمليات  أصدر شاؤول موفاز، تعليماته الى قوات الجيش والمخابرات أن ت:  نظير مجلي،تل أبيب
وقال انه في حال اختيار تنفيذ . االغتيال ضد من سماهم قادة التنظيمات الفلسطينية االرهابية من دون رحمة

العملية من الجو يجب أن تقتل الهدف أينما كان، حتى ولو في منطقة مأهولة بالسكان وحتى ان كان هناك 
 تريد أي تشويش على حياة الجمهور االسرائيلي في قال ان الحكومة الو .خطر سقوط ضحايا من المدنيين

وأضاف، أن العالم يتفهم اليوم أكثر من ). عيد المساخر واالنتخابات االسرائيلية العامة(الفترات الحرجة القادمة 
  . أي وقت مضى العمليات العسكرية االسرائيلية

  12/3/2006الشرق االوسط 
  

  الثالثالءات نتنياهو .28
وت اليوم، ان البرنامج السياسي لنتنياهو يعتمد على ثالث الءات يرفض اولها التفاوض مع تنشر صحيفة يديع

الفلسطينيين، فيما يرفض الثاني اعادة المستحقات المالية من العائدات الضرائبية لهم، ويرفض الثالث السماح 
اسي لليكود على اي افق وال ينطوي البرنامج السي .بدخول وتشغيل العمال الفلسطينيين داخل الخط األخضر

  .ويزعم نتنياهو ان برنامجه المتصلب يتفق مع الواقع الحالي .سياسي او اي تصور لالتفاق الدائم
  12/3/2006 48عرب

  
  لن نتخلى عن المفاوضات بشأن االنسحاب من الضفة: بيرتس .29

اب من الضفة أعلن عمير بيرتس امس ان أية حكومة يقودها حزبه لن تتخلى عن التفاوض بشأن االنسح
وردا على الخطة التي طرحها ايهود اولمرت بشأن االنسحاب ورسم الحدود الدائمة السرائيل، قال  .الغربية

وذلك >بيرتس انه سيبدأ واليته بتمرير قانون لدفع التعويضات لمن يغادر الضفة من المستوطنين طوعا 
صدمت > االلكتروني عن بيرتس قوله ونقل موقع هآرتس  .<لتخفيض عدد المستوطنين قبل خطة االخالء

وأكد بيرتس ان حكومة بقيادته ستقوم سريعا  .غير ذي صلة>عندما وصفت ليفني بتأييد أولمرت، عباس بأنه 
  .باخالء البؤر االستيطانية غير الشرعية وستكمل بناء جدار الفصل العنصري

  12/3/2006الحياة الجديدة 
  

  موبقات االحتالل يكشف للعالم جانبا من جندي اسرائيلي .30
خرج جندي اسرائيلي سابق عن صمته وقرر تأسيس منظمة كسر الصمت ليشرح للعالم ما يخلفه االحتالل 

وحسبما تنشره  .االسرائيلي واالستيطان من دمار لألرض الفلسطينية، وما يكبده السرائيل من ثمن باهظ
ارات سياحية تنظم الى الضفة الغربية بعنوان صحيفة الديلي تلغراف، فقد قرر الجندي شاؤول المشاركة في زي

يقول شاوؤل  . جوالت كسر الصمت، بهدف اطالع الزوار على واقع القطاع المترتب عن االحتالل االسرائيلي
 متر، ويؤكد انه ال بد من اصابة مدنيين 800انه وزمالؤه كانوا يصوبون قذائفهم صوب منازل على بعد 

 هل بامكاننا اطالق قذائف على مناطق سكنية بالقولص سياسة الجيش االسرائيلي ويلخ .ابرياء من تلك المسافة
 !  متجر فلسطيني؟ بالطبع2000فلسطينية؟ ولم ال؟ هل بامكاننا اتباع احدى نزواتنا واقفال 

 12/3/2006البيان 
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  الشرطة االسرائيلية تتهم حماس بالسعي لتعزيز سيطرتها في القدس .31
ز سـيطرتها فـي مدينـة القـدس         يرطة االسرائيلية امس حركة حماس بمحاولة تعز      اتهم مسؤول كبير في الش    

 .المحتلة، وقال حماس منظمة ارهابية وعليه فان نشاطات حماس بشكل عام وفي القدس بشكل خاص ممنوعـة                
وشدد على ان شرطته لن تسمح باعادة اقامة بيت الشرق او خلق قرى لـ حماس في القدس الشرقية في اشارة                    

تقارير اسرائيلية تحدثت عن نية حماس انشاد بيت شرق جديد في القدس المحتلة وقال نحن على اسـتعداد                  الى  
  .لمنع توسع النشاطات الحكومية والسيادية والسياسية

  12/3/2006األيام الفلسطينية 
  

 اإلعالم اإلسرائيلي ناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي  .32
ة الديمقراطية في إسرائيل، بتمويل من االتحاد األوروبي تقريرا مركز حماي أعد مركز كيشف:  ياسر العقبي

رسميا تحت عنوان بيع بالتصفية، تبين منه أن اإلعالم اإلسرائيلي ينطق بلسان الجيش االسرائيلي من حيث 
ا ويقول مركز كيشف إن اإلعالم اإلسرائيلي يعطي اهتمام . اإلسرائيلي-التغطية اإلعالمية للصراع الفلسطيني

قليال لألحداث التي يتم خاللها قتل فلسطينيين من نيران قوات األمن اإلسرائيلية؛ وغالبيتها ال يتم نشرها بتاتًا؛ 
وحوادث التصفية يتم تناولها ضعفي حوادث القتل األخرى؛ وتصريحات الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي هي 

 .نتقاد التصفيات إال نادراالقاعدة األساسية لغالبية التقارير، وال يتم بتاتًا ا
  11/3/2006 48عرب

  
  منع االقتصاد الفلسطيني من االنهياريحاول ولفنسون  .33

ـ   مـا     :  محمد هواش والوكاالت    عن مراسلها  رام اهللا  من    12/3/2006 النهار اللبنانية    نقلت  مـصادر   هقالت
 محمود عباس ايجاد وسيلة لمنع االقتصاد الفلسطيني من االنهيار عقـب            معفلسطينية ان جيمس ولفنسون بحث      

تأليف حكومة فلسطينية بقيادة حماس، خصوصا ان الممولين والمانحين االوروبيين لن يميـزوا بعـد تـأليف                 
حكومة حماسوية بين مؤسسة فلسطينية واخرى، وانهم سيوقفون كـل اشـكال الـدعم باسـتثناء المـساعدات                  

وعلمت النهار من مصادر فلسطينية ان ممثل الرباعية  يحاول اقناع اسرائيل بعدم منع المؤسـسات                 . االنسانية
  .الدولية من تمويل نشاطات ذات طابع انساني

 مع عباس الجهود التي بذلها من ناقشولفنسون أن  :  محمد يونسعن مراسلها  12/3/2006 الحياة وأضافت
وقال نبيل أبو ردينة لقـد وفرنـا    .ر لتوفير رواتب الموظفين هذا الشهرأجل توفير مبلغ قدره مئة مليون دوال

رواتب الموظفين لهذا الشهر لكن المشكلة ستظهر مع تشكيل الحكومة القادمة ألن العالم يقول انـه ال يـساعد                   
 .حكومة ال تلتزم الشروط الدولية

