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  السالم مع إسرائيل      هنية باألمل في  تصريح   تنفي حماس  .1
ريحات منـسوبة   امس ما تناقلته بعض وسائل االعالم من تـص          )  حماس (  مشير المصري  النائبنفى    : دبا غزة،    

  . يوقع اتفاق سالم مع االسرائيليين ووصفها بأنها تصريحات عارية عن الـصحة              يأمل فيها أن     ماعيل هنية إلس
إطار حملة مسعورة تهدف إلرباك الوضـع          في   يأتي   أن ذلك    غزة   تصريحات صحفية في     في   واعتبر المصري 

علـى   حمـاس      إن ما تمارسه   :  وقال  .حماس   ير في عزعة ثقة الجماه  الساحة وز    وخلط االوراق في     الفلسطيني
المستقبل القريب لتشكيل حكومة ستثبت للجميع أنها لن تغادر مواقعها وأنها ثابتة على مبادئها                 أرض الواقع في  

ـ نحن نأسف لتعامل بعض     :وأضاف  . بغالبيته على أساسها     اختارها الشعب الفلسطيني     التي ائل االعالميـة  الوس
   . الفلسطينية مع هذه االخبار االمريكية الملفقة والمعروفة لدى الجميع

  19/3/2006األيام البحرينية 
  
  برنامجنا السياسي سيفاجئ الجميع:  تشكيلة حكومتهعباسهنية يسلم  .2

رئـيس  أعلـن   : محمد يـونس  ورام اهللا فتحي صباح     وغزة   نقالً عن مراسليها في    19/3/2006الحياة  نشرت  
الحكومة الفلسطينية المكلف اسماعيل هنية انه سيعرض تشكيلة الحكومة الجديدة على الرئيس عباس في لقـاء                

وابقى هنية فـي مـؤتمر       .سيعقد بينهما في مقر الرئاسة مساء األحد، رافضا قطعياً االفصاح عن أي اسم فيها             
 امام القوى والكتل البرلمانيـة، خـصوصا        صحافي عقده بغزة امس باب المشاركة في الحكومة العتيدة مفتوحاً         
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وشدد هنية على ان حماس ستسعى جاهدة لتعزيز الشراكة في مختلف المجاالت من أجل بنـاء                 .الجبهة الشعبية 
ولفت الى انه اجـرى اتـصاالً        .الوطن ومواجهة التحديات، الننا نؤمن بأن الحوار يجب ان يظل سيد الموقف           

 في صورة المستجدات المتعلقة بالمشاورات مع القـوى والكتـل البرلمانيـة،             هاتفياً مع عباس الجمعة ووضعه    
 فـي   اتـشاور ليعرض عليه التشكيلة الوزاريـة، و     يمشيراً الى انه اتفق مع عباس على عقد اللقاء مساء االحد ل           
بعرضها باتمام اقرار هذه الوزارة     ) الدستور الموقت (الخطوة الالحقة وفق ما نصت عليه مواد القانون االساس        

ابدى هنية عتبه، وربما ألقى بالالئمة على الفصائل والكتل االخرى في           و. على المجلس التشريعي لنيل الثقة منه     
وشدد على   .فشل التوصل الى اتفاق لمشاركتها في حكومة وحدة وطنية اكد ان الحركة سعت بقوة الى تشكيلها               

واعدنا صوغ ورقتنا السياسية أكثـر مـن مـرة،    ان الحركة اخذت بقسط وافر من اراء ومالحظات الفصائل،       
وقدمنا صيغاً في نقاط التباين تسمح لكل فريق ان يتكئ عليها في االستدالل على احترام برنامجـه الـسياسي،                   
وحتى نتمكن جميعاً من قيادة المشروع الوطني على قاعدة الفهم المشترك، اال ان ذلك لم يكن كافيـاً للتوصـل                

وفي رسالة موجهة الى المجتمع الدولي اعتبر هنية ان التغيير في المـشهد              .رفعنا لواءه الى ما حرصنا عليه و    
الحكومي الفلسطيني ليس مبرراً لقطع الدعم وممارسة الضغوط االقتصادية وفرض الحـصار الجمـاعي، الن               

اً سياسـياً   التهديد بقطع المساعدات يعني معاقبة شعب النه مارس الديموقراطية بنزاهـة وشـفافية، وابتـزاز              
ن الحكومة الفلسطينية القادمة مستعدة الن تقدم تجربة نزيهة نظيفة في التعامل مع المال العام               قال إ و .مرفوضاً