  
  لتمويل مشاريع في فلسطين مليون دوالر إجمالي قيمة القروض 114 .34

بلغ إجمالي قيمة التمويل، الذي قدمته الـمؤسسة الـمـصرفية الفلـسطينية وصـندوق التنميـة                 :مد جاد حا
   1996الفلسطيني على شكل قروض منحت لـمختلف القطاعات االقتصادية، عدا قطاع اإلسكان، منذ العام 

  
غزة ومدينة  ولضفة   مشروعاً في ا   2963 مليون دوالر، شملت تمويل      114وحتى نهاية الشهر الـماضي نحو      

  .القدس
  12/3/2006األيام الفلسطينية 
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 ضغوط أمريكية على ساسة فلسطينيين لمقاطعة حكومة حماس  .35
ذكرت جريدة الفاينانشال البريطانية أن المسئولين األمريكيين يمارسون ضغوطًا على الساسِة :  دحسين محمو

ل عدِم االنضمام إلى الحكومِة الفلسطينية التي سوف الفلسطينيين الذين يصفهم األمريكيون بـالمعتدلين من أج
وأشار التقرير إلى أن الوالياِت المتحدة أخبرت هؤالء الساسة أنها  .تُشكلها حركة حماس في الفترة المقبلة

ومن بين  .سوف توقف دعمها لهم في حالة موافقتهم على الدخول في الحكومِة الفلسطينية تحت قيادة حماس
ة، مصطفى البرغوثي، وزياد أبو عمرو، ونقلت الجريدة البريطانية عن أبو عمرو تأكيده رفض هؤالء الساس

 .الضغوط األجنبية على الفلسطينيين
 11/3/2006اخوان أون الين 

 
 واشنطن ترفض تمديد مهمة مبعوث الرباعي الدولي   .36

 نيسان القادم دون 30منصبه بعد أبلغ جيمس ولفنسون معاونين له، انه لن يوافق على االرجح على البقاء في 
وقال معاونون إن الرباعية مددت  .تفويض جديد يحدد دوره فور تولي حكومة فلسطينية تقودها حركة حماس

وقال دبلوماسيون ان االتحاد االوروبي وروسيا  .مهمة ولفنسون لمدة شهر وقد تقترح تمديدا اخر الشهر القادم
د وتوسيع التفويض لولفنسون ولكنهم يواجهون مقاومة من جانب بعض واالمم المتحدة يدفعون من أجل تمدي

وقال صائب عريقات ان لدى ولفنسون تفويضا من اللجنة الرباعية ليس فقط فيما  .كبار المسؤولين االمريكيين
ة قد وقال دبلوماسيون ان االمم المتحد . يتعلق بفك االرتباط في غزة ولكن فيما يتصل بتحسين حياة الفلسطينيين

ونفى مسؤول أمريكي كبير في واشنطن في وقت الحق ان تكون ادارة بوش تدفع الى  . تحاول سد هذا الفراغ
  . انهاء مهمة ولفنسون

  11/3/2006 48عرب
  

  االتحاد األوروبي يواجه خيارات صعبة بشأن قطع المساعدات عن حماس .37
ات صعبة اذا اضطر الى تنفيذ تهديده بقطع  سيواجه االتحاد االوروبي خيار-سالزبورج ـ النمسا ـ رويترز   
 تشير تقديرات اولية للمفوضية الى انه في ظل الظروف الراهنة سيتعين            و  ،المساعدات عن السلطة الفلسطينية   

واقترح وزيـر   .  في المئة  50تعليق الكثير من المشروعات الجارية وان المساعدات المستقبلية ستخفض بنسبة           
 تمويل بديلة تستهدف تقديم المساعدات مباشرة لمدارس او مستشفيات بعينهـا او مـن           الخارجية الفرنسي اليات  

والقضية في غاية الحساسية لدرجة ان تقرير االتحاد االوروبي لم يتضمن اي خيارات او               .خالل محمود عباس  
ـ       .توصيات انه يسلط الضوء فحسب على صعوبة اي قرار سيتخذ          ل اي  وقرر وزراء االتحاد االوروبي تأجي

قرار واالنتظار الى ما بعد االنتخابات العامة االسرائيلية وتشكيل الحكومة الفلسطينية وعلى امل ان تقبل حماس                
وقال دبلوماسيون ان االتحاد االوروبي يأمـل بـان          .بعض الخطوات التدريجية نحو الدخول في عملية السالم       

س في الحكومة لتبني موقف عربي مشترك بـشأن         توفر القمة العربية المقرر عقدها في الفرصة العضاء حما        
  .االعتراف باسرائيل

  12/3/2006الرأي األردنية 
  

 على حماس االعتراف باالتفاقات مع منظمة التحرير: مبارك .38
 بشروط أو بغير شروط اعتقد أن على حماس حتى تدخل ،قال حسني مبارك: برلين ـ اسكندر الديك

 التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، المفاوضات االعتراف بجميع االتفاقات
وأعرب عن اعتقاده أن المشاكل . واالعتراف هذا يعني أن تتفاوض بعد ذلك مع إسرائيل. أي أوسلو وغيرها

يل القائمة حاليا بين الحركة وإسرائيل وبينها وبين السلطة هي من األمور التي يجري حلها، خصوصا بعد تشك
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وذكرت مصادر مطلعة أن الموقف من حركة حماس ومن إيران احتل  .الحكومة اإلسرائيلية في نيسان المقبل
  .حيزاً كبيراً من المحادثات في مقر المستشارية األلمانية

  12/3/2006الحياة 
  

  حماس تنظيم فلسطيني خلفيته اإلخوان: المراقب الجديد إلخوان األردن .39
الفالحات ان اولى اولويات الجماعة للمرحلة المقبلة تتركز على الجوانب المحلية مع اكد سالم :  هسامي محاسن

المحافظة على التواصل وااللتزام بالقضايا العربية واالسالمية، مشددا على انه ال يوجد اي روابط تنظيمية بين 
في انهاء قضية قادة وقال ان حماس فصيل فلسطيني، معربا عن امله  .حماس واالخوان المسلمين في االردن

  حماس االردنيين من خالل تغليب المصلحة الوطنية للجانبين، 
  12/3/2006الشرق االوسط 

  
 شرطة االحتالل تفشل في منع السفير الفنزويلي من دخول االقصى .40

اعتدى عناصر من شرطة االحتالل في القدس امس على السفير الفنزويلي بالضرب المبرح على أحد ابواب 
القصى ومنعته من الدخول الى المسجد، اال ان التدخل من قبل حراس المسجد أوقف االعتداء على المسجد ا

يذكر ان السفير . السفير، وقام السفير بجولة في انحاء مختلفة من المسجد انتهت بلقاء مع هيئة األوقاف
 .سجد االقصىالفنزيلي هو مسلم يتكلم العربية ورافقته زوجته وأربعة مرافقين عند زيارته للم

  13/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ما فائدة التفاوض إذا رسمت إسرائيل حدودها؟ .41
  أيمن ياغي

، بصرف النظر عن خريطة الطريـق التـي مـا زال            2010اسرائيل ستضع حدودها النهائية من اآلن وحتى        
ن ترى النور في نهاية واليته الثانية       البعض يعتقد انها حية أو قابلة للتنفيذ وعن رؤية بوش للدولتين المفترض ا            

  . كما وعد سابقا2009في 
الكالم رسمي وغير قابل للتأويل اذ انه صدر عمن هو في رأس هرم السلطة في اسرائيل ومن شخص يتوقع له           

اذن ..  مارس الجـاري   28ان يحكم الدولة العبرية الربع سنوات قادمة بعد االنتخابات العامة التي ستجرى في              
  ئدة التفاوض وما جدوى التسوية بعد هذا الكالم؟ما فا

التصريح خطير جدا رغم انه يأتي في سياق الحمالت االنتخابية المبكرة التي يحـاول أولمـرت ان يـستغلها                   
لمواجهة خصومه في الليكود والعمل ولرفع شعبية حزب كاديما التي تتدهور يومـا بعـد آخـر فـي نظـر                     

ه هو االعالن جهرا عن خطة فصل ثانية في الضفة الغربيـة تـشبه تمامـا                ومكمن الخطورة في  . االسرائيليين
الخطة التي نفذها في قطاع غزة، هذه الخطة تحدد تماما حدود اسرائيل النهائية التي تضم تجمعات اسـتيطانية                  

وفي حـال تنفيـذها فإنهـا       . كبرى بالضفة وحول القدس المحتلة، واقامة منطقة امنية عازلة في غور األردن           
ستقضي تماما على حلم الدولة الفلسطينية الموعودة في الضفة والقطاع وتطيح بكل الخطط المعروضـة مـن                 

  .جانب الواليات المتحدة واللجنة الرباعية
خطة أولمرت الجديدة هي تماما كما وصفها خالد مشعل إعالن حرب من جانـب اسـرائيل، ألن اي فـصيل                    

رها اذا ما اصرت الحكومة االسرائيلية على تنفيذها وبالتالي سـتكون           فلسطيني ال يمكنه السكوت عليها أو تمري      
اول خطوة تنفيذية فيها هي الفتيل النتفاضة فلسطينية ثالثة، ولربما اكثر من ذلك قد تقود الى تفجـر صـراع                    
عنيف يمكن ان يمتد الى خارج الحدود الفلسطينية، خصوصا عندما يتصل األمر بمشروع عـدواني يـستهدف             

  . المحتلةالقدس
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الرسالة هي بمعناها األدق موجهة نحو حركة حماس التي لم تعترف بعد باسرائيل، وأولمرت أراد ان يفاجىء                 
سلطتها الناشئة بمشروع ثقيل بهذا الحجم ليزيد من ارباكها واخافتها وتضييق المنافذ امامها لالعتراف باسرائيل               

ات الموقعة مع منظمة التحرير واالمتثال لخريطـة الطريـق   أوال والتخلي عن سالحها ومقاومتها وقبول االتفاق  
الممزقة، وأردف هذا المشروع بتهديدات بالقتل لرئيس الحكومة الحماسية ولكل الناشـطين الـذين يوجهـون                

  .سالحهم الى اسرائيل
ة الغريب ان المجتمع الدولي يصم آذانه عن هذه الخطط التوسعية االسرائيلية وما زال يركز علـى محاصـر                 

حركة حماس عبر منع المساعدات االقتصادية للفلسطينيين انتظارا لتشكيل حكومتها المقبلة، واالولـى بـه ان                
يتدخل لمنع كارثة يمكن ان تتفجر من وراء المشروعات االسرائيلية المعلنة، فبكل االحوال ال يمكن الـصمت                 

 فتهديد القادة الحماسيين أمر يمكن تفهمـه        على هذه التصريحات حتى ولو كانت في اطار التكتيكات االنتخابية،         
في سياق السياسات العدوانية االسرائيلية المعروفة لكن مخططات التوسع االسـتيطاني ال يمكـن الـسكوت أو             
التغاضي عنها كونها سوف تخلق حالة فلسطينية جديدة تتحرر من كل اتفاقات التهدئة وتقود الى حرب مفتوحة                 

  .معرفة حدودهامع االسرائيليين ال يمكن 
هنا البد للدول العربية والقمة العربية القريبة في الخرطوم ان تبحث هذا المشروع الذي يقتل المبادرة العربيـة                  
للسالم وكل الخطط الدولية المجمدة وتسارع نحو تأمين ضغوط أميركية تلزم أولمرت بـالتوقف عـن خطـط                  

  .عنف أخرى ال تنتهي بسهولةالتوسع االحادية الجانب كي ال تدخل المنطقة دوامة 
  12/3/2006الوطن القطرية 

  
  الصراع يبلغ لحظة فاصلة بفوز حماس .42

  رجب البنا
موقف الواليات المتحدة واسرائيل وبعض دول اوروبا من وصول حماس الى الحكم في فلسطين يبـدو موقفـا                  

ديمقراطيـة وتـشارك فـي      فقد طالبت اميركا الشعوب العربية بـأن تمـارس ال         . عبثيا وأقرب الى الالمعقول   
االنتخابات باعتبارها وسيلة ممارسة الديمقراطية وتتولى اختيار من يحكمها بحرية، وقد فعل الشعب الفلسطيني              

لماذا تراجعت أميركا ـ أم الديمقراطية ـ   . ذلك وجاءت نتيجة االختيار الشعبي الديمقراطي الحر فوز حماس 
ديمقراطي، ولم تفعل ذلك عندما اختار الشعب االسرائيلي الليكود الذي          بعد ذلك وأعلنت رفضها لهذا االختيار ال      

يمثل سياسة العدوان والذي أعلن وما زال يعلن رفضه للسالم ولخريطة الطريق وإلزالة المـستعمرات غيـر                 
  . القانونية وللجدار الذي يغتصب مزيدا في االراضي الفلسطينية 

 بالدبابات والصواريخ والقنابل، ويسقط الفلسطينيين قتلى في جرائم         وظل واليزال يمارس قتل الفلسطينيين علنا     
بل ان الليكود واالحزاب الدينية المتشددة      ) أم الديمقراطية   ( حرب مؤكدة وال نسمع كلمة اعتراض من أميركا         

عتـرف  تقول اميركا ان حماس ال ت     . التي تمثل قمة التعصب الديني في العالم تجد الرعاية والدعم من أميركا             
  وهل الليكود يعترف بالدولة الفلسطينية؟.. باسرائيل 

وهل الحكومة االسـرائيلية تلتـزم بهـذه    .. وتقول امريكا ـ واسرائيل ـ ان حماس التلتزم بخريطة الطريق   
  الخريطة أو تنفذ خطوة واحدة على هذا الطريق؟

كومة اإلسرائيلية التحمل السالح وتقول أميركا ـ وإسرائيل ـ إن حماس تحمل السالح ضد اسرائيل وهل الح  
ضد الفلسطينيين؟ وهل سالح حماس مثل سالح اسرائيل في قوة التدمير والقتل؟ وهل لدى حماس جيش مثـل                  

  جيش اسرائيل؟
ولم تقـل اميركـا كـم عـدد القتلـى      .. وتقول أميركا ـ واسرائيل ـ ان حماس قتلت عددا من االسرائيليين   

..  االسرائيلية، وكم عدد القتلى من االسرائيليين على يد المنظمات الفلسطينية؟            الفلسطينيين بأوامر من الحكومة   
  ! وهل تزيد النسبة على واحد الى مائة؟ 
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تريـد ان تفرضـه     .. هكذا تريد أميركا ان تفرض المنطق المقلوب بإدانة المعتدى عليه ومناصرة المعتـدي              
  . بالدبابات والتجويع 