   .وبكل شفافية
: وقـال للحيـاة   .  حكومة حماس مع تحفظه الشديد عن برنامجها        عباس أبو ردينة عن قبول   نبيل  كشف  بالمقابل  

 .حكومة لكن على هذه الحكومة االلتزام بالبرنـامج الـسياسي للمنظمـة           الرئيس لن يضع عقبات امام تشكيل ال      
الرئيس متمسك بكتاب التكليف، واذا أرادت حماس االنسجام مع هذا البرنامج فان ذلك سـيكون فـي             : وأضاف

مصلحتها ومصلحة الشعب الفلسطيني، لكن اذا قرروا غير ذلك فانهم سيضعون انفسهم في عزلة وسـيدخلوننا                
واعتبر ان طريـق   .واستبعد عرض الحكومة على التشريعي قبل نهاية الشهر الجاري . شائكة وصعبة في حالة   

وبرنامج هذه الحكومة سيؤديان الى فرض عزلة وعقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني الن برنامج حماس               
   .ال يلبي مطالب المجتمع الدولي الذي له مطالب سياسية واضحة

ولون ومحللون سياسيون فلسطينيون امس ان برنامج حكومة حمـاس هـو بمثابـة              اعتبر مسؤ من جهة أخرى    
ونقلت وكالة الصحافة   . انقالب سياسي داخل السلطة، وحذروا من خطورة عدم احترام االتفاقات الموقعة سابقا           

ال يوجد حكومة جاءت للحكم ان كان مـن خـالل االنتخابـات او حتـى فـي                  : عريقات قوله .دالفرنسية عن   
قالبات اال والتزمت بالتزامات الحكومات السابقة واالتفاقات الموقعة سابقاً، ورأى ان حصول عكـس ذلـك                االن

واعتبر استاذ العالقات الدولية في جامعة بيرزيت هـشام          .يعني ان الحكومة الفلسطينية ستصبح خارج القانون      
   .فرارجة برنامج حكومة حماس بمثابة انقالب سياسي

مصادر مطلعة كـشفت     أن   غزة  طاهر النونو    نقالً عن مراسلها في    19/3/2006ماراتية  الخليج اإل وجاء في   
 وزيـرا، بينمـا البـاقون مـن المـستقلين           24للخليج أن حماس احتفظت لنفسها فقط بسبعة وزراء من بـين            

  . والتكنوقراط، ومن بين الوزارات التي ستحتفظ بها حماس الخارجية والداخلية والمالية
علمت من مـصادر فـي مجلـس         أنها   غزة ماهر إبراهيم   نقالً عن مراسلها في      19/3/2006يان  البوأشارت  

شورى حماس ان الحكومة الجديدة ستضم عددا من الشخصيات التكنوقراط ومن المعروفين ونـشطاء حمـاس                
 مـن    وزراء 10 وزيرا من الـضفة و     14 وزيرا، منهم    24وتتكون الحكومة الجديدة وفق التشكيلة النهائية من        

محمود الزهار للخارجية واللواء مصباح صقر لألمن الـوطني وسـعيد صـيام             .والوزراء المنتظرون د   .غزة
باسـم نعـيم للـصحة      .للداخلية والبروفيسور يوسف رزقة لإلعالم والمهندس جمال الخضري لالتصاالت ود         

سمير أبـو عيـشة     .لية ود عمر عبد الرازق للما   .ود .ناصر الشاعر للتربية والشيخ نايف الرجوب لألوقاف      .ود
للتخطيط والشيخ محمد أبوطير للزراعة وفخري تركمان للشؤون االجتماعية، وطارق أبو عرفة لشؤون القدس              
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أما وزير السياحة فهو من سكان بيت لحـم         ،  احمد الخالدي اوفرج الغول للعدل    .ومريم صالح وزيرة للمرأة، ود    
 ..ولم يكشف عن باقى الحقائب الوزارية

رئيس كتلة فـتح فـي      أن  وكاالت  وال فايز أبو عون  مراسلها   نقالً عن  19/3/2006يام الفلسطينية   األوذكرت  
وعن رفض فتح المـشاركة فـي    .ال اعتقد ان يرفض الرئيس عباس حكومة هنية  : التشريعي عزام االحمد قال   

في الحكومة ولن نمنح     امرنا حسم ما دام االخوة في حماس لم يوافقوا على مقترحاتنا لن نشارك               :حكومة قال ال
 لقد ابلغنا حماس بشكل واضح بموقفنـا هـذا وال           :واضاف .الحكومة الثقة ألننا مختلفون معهم على برنامجها      