  من الذي يحتل أرض من؟
  ذي يحاصر من؟ومن ال

  ومن الذي يفرض على اآلخر الجوع والفقر والحياة في سجن؟
أميركا تضغط على دول العالم، وحتى على الدول العربية، لكي ترفض التعاون مع حماس التي اختارها الشعب                 

  ! وان تتعاون مع اسرائيل بسياستها العدوانية . المظلوم 
قع، فالصراع في أساسه بسبب ارادة الشعب الفلسطيني في االستقالل،          أميركا التريد ان تتعامل مع الحقيقة والوا      

وانهاء االحتالل االستعماري االسرائيلي، وهذا الصراع ـ كما وصفه البروفيسور األميركي روبرت تيغنـور   
واالستاذ بجامعة برنستون ـ هو الفصل األخير في ملحمة الشعوب الخاضعة لالستعمار مـن أجـل الحريـة     

.. ل، ولم يعد في العالم شعب يقاوم االغتصاب العسكري لوطنه ويطالب باالستقالل سوى شعب واحد                واالستقال
هو الشعب الفلسطيني، واسرائيل هي الدولة الوحيدة الباقية في العالم التي تمارس سوسة التفرقة العنصرية بعد                

 وكينيا، وأنغوال، وموزمبيق، وآخرهـا      انتهاء هذه السياسة التي انتهت بالمقاومة والنضال المسلح في الجزائر،         
جنوب افريقيا، ويقول البروفيسور روبرت تيغنور ان السياسات االستعمارية الغربية هي التي مكنت اسـرائيل               
من االستمرار في ممارسة القهر واالغتصاب والتفرقة العنصرية، على غرار ما كان يحدث في المـستعمرات                

نزاع بين قوات االحتالل والمقاومة الشعبية نزاعا مسلحا في كـل األحـوال،             األوروبية في افريقيا حيث كان ال     
وتعرضت الشعوب المقهورة في افريقيا الى مذابح دموية ودعايات كاذبة من جانب الدول االستعمارية تـصف                

ف وفي النهاية اضطرت فرنسا وبريطانيا والبرتغال الـى االعتـرا         ! جماعات المقاومة بأنها جماعات ارهابية      
بالحقيقة، وحمل االحتالل العسكري عصاه ورحل وتولى الحكم في هذه البالد قادة جماعات المقاومـة، وبعـد                 

والظروف في فلـسطين  !.. تحولوا بعد االستقالل وليس قبله . االستقالل تحول قادة المقاومة الي قادة سياسيين        
 المطالبة بالتدخل الخارجي من الدول الكبرى       المحتلة تتشابه مع ما كان في زيمبابوي وجنوب افريقيا، من حيث          

واألمم المتحدة لمساعدة الشعب المحروم من الحرية من الحصول على حقوقه المشروعة التي تتمتع بهـا كـل                  
  . شعوب العالم 

نتساءل مع البروفيسور روبرت تيغنور لماذا ساندت الحضارة الغربية حق الشعوب الخاضعة لالحـتالل بعـد                
يل والتفعل ذلك مع االحتالل االسرائيلي؟ هل هي نكسة حضارية واخالقية للنظـام العـالمي            صراع دموي طو  

  الجديد أم هي مشاركة بالصمت والتأييد لجريمة االغتصاب؟
اسرائيل أو حماس؟إن المفكر األميركي يدرك جيـدا        ... القاتل أو القتيل    .. الظالم أو المظلوم    .. ومن المشكلة   

 فـي   -القوة حق مشروع للشعوب وفقا للقرارات والقوانين الدولية ، ولكنه ال يـستطيع              أن مقاومة االحتالل ب   
 أن يصرح بذلك ، ولذلك فإنه يلمح الى إلقاء اللوم           -المناخ الفكري والسياسي السائد اآلن في الواليات المتحدة         

قتصادية ، وهي التي تتحكم      ألنها هي التي تملك القوة العسكرية واال       - وليس على الفلسطينيين     -على اسرائيل   
 هي التـي    - وهذا هو األهم     -في حياة وارزاق وحريات الفلسطينيين ، وهي التي تحتل أرض الغير ، واخيرا              

وما دامت ترفض التفاوض فلـم يعـد أمـام          . ترفض التفاوض من أجل انهاء الصراع والتوصل الى السالم          
نف ، وهذا ما فعله غيرهم في جنوب افريقيا مثال ، فقـد             الفلسطينيين للخروج من الحصار سوء اللجوء الى الع       

أدى الكبت والشعور بالظلم والضغط الشعبي الى االنفجار بحركات مارست العنف ثم توقفت عن العنف بعد أن                 
  .زالت أسبابه بنهاية الحكم العنصري وحصول الشعب على حقوقه و حريته

إن الدرس المستفاد من الصراعات األفريقيـة مـن أجـل           يقول المفكر األميركي البروفيسور روبرت تيغنور       
االستقالل يتلخص في إن الشعوب الواقعة تحت االحتالل تستطيع بالمقاومة المسلحة اثارة التوتر والقلق لـدى                
القوى المحتلة ولكنها تحتاج الى دعم خارجي من القوى الديمقراطية لمساعدتها على انهاء االحتالل ، فالـدور                 
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وهذا ما يفرض على الواليات المتحدة أن تتحرك بإيجابية لحل هذا الصراع            . ارجي الزم غنى عنه     الدولي الخ 
  .بدال من ترك الشعب الفلسطيني فريسة لالحتالل العسكري االسرائيلي 

هل سيحدث في فلسطين ما حدث في انغوال وموزمبيق والجزائر بعد االستقالل وانتهاء االحتالل ، حين هربت                 
يطرح البروفيسور تيغنـور هـذا   ..رة من المستوطنين األوروبيين الذين كانوا يعيشون في هذه البالد          اعداد كبي 

فبعد انتهاء االحتالل االسرائيلي واقامة الدولـة الفلـسطينية لـن يهـاجر             ..السؤال ويجيب أن ذلك لن يحدث       
انغوال وموزمبيق والجزائـر ،     االسرائيليون من اسرائيل ، ألن الوضع مختلف ، فلم يكن التقسيم مطروحا في              

ولكنه هو الحل الوحيد المطروح ، بل هو مطلب الفلسطينيين والعرب واألمم المتحدة واميركا ، واقامة دولتين                 
. على االرض الفلسطينية ال خالف عليه منذ أن أقام البريطانيون أول مستعمرة صهيونية في أرض فلـسطين                  

لمستوطنين األوروبيين في أفريقيا فشلوا في الحصول على مـساندة          وهناك نقطة خالف أخرى مهمة ، هي أن ا        
القوى الحضارية في المرحلة األخيرة من الصراع ، بينما تتمتع اسرائيل أمس واليوم وغدا بمساندة واسعة من                 

وينتهي الباحث األميركي الى أن الصراع االسرائيلي الفلسطيني وصـل اآلن الـى             .أوروبا والواليات المتحدة    
وأمام اسرائيل الفرصة لتقسيم ارض فلسطين الى دولتين ، بعد أن أعلنت الدول             ) بعد فوز حماس  ( حظة فاصلة ل

 وحـل   67 صيغة إلنهاء الصراع قائمة على اقامة دولتين وعودة اسرائيل الى خطوط             - ألول مرة    -العربية  
 أجمع عليه الزعماء العرب فـي قمـة         التي صارت قرارا  ( القضايا المعلقة بالتفاوض ، ويؤيد المبادرة العربية        

فإذا أظهر القبـول النتهـاز      . وهذه فرصة الميركا واسرائيل   . المعتدلون الفلسطينيون واالسرائيليون    ) بيروت  
اللحظة ، وأعلنت اسرائيل التخلي عن سياسة القوة العسكرية والقبول بالمفاوضات ، وبدأت اميركا العمل بجدية                

يك الطرفين نحو الحل العادل للقضية ، فسوف ينتهي الصراع نهائيـا وتحـصل              وبإخالص كقوة متدخلة لتحر   
اسرائيل على االعتراف واالمن والتطبيع مع العرب ، وتصبح دولة من دول المنطقة لها ما لغيرها وعليها مـا                

. ترام جيرانها   على غيرها من الدول من التزام بالقوانين الدولية وبالقيم األخالقية في المعامالت السياسية وباح             
والحل ممكن اآلن واذا لـم تتحـرك        .. ويحصل الفلسطينيون ايضا على دولتهم المستقلة ويعيشون فيها بكرامة          

) على الجـانبين    (اميركا واسرائيل فقد تضيع الفرصة وينهزم المعتدلون وال يبقى في الساحة غير المتطرفين              
  .الذين يصعب التفاهم معهم أو التوصل معهم الى حل 

وليس من العدل أن يطالب عاقل من الطرف الضعيف الذي اغتصب أرضه بأن يسكت ويكف عن المقاومة وال                  
  .يطالب القوى المغتصب بذلك 

  المشكلة هي غياب الحق والعدل والمنطق ..فالمشكلة اذن ليست حماس 
  12/3/2006الوطن القطرية 

  
  من يملك مفاتيح إنقاذ فتح من مأزقها ؟ .43

  عريب الرنتاوي
شعبية ودستورية، في السلطة والمنظمـة      '' شرعيات''وحده الرئيس محمود عباس، بما يتوفر له وبين يديه من           

ووحـده  ... من مأزقهـا؟  '' فتح''من يملك مفاتيح إنقاذ     : وحركة فتح، من يمتلك القدرة على اإلجابة عن سؤال        
لسياسي الفلسطيني، بعد أن دخل حقبة       توازن النظام ا   - ومن موقعه    -الرئيس أبو مازن من بمقدوره أن يكفل        

من كان يظن أن حمـاس      .  إلى حماس  - نظريا على األقل     -فيه  '' الحل والعقد ''تداول السلطة، وانتقلت مقاليد     
للحركة علـى خـط     '' الدخول الكثيف ''األولى عندما أخطأ في قراءة في داللة        : زاهدة في السلطة، أخطأ مرتين    
حقبـة  ''إذ يعتقد اليوم بأن     : على كل مقعد من مقاعد المجلس التشريعي، والثاني       االنتخابات وخوضها المنافسة    

  .في التاريخ الفلسطيني المعاصر'' فاصلة زمنية مؤقتة''ليس سوى '' حماس
الـوطني  ''وأحسب أن ضرورات الحفاظ على توازن النظام السياسي الفلسطيني من جهة، وصون المـشروع               

 في ايديولوجيا المشروع اإلسالمي األوسع من جهة ثانية، والذود عن البرنـامج             ومنعه من الذوبان  '' الفلسطيني
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االجتماعي الثقافي للقوى التي هزمت في االنتخابات الفلسطينية األخيرة من جهة ثالثة، تقتضي إعـادة تـرميم                 
 مواقـع   حركة فتح ومن مواقع المعارضة للسلطة، تماما مثلما فعلت حماس التي بنت نفوذها وقواعـدها مـن                

  .المعارضة لسلطة فتح ومنظمة التحرير
وفي هذا السياق، ال تبدو الحركة العريقة قد استوعبت دروس الهزيمة ونتائجها، فما زلنـا نـشهد اصـطراعا                   

ما زال هذه الكتلـة الـسياسية الـضخمة تتحـرك بهالميـة             ... ''أبواتها''وتياراتها و '' قبائل فتح ''ضاريا بين   
من '' ريختر''زال الخامس والعشرين من يناير لم يقع أبدا ولم يأت بأعلى ما يتيحه مقياس               لكأن زل '' سلحفائية''و

  .تدرجات
إن مسؤولة الرئيس الفلسطيني تتعدى السلطة وجودا ونهجا واتفاقيات، تتخطى منظمـة التحريـر الفلـسطينية                

فراغ القيادة التاريخيـة    ''زالت تعيش   والمشاريع الرامية إلعادة هيكلتها وتفعليها، إلى البدء بحركة فتح التي ما            
  . ''الكاريزمية

وأحسب أن الطريق األصعب، لكن األفعل واألضمن إلعادة تنظيم صفوف فتح، هو باالنفتاح على مئات وألوف                
على غرار المؤتمر الوطني في     '' مؤتمر وطني فلسطيني  '' في صيغة    - غير الفتحاوية    -الكوادر والشخصيات   
في الحركة، يمكن   '' الجدل الداخلي ''مثل هذا اإلطار الجامع، يمكن ضخ مفردات جديدة إلى          جنوب أفريقيا، ففي    

تخطي مراكز القوى والنفوذ واألجندات المصطرعة داخل الحركة، يمكن توسيع فتح فعال ال قوال إلى ائـتالف                 
انتقالي يمأل  وطني عريض، ينهض على مشروع سياسي واجتماعي مدني ديمقراطي تعددي، يمكن توفير بديل              

فراغ البدائل األخرى، سيما وأن نتائج االنتخابات لم تسفر عن هزيمة فتح وحدها، بل وهزيمة منظمة التحرير                 
هزيمة العـائالت واإلقطـاع     : بفصائل التاريخية المعروفة، فضال عن الهزيمة ذات الداللة االجتماعية األعمق         

  . السياسي
وطني منفتح ومفتوح، يبدأ بأزمة فتح وسبل الخروج منها، وال ينتهـي            ندعو أبو مازن إلى إطالق وقيادة حوار        

باالكتفاء باألطر والصياغات والمفردات التي اعتادت عليها الساحة السياسية الفلسطينية طوال أربعين عاما أو               
  .يزيد

  12/3/2006الدستور 
 

  حماس وفتح في ميزان الظواهري .44
  عبد اإلله بلقزيز  

ي من خصوم في بالد المسلمين إال حركة حماس بعـد أن أفتـى بتجريـد اليـساريين                  لم يبق أليمن الظواهر   
ولقد صدقه كثيرون في مـا      ! والقوميين والبعثيين والعلمانيين من اإليمان فاحتسبهم في جملة الكفرة والملحدين         

ألـيس  :  وضغينة ذهب اليه من تكفير ألتباع هذه التيارات ظناً منهم أنه إنما ينطق عن دليل وبينة ال عن هوى                 
ويخاطب المريدين واألتباع   ) التنظيم(هو الرجل الثاني في تنظيم  القاعدة ولسان التنظيم وعقله اللذين بهما يتكلم              

في العالم؟ فكيف يخطئ في تعريف شراذم من السياسيين والمثقفين، ال تأخذ في أقوالها وأفعالها بفقه القاعـدة،                  
  و في هذا المقام؟وال تسير على خطها في الجهاد من ه