 لدي قناعة بان موقفهم ثابت لـم يتغير وهـو          :داعي الستمرار الحوار معهم ما داموا رفضوا اقتراحاتنا وتابع        
  .انهم ال يؤمنون بالشراكة

 إن حماس ستفاجئ الشعب الفلسطيني بالمساحة الكبيرة في البرنامج السياسي الذي سجلته في              :ةهنيبالمقابل قال   
إطار البرنامج السياسي للحكومة، ألنها سعت إلى سياسة متقدمة وواعية لمتطلبات المرحلة، والمدركة للقاسـم               

ليهـا لحمايـة برنامجـه      المشترك، ال سيما وأنها قدمت صيغاً متعددة يستطيع كل طرف فلسطيني أن يتكئ ع             
وقال إن حماس قادرة مع الرئيس على إيجاد الـصيغة           .السياسي أمام الشعب الفلسطيني وأمام قواعده التنظيمية      

المناسبة للتعامل مع هذه الحكومة واعتمادها، معبراً في الوقت ذاته عن احترامه وتقديره للرئيس على إصراره                
عدها المقرر، والحترامه لنتائجها، ولتكليفه شخصاً من حماس بتشكيل         على إجراء االنتخابات التشريعية في مو     

  .هذه الحكومة
 أعلنت مصادر في الجبهة الشعبية أن الجبهة توافق من حيث المبدأ :غزة من 19/3/2006الدستور وأضافت 

س إلى ودعا صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية امس حما .على المشاركة بحكومة حماس
 .إعطاء وقت إضافي لمواصلة الحوار وصوال إلى برنامج سياسي مشترك

إن حماس تقدمت : النائب مشير المصري قالأن غزة من  19/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر 
كتل ببرنامج متوازن بعد إجراء التعديالت التي توافقنا عليها في الجلسات الماراثونية الثنائية والجماعية مع ال

البرلمانية ووضعنا برنامج الحد األدنى على قاعدة القاسم المشترك وتقاطع البرامج المختلفة، مشيرا إلى أن 
أبلغتنا قائمة البديل والطريق الثالث رسمياً عدم : بعض الكتل كان لها قرار مبدئي بعدم المشاركة، وقال

لذي رفضه الشعب الفلسطيني عبر صناديق وأضاف أن البعض يسعى إلى جر حماس إلى برنامجه ا .مشاركتها
: االقتراع من خالل التأكيد أن يستند برنامج الحكومة إلى وثيقة االستقالل التي تتضمن اعترافا بإسرائيل، وقال

هذا مرفوض من حماس ألنها ال يمكن أن تغادر مواقعها وتخذل شعبها الفلسطيني الذي اختارها على هذا 
  .األساس

قائمة باسماء التشكيلة الحكومية التي مـن        أن   الفت حداد نقالً عن مراسلته     19/03/2006 48عرب وذكر موقع 
وقالت مصادر في حماس ان هذه التشكيلة هي        . المقرر ان يعرضها هنية على عباس نشرت صباح اليوم االحد         

  : وتضم التشكيلة. شيه نهائية
  ). غزة-حماس ( محمود الزهار .د: وزارة الخارجية. 1
  ). غزة-حماس ( سعيد صيام :ارة الداخليةوز. 2
  ). سلفيت-حماس الضفة الغربية(عمر عبد الرازق .  د:وزارة المالية. 3
  ). غزة-حماس ( باسم نعيم :وزارة الصحة. 4
  ). رام اهللا– الضفة الغربية -مستقل( مازن سنقرط :وزارة االقتصاد. 5
  ). جنين-ة  الضفة الغربي-مستقل( فخري تركمان :وزارة العمل. 6
  ). القدس- الضفة الغربية-حماس( محمد أبو طير :وزارة شؤون األسرى. 7
  ).أكاديمي مستقل، الضفة الغربية، نابلس( ناصر الشاعر :وزارة التربية والتعليم. 8
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  ). غزة-حماس ( يوسف رزقة . د:وزارة اإلعالم. 9
  . مريم صالح. د:وزارة شؤون المرأة. 10
  . الغول فرج:وزارة العدل. 11
  . ماهر صبره. د:وزارة االتصاالت. 12
  . المهندس جمال الخضري:وزارة النقل والمواصالت. 13
  . خالد سعادة:وزارة الشباب والرياضة. 14
  ).مسيحي من بيت لحم( طناس أبو عيطة :وزارة السياحة. 15
  .عطا اهللا أبو السبح.  د:وزارة الثقافة. 16
  .ندس زياد الظاظا المه:وزارة األشغال العامة. 17
  ). الخليل- الضفة الغربية -حماس ( نايف الرجوب :وزارة األوقاف. 18
  . سمير أبو عيشة:وزارة التخطيط. 19
   جميل حرب:وزارة الزراعة. 20
  )مقرب من حماس( محمد شبير . د:وزارة التعليم العالي . 21
  