إن كنت ممن ينصاع لرأيه على غير سؤال او استفهام في أمور الدين والـدنيا واألنـام،                 : وِلمن صدقوه نقول  
فتبينوا قليال ما في رأيه من األحكام، وقيسوها قياس العقالء على المنطق، وقياس النبهاء علـى الواقـع، فـال                    

ا كان لكم أن تأخذوا تلك األحكام على الِعالت التي بدت بهـا ألن              تأخذوها إال على  محمل الدليل والحجة، وإذ       
الظواهري ال يكذب في حق من يعتبرهم علمانيين وخارج الملة، كما قد يزعم زاعم، فكيف لكـم أن تأخـذوها                    

  حين تنزل على حركة حماس؟) أي بلعاً(عنه حين ينزل بها على إسالميين، بل كيف يستَِرطُها مسلم استراطاً 
ظاهرياً، اي من حيث أخذ الملفوظ من كالمه على ظاهره، لم يخرج الظواهري حركة حماس من الملة حـين                   
                    قْطَعى عنها، لكن تقليب القول على وجوهه يضرتَِنب لكي يا في ما عليها أن تفعل وما عليها أن تَجتصدر للفُتْي
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 حماس ارتضت، في ما يرى، التنازل عن حاكميـة          ف. بأنه حشَرها مع من حشَر قَبلها ممن أنزل بهم غضبه         
المجلـس  (، وارتضت العمل في مؤسـسات علمانيـة         !)كذا قال (الشريعة من أجل ثمانين مقعدا في بلدية غزة         

وارتضت أن تعمل في هذه المؤسسات مع       . ال تتعارض مع الشريعة فحسب، بل تتصادم معها       ) التشريعي يقصد 
قَ تصريحات يفهم منها أنها تبارك االتفاقات مع اسرائيل وذلك مخالف لـشرع             آخرين باعوا فلسطين، وأن تُطْلِ    

االسالم حيث فلسطين جزء من أرض اإلسالم، ومفردات أخر تفيد المعنى نفسه، أي مروق حماس عـن خـط                   
  .اإلسالم، أو قل عن خط الشيخ أيمن الظواهري

هه بداهة كل من له دراية بالفوارق والفواصل        أما أن حماس مارقة عن خط الظواهري، فذلك مما يعرفه ويستبد          
ف حماس من مدرسة اسالمية ال تُكَفر الناس وال تُخرج مسلما مـن  . بين مدرسة الوسطية ومدرسة الفسطاطين   

الملة، إذ العاملون فيها يحسبون أنفسهم دعاة ال قضاة على قول أحد مرشديها، لذلك، ما تحسست حماس يومـا                   
، ...)فتح، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية    (رك مع فصائل الحركة الوطنية األخرى       من العمل الوطني المشت   

وفيها العدد العديد من المناضلين النصارى والمسلمين العلمانيين، وال ناصبتها الخصومة واالعتراض ألنهـا ال               
على مذهب اإلمامية الجعفريـة،     ألنه  ) اللبناني(تستند الى منطلقاتها الفكرية، كما لم تتحسس يوما من حزب اهللا            

 لذلك  - من تجربته الرائعة في المقاومة، وهي        - وبكل تواضع    -بل أقامت معه أوثق العالقات وتعلمت الكثير        
وأمـا  .  مارقة عن خط وفكر ومدرسة تتردد فيها مفردات اإلطالق والقطع والمفاضلة واألحكام المبرمة             -كله  

لقول بذلك إن لم يكن دعابة ممجوجة وثقيلة فهـو جنـون أو شـيء               أن حماس مارقة عن خط االسالم، فإن ا       
كالجنون، ثم هل من طريقة أخرى للقول إن فلسطين ما عادت أرض اسالم وما عاد فيها مسلمون أفضل مـن                    

 ألنهم خرجـوا عـن خـط االسـالم          -إخراج حماس من حومة اإلسالم؟ فحين ال يكون أهل حماس مسلمين            
   فمن بقي مسلما في فلسطين إذن؟-ان وشاركوا العلمانيين مؤسساتهم الصحيح، حين دخلوا البرلم

ولقائل أن يقول إننا حملنا كالم الظواهري ما ال يحتمل ووضعنا على لسانه ما لم يقله، واستنتجنا ما ليس يوافق                    
ذا لـم تكِفـك     وإ. عد، الى حديثه المتلفز في فضائية عربية، وانْظُره ترى عجبا         : نجيب القائل . مقدمات خطابه 

 اآلتي الى القاعدة من حركة الجهاد االسالمي        -لقد سبق أليمن الظواهري     : القرينة على األمر، فهاك دليل آخر     
) اي االخوان المـسلمين ( أن ذهب الى حد تكفير هذه الحركة   -المتمردة على خط االخوان المسلمين في مصر        

  طيني إن كفر األصل؟في كتابه الحصاد المر، فكيف يعف عن تكفير فرع فلس
 مناضلي حركـة فـتح ورجـال        - في معرض نصيحته ل حماس بالعودة عن غيها          -ولقد وصف الظواهري  

وهو ما ال يوافق عليه كثيـر مـن العلمـانيين           !: التي يسميها  يا للمفارقة  السلطة الوطنية       (السلطة الفلسطينية   
، )مها على أساس اتفاق لم يمنح شعبها حقوقه الوطنيـة         الفلسطينيين والفتحاويين بسبب افتقادها الى السيادة وقيا      

وفي وسع أي من هؤالء المناضلين ان يسأله عما في وصفه لهم من عالمـات شَـبه                 . ب المجرمين ) وصفهم(
كما في وسع اي منهم أن يسأله عمن يكون         ! متطابق مع وصف الصهاينة لهم، وعن معنى ذلك الشبه المتطابق         

 أجل تحرير أرضه من االحتالل أم الذي يقاتل لمجرد أن يقتل، وال يجد مكانا يقاتل فيه                 الذي يقاتل من  : المجرم
  إال في دار االسالم وال أهدافاً يطلق عليها النار إال أهل هذه الدار؟

حين أطلق الفتحاويون ثورة الشعب الفلسطيني المسلحة قبل أربعين عاما، كان أيمن الظواهري ال يزال صبياً،                
 يرشقون جنود االحتالل    87خرج صبية فتح وفلسطين في انتفاضة       ) بعد عقدين على االنطالقة   (نه  وفي مثل س  
وحين كبر الصبية الفتحاويون، وصاروا رجاال، قاتلوا عدوهم بشجاعة وبسالة ضمن كتائب شـهداء              . بالحجارة

هو كهـل، أو ألقـى      االقصى، لكننا ال نعرف أن أيمن الظواهري قاتل االسرائيليين وهو صبي، وهو شاب، و             
  .، فطوبى ل المجرمين!عليهم حجرا

 ال يلتفتون كثيرا، أو قليال،      - ومن سار على دربهم في النضال        -من حسن الحظ أن الفتحاويين والحمساويين       
إذ لو فعلوا، لشغلهم ذلك     : الى من يقْدح فيهم بمفردات التكفير والتخوين، فليس لديهم وقت يكفي للمناقرة والنقار            

 ان ما من أحد في الخليقة يملك        - وجميعنا معهم يعرف     - قضيتهم، وهم عنها غير منشغلين، وهم يعرفون         عن
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أن يقدم دروسا للفلسطينيين في النضال والمقاومة، ويمتحنهم، ويضع لهم عالمات النجاح والرسوب مهما عـال                
هذه : ة السالح فيجوز لهم أن يقولوا     شأنه، فهم األساتيذ، وسواهم تالمذة، وهم من يوزعون الشهادات على حمل          

  .البندقية مناضلة ألن لها قضية، وتلك قاطعة طريق ألنه ال قضية له
  12/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  حتى ال تنزلق حركة فتح نحو التحالف مع إسرائيل .45

  بالل الحسن
 تشكيل الحكومة يفهم من بيان المجلس الثوري لفتح، أن قرار الحركة هو عدم المشاركة مع حماس في

المجلس  أمام هتضع فتح قبول حماس لبرنامجها السياسي كما أعلنه محمود عباس في خطابحيث  .الفلسطينية
وال يستطيع أحد أن يصف موقف  . وإال فإنها ستبقى في موقع المعارضة,التشريعي الجديد، شرطا للمشاركة

ديمقراطية كمقياس، فإن أحدا ال يدعو خصمه فتح هذا إال بأنه موقف غريب عجيب، فإذا أخذنا اللعبة ال
لقد جرت العادة بين األطراف المختلفة سياسيا، أن تتداعى إلى ف. السياسي إلى تبني برنامجه كشرط للتحالف

لقاءات حوار يتم فيها استكشاف نقاط االتفاق انطالقا من األجواء السياسية القائمة، ويتم على أساس هذه النقاط 
وحين تقول فتح إنها ستكون في صفوف  . قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، حسب الظروفنشوء تحالف ما،

المعارضة، فإنها تتصرف وكأن السلطة الفلسطينية هي دولة برلمانية مستقلة، يلعب فيها الجميع لعبة التأييد 
 تحت والمعارضة، وتنسى ـ دون أن يعرف أحد كيف يمكن لها أن تنسى ـ أن الشعب الفلسطيني يعيش

االحتالل، وأن هذا االحتالل يقدم مساحة واسعة لجميع األطياف المتآلفة والمتناقضة لكي تلتقي وتتضامن، ألن 
  .المهمات المطروحة هي مهمات مواجهة االحتالل وليست مهمات تطبيق برنامج هذا الطرف أو ذاك

ت إسرائيل على إلغاء تحفظاتها لنفترض مثال أن حماس أعلنت أنها لن تذهب إلى أي تفاوض إال إذا أقدمو
األربعة عشر على خريطة الطريق، فهل ستقول فتح إنها في المعارضة، وإنها من هذا المنطلق ترفض طلب 

  حماس؟ 
لنفترض أن حماس وضعت أربعة عشر تحفظا فلسطينيا على خطة خريطة الطريق مقابل التحفظات و

  لفلسطينية؟ اإلسرائيلية، فهل ستقول فتح إنها تعارض الشروط ا
من البديهي القول إن ظروف الوضع الفلسطيني ال تسمح بلعبة المواالة والمعارضة على طريقة برلمانات 
الدول المستقلة، حيث تمثل األحزاب اليمين واليسار والوسط، وإن ظروف الوضع الفلسطيني ال تسمح إال بلعبة 

  .حد ضد االحتاللاالحتالل حيث يفترض بالجميع أن يكونوا في موقف واحد مو
ومن الصعب علينا أن نذهب في هذا المنطق حتى نهايته، لنقول بأن حركة فتح ذات التاريخ الوطني المجيد، 

ب أنها ال ترى طبيعة هذا وحين تصر على موقفها هذا، فإنها تضع نفسها في موضع ال نرضاه لها، ومن الغري
فة للموقف اإلسرائيلي الذي يريد محاصرة حماس ، فستكون، شاءت أم أبت، حليهإذا واصلت الذي الموقف

وسيكون هذا إذا حدث وصمة عار . وتفشيلها عبر تجويع الشعب الفلسطيني، وعبر مواصلة عمليات القتل ضده
   الشرفاء أن تنزلق حركتهم إلى هذا الموقع؟هافهل يقبل مناضلو. هافي تاريخ

 لبلورة هذا الموقف والمضي فيه حتى النهاية، حيث تقول إن القوى الدولية تبدي استعدادا يشبه التآمر مع فتح
القوى الدولية إنها ستدعم الرئاسة الفلسطينية لتؤمن من خاللها النفقات اإلنسانية الالزمة، ونفقات أجهزة األمن، 

فهل ستقبل الرئاسة الفسطينية أن تكون ضالعة في . لكي تتواصل عملية محاصرة حكومة حماس وتفشيلها
دولية ضد حكومتها؟ ولنفرض أن الخطة نجحت، وتمكن هذا التحالف الغريب من نوعه من تفشيل مؤامرة 

حماس، فماذا ستكون النتيجة؟ هل ستكون تقوية للرئاسة الفلسطينية أم ستكون نموذجا يحتذى به للضغط على 
  أية قوة فلسطينية أخرى حتى ترضخ وتقبل شروط إسرائيل للتسوية؟ 
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ة في عملية الضغط على أي طرف فلسطيني سيجد نفسه في النهاية داخل شرك ال نخرج إن من يقبل المشارك
منه، حيث ستمارس عليه الضغوط نفسها ليقبل أو يفشل إذا لم ينصع لإلمالءات التي بدأت إسرائيل بإطالقها 

ل من يتجرأ وبهذا ترتد اللعبة على اصحابها، ويصبح فشل حماس درسا لك. منفردة منذ بدء االنسحاب من غزة
وبما أن الرئاسة ممثلة بعباس، قد حافظت حتى اآلن على مجموعة من . ويرفض القبول باإلمالءات اإلسرائيلية

المواقف الوطنية األساسية، رافضة التنازل عنها، فإن مواصلة موقفها هذا بعد تفشيل حماس لن يكون مقبوال 
تخلى عن مصالح فلسطينية أساسية، وإما أن يجري منها، وهي ستكون آنذاك أمام خيارين، إما أن ترضخ وت

والكل . التفكير باستبدالها، والسعي الستقدام الخائن الفلسطيني المستعد سلفا للتوقيع على كل ما سيطلب منه
يعرف أن هذا النوع من الخائن موجود فعال، وإذا انتهت فترة صالحيته فيمكن استبداله، وعلى قاعدة تفشيل أي 

  .عرقل التسوية السياسية كما يريد اآلخرون رسمهاقادم جديد ي
  ماذا يعني هذا كله؟

يعني أن فتح إذا واصلت النهج الرافض للتحالف مع حماس، وعلى أساس برنامج موحد ضد االحتالل، وعلى 
اساس شروط ومطالب فلسطينية ترفع في وجه االحتالل، فإنها لن تصل إلى موقع قوة جديد على أنقاض 

، بل ستصل إلى وضع ضعيف يستقوي فيه اآلخرون عليها، ويدفعون بها، من داخلها أو من تجربة حماس
وهذا ما يجب أن تدركه فتح، لكي تقوم بإحداث . خارجها، نحو التفريط بالحقوق الوطنية الفلسطينية األساسية

 شعار كلمة تغيير في موقفها السياسي، ترفع فيه شعار التحالف بدال من شعار الحصار والتفشيل تحت
وال يمكن لهذا . التحالف على أسس وطنية تحشد الجميع في موقف سياسي ونضالي موحد. المعارضة المغرية

الموقف السياسي أن يكون دعوة لحماس لكي تعترف بإسرائيل، فليس المناضلون الفلسطينيون هم الذين ينتدبون 
ن دعوة فلسطينية لحماس لكي تتنازل عن شروط ال يمكن لهذا الموقف السياسي أن يكو. أنفسهم لهذه المهمة