 مازن يطلب من سترو العمل إلعادة سعدات  أبو .3

 سترو مساعدته الستعادة النائب اطلب رئيس السلطة محمود عباس من وزير خارجية بريطاني :غزة والوكاالت
وذكرت وكالة وفا ان أبومازن تلقى الجمعة اتصاالً هاتفياً من . احمد سعدات ورفاقه الذين خطفتهم إسرائيل

مل على إعادة وطلب عباس من سترو الع. سترو تناول تداعيات اقتحام القوات اإلسرائيلية لسجن أريحا
من . المخطوفين، وعدم تقديمهم لمحكمة إسرائيلية حسب االتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

لبيان إن اعتقال سعدات ورفاقه جزء من صفقة لجانبه قال عضو اللجنة المركزية للجبهة في غزة جميل مزهر 
ظر بخطورة لحادثة اعتقال سعدات وستناقش األمر في منظمة وأضاف أن الجبهة تن. أبرمتها السلطة الفلسطينية

التحرير وأشار أن الجبهة لم تتلق حتى اآلن أي جواب رسمي من أبو مازن بشأن مالبسات الحادث، فيما تلقت 
  .  من حماس رسالة أعربت فيها عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الجبهة

 19/3/2006البيان 
  
  وتو واالس ودوسأبو مازن يلتقي  .4

بحث الرئيس الفلسطيني امس في مقره برام اهللا مع كل من القنصل االميركي العـام               : رام اهللا من محمد هواش    
في القدس واالس والمبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة الى الشرق األوسط دوسوتو في قاعـدة عمـل                  

دات ورفاقه، واالوضاع االقتصادية الصعبة     الحكومة الجديدة والتطورات االخيرة بعد عملية اريحا واعتقال سع        
 :لقائه عبـاس  وقال واالس عقب     .التي يمر بها الفلسطينيون بسبب الحصار واالغالقات التي تفرضها اسرائيل         

وأشار إلى أنه علم أن الرئيس سيلتقي هنية ونحن فـي           . وناقش مع السيد الرئيس عدداً من القضايا       إنه استمع   
 إنه بحث معه عباس في عدد من القضايا، مشيرا الـى ان             :دوسوتو عقب لقائه مع عباس    وقال  . انتظار النتائج 

  . المجتمع الدولي في انتظار تشكيل الحكومة واعالن برنامجها لتحديد كيفية التعامل معها
  19/3/2006النهار 

  
  ربكنا جميعاً يهدفان إلى اخطف سعدات ورفاقه : هنية .5
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اعتبـر رئـيس الحكومـة      : رام اهللا  فتحـي صـباح      وغزة  مراسلها في   نقالً عن    19/3/2006الحياة   نشرت
الفلسطينية المكلف اسماعيل هنية ان اسرائيل ارادت من وراء خطف أحمد سـعدات ورفاقـه وغيرهـا مـن                   

 .الممارسات ان تربكنا جميعاً بهذا التصعيد الممنهج، ومعاقبة كل الشعب الفلسطيني على خياراته الديموقراطية             
  .فراج عن سعدات ورفاقه وجميع االسرى والمعتقلينوطالب باال

العدوان اإلسرائيلي بكـل     هنية دعا الى توقف      أن   رام اهللا محمد هواش    في 19/3/2006النهار  وذكر مراسل   
كما دعا الشعب الفلـسطيني     . أشكاله عن شعبنا األعزل و اإلفراج عن جميع األسرى واألسيرات من السجون           

  . فلسطين، وعدم التعرض لهم أو لمقراتهمالى حماية االجانب في 
  
  اعتقال ثالثة نواب من حماس     .6

وقال . حماساعتقلت القوات اإلسرائيلية صباح السبت في مدينة القدس ثالثة نواب في المجلس التشريعي، من 
 والنائب شهود لوكالة األنباء الفلسطينية وفا إن القوات اإلسرائيلية اعتقلت النائب الشيخ محمد أبو طير،

 .إبراهيم أبو سالم والنائب أحمد عطون، وأحد مرافقيهم بالقرب من مستعمرة معاليه أدوميم القريبة من القدس.د
وذكر الشهود أن النواب الثالثة كانوا متوجهين إلى بلدة العيزرية المجاورة لمدينة القدس، لتفقد المؤسسات 