التفاوض المنطقية مع إسرائيل، تلك الشروط التي تنسفها إسرائيل كل يوم، وتضع لها بديال كل يوم، فليس 
إن األصوات تعلو اآلن مطالبة حماس بأن  .المناضلون الفلسطينيون هم الذين ينتدبون أنفسهم لهذه المهمة

 اتفاق يقول بالوالية القانونية الواحدة لمنطقتي الضفة الغربية وغزة، ولكن إسرائيل تعترف باتفاق اوسلو، وهو
أصوات تعلو اآلن  . وتمنع التواصل بين المنطقتين، وال أحد يطالب إسرائيل باالعتراف باتفاق اوسلوهتخرق

اطق الفلسطينية قتال مطالبة حماس بأن تعلن تخليها عن المقاومة، بينما تقوم إسرائيل يوميا باستباحة المن
  .وتدميرا، وال أحد يطالب إسرائيل بوقف عمليات االستباحة

األصوات تعلو اآلن مطالبة حماس باالعتراف بخريطة الطريق، بينما تعلن إسرائيل أنها تريد رسم الحدود من 
لي عن موقفها طرف واحد، وتريد االستيالء على أكثر من نصف الضفة الغربية، وال أحد يطالب إسرائيل بالتخ

أال تصلح هذه القضايا لتكون منطلقا لصياغة برنامج سياسي نضالي واحد، تلتزم به حركتا فتح وحماس،  .هذا
  ويكون قاعدة للتحالف والتعايش بينهما؟

 هاولكن هذا يستدعي أن تستيقظ كوادر. وهو ما ال نريده لها. الطريق اآلخر، هو أن تتحالف فتح مع إسرائيل
حركة البرياء، وأن تكف عن ردود الفعل النزقة والمتعالية، وأن تنشغل بالحفاظ على وطنية من غفوة الك

  .وطنية تاريخها الذي هو تاريخنا جميعاو
  12/3/2006الشرق االوسط 

  
 ?هل هي أحالم صهيونية أم حقيقة يجري التخطيط لها .46

 منور غياض آل ربعات
إن الملك عبداهللا ربما يكون آخر الملوك الهاشميين على , عندما قال احد كبار قادة جيش الدفاع اإلسرائيلي

وطلب من المسؤولين اإلسرائيليين أن يعتذروا عن هذا الذنب ,  ثارت ثائرة األردن الديبلوماسية,عرش األردن 
 وهل ما تفوه به ,ولكن هل انتهى الموضوع على ارض الواقع والى هذا الحد. وقد حصل لهم ما أرادوا, الشنيع
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ؤول اإلسرائيلي هو هفوة لسان أم هي حقائق يعد ويخطط لها ليصار إلى تنفيذها وقت الحاجة وليس هنالك المس
ولكن هذا ال يغير في الحقائق شيئا , حاجة إلى تعكير صفو اآلخرين مسبقا وليأخذ األردن االعتذارات التي يريد

واألحالم الصهيونية في بناء دولة , ر وهذا عهدنا باليهود والصهاينة منذ هيرتزل ووعد بلفو.على األرض
والصراخ والعويل , وترك للعرب قرارات األمم المتحدة, حيث كان لهم ما أرادوا, األجداد في ارض الميعاد

من قراءتنا للتاريخ تعلمنا أننا نحن العرب نقول ما نشاء في حق العالم وحق  ف.ولليهود الدولة واألرض والواقع
وال يلقى أدنى اهتمام من اآلخر في , ولكن على ارض الواقع فان كالمنا ال قيمة له, راليهود ونلقيهم في البح

بينما عندما يتحدث اآلخر ولو بهفوة لسان فان على العربي الذكي وعلى ولي األمر أن يحلل , هذا العالم 
فت الحكومة لذلك ال ادري كيف اكت. الن ما يفكرون به يطبق ولو بعد حين, هفواتهم وأحالمهم ألف مرة

األردنية باالعتذارات االسرائيلية من دون اللجوء إلى تمحيص ودراسة هذه األفكار االسرائيلية لمعرفة ما يدور 
 . في خلد اآلخرين 

إن كل المؤشرات في األردن االجتماعي وليس األردن السياسي تدل على أن ما يخطط له اإلسرائيليون هو 
فاألردن بقي يقول بأنه ممر للمخدرات ,  إال بعدم تصديقها إلى حين حدوثها حقيقة واقعة ال مجال للهروب منها

وال يوجد خطر على مواطنيه من هذه اآلفه إلى أن أصبح االن مقرا للمخدرات والمتعاطين بحسب , وليس مقرا
 حين أن وبنفس الشاكلة سيبقى األردن يعتقد أن التطمينات االسرائيلية كافية إلى, مؤسسات رعاية المدمنين

في األردن اليوم يتم . يحدث المخطط اإلسرائيلي عندها يفزع األردن الرسمي بعد أن يكون كل شيء قد انتهى
مثال , والغريب في األمر أن الكل يرى ويسمع وال من يتحرك, تحقيق الحلم الصهيوني بصورة غير مباشرة

حيث بيعت , ته واصله وفصله وغرضه بيع األراضي األردنية لكل من يملك بغض النظر عن جنسيذلكعلى 
وحتى الواجهات العشائرية التي . وكل األراضي الصحراوية, كل األراضي األردنية في عمان والزرقاء واربد

مثال . بل انه لم يبق شيء لم يبع حتى اللحظة, كانت ملكا لبعض العشائر الكبرى كمحميات ومناطق رعي 
كز المهمة في الدولة وتسليم مقاليد البالد لغير األردنيين ممن يحملون آخر هو إقصاء األردنيين عن اغلب المرا

, في الشارع, وفي مدينته, و غريبا في جامعته , فأصبح المواطن األردني غريبا في وطنه, أي وثيقة أردنية
يء وآخر ش. حتى اإلعالم تغير وصار ينطق بلسان غير األردنيين ولهجاتهم. وفي المصنع وكل مؤسسة أردنية
حيث يجري بشكل أو بآخر جعل األردني يبيع أرضه تحت وطأة الفقر حتى , تم تحقيقه هو إفقار األردنيين

والذين يشترون ) المتأردنيين(وهذا االفقار هو لصالح اآلخرين , يحافظ على ماء وجهه ويعيش مستور الحال
فين الذين ال يستطيعون الوصول إلى بل إن اغلب األردنيين االن إما من العسكر أو من صغار الموظ, كل شيء

بل إن أرقام صندوق . او من صفوف العاطلين عن العمل , آخر الشهر من دون االستدانة من هذا وذاك
عود على بدء كيف لألردنيين  .المعونة الوطنية تقول إن اغلب األردنيين أصبحوا يعالون كفقراء من الصندوق

 إلى شيء أخر غير األردن ليحل هسرائيلي الذي يريد أن يحولأن يدافعوا عن بلدهم في وجه المخطط اإل
ثم كيف لألردني أن يدافع عن , مشكالته القائمة مع احتالله ألراض الغير وتوطين الغير في أرضي آالخرين 

فهذا المنطق ال يستقيم والمخطط اإلسرائيلي ? وهو المهمش والفقير والمبعد في وطنه عن صنع القرار, بلده
 . الدفاع عن الوطنومبدأ 

 12/3/2006السياسة الكويتية 
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