الهم من قبل جنود حرس الحدود وعناصر من الشرطة الوطنية فيها وخاصة جامعة القدس، عندما تم اعتق
وأشاروا إلى أن عملية االعتقال تمت بأسلوب همجي، . اإلسرائيلية، الذين تواجدوا على حاجز عسكري طيار

واقتيد النائبان أبو طير وعطون والمرافق إلى جهة غير معلومة، في حين تم إطالق النائب أبو سالم بعد 
  )   بي اييو. (ساعات من احتجازه

19/3/2006البيان   
  
  المطالبة بحّل السلطة تثير جدال داخل فتح  .7

محمود  نبيل ابو ردينة بأن       به صرحما  من محمد هواش     عن مراسلها في رام اهللا     19/3/2006النهار  نشرت  
ية يدخل عباس ال يزال على رأس عمله وال يفكر في االستقالة، وان ما يتم اعالنه عبر وسائل االعالم االسرائيل                 

وكان االمين العام للرئاسة الطيـب عبـد        .فى اطار الشائعات المغرضة واشاعة البلبلة فى االراضي الفلسطينية        
وأوضح انه طلب في    . الرحيم نفى ايضاً أن يكون قد طالب عباس باالستقالة، أو حّل السلطة الوطنية الفلسطينية             

دوى التلويح بما تطالب به القاعدة الفتحاوية، ويدعو إليه         اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، دراسة إمكان وج       
: وقـال .بعض الكتّاب والصحافيين، إضافةً إلى أساتذة جامعات ومفكرين، حول حّل السلطة الوطنية الفلسطينية            

في ظل اإلجراءات اإلسرائيلية االحادية الجانب، وإنكار وجود شريك فلسطيني في السالم، واإلهانات المتتاليـة               
تي توجهها إسرائيل الى السلطة الفلسطينية، وآخرها اقتحام سجن أريحا واعتقال من فيه، وفـي ظـل عـدم                   ال

تطبيق إسرائيل لالتفاقات والتفاهمات وااللتزامات بين األطراف واحترامها، إضافةً إلى امتناعها عن دفع أموال              
 السلطة، وعدم جدية ادعاءات المجتمـع       الضرائب وعائدات الجمارك، والتهديدات الدولية بقطع المساعدات عن       

من هنا، وفي ظل كل هذه المطالبات واألسباب، طلبـتُ مـن الـرئيس واللجنـة                . الدولي بدعم الرئيس عباس   
  .المركزية، دراسة امكان وجدوى التلويح بخيار حل السلطة الفلسطينية بسلبياته وإيجابياته

م عبدالقادر ل يونايتد برس انترناشونال إن اجتماعا للقيادة          حات هقال ما 19/3/2006وأضافت الخليج اإلماراتية    
وأضاف أن القيادة الفلسطينية بحثت في إمكان تقديم         .الفلسطينية بحث أمس في مسألتين واحتمال تنفيذ إحداهما       

. وأوضح عبدالقادر انه لم يتم اتخاذ قرار بهـذا الخـصوص          . محمود عباس استقالته أو حل السلطة الفلسطينية      
نه شدد على أنه إذا استمر االحتالل اإلسرائيلي في عدوانه على الشعب سيتم اتخـاذ قـرار بحـل الـسلطة                     لك

  .الفلسطينية ألنه ال مفر عندها من حل السلطة وتحميل إسرائيل مسؤولية ما يجري في األراضي الفلسطينية
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  محامو احمد سعدات سيقاضون بريطانيا     .8

ططون لرفع دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيـا يتهمـون فيهـا وزارة             انهم يخ  كشف محامو أحمد سعدات   
  .الخارجية البريطانية بالفشل في حماية سعدات من االعتقال التعسفي

19/3/2006 48عرب  
  
  استنكار فلسطيني لتهجم خدام على بشارة   .9

خدام لصحيفة الصنارة   استنكرت الفصائل الفلسطينية أمس التصريحات التي أدلى بها عبدالحليم           :دمشق  الخليج  
عزمي بشارة بالتوسط بين سوريا     الدكتور واتهم فيها    1948الصادرة في المناطق الفلسطينية المحتلة في العام ،       

واعتبرت الفصائل الفلسطينية ان تـصريحات خـدام إسـاءة للـشعب             .1992واسرائيل في المفاوضات العام     
  .طينيةالفلسطيني ألنها تستهدف أحد الرموز الوطنية الفلس

19/3/2006الخليج اإلماراتية   
 

 استئناف عملياتها داخل اسرائيل  االجنحة العسكرية للفصائل تقرر .10
دستور أن جميع لل قال أبو ساري المتحدث باسم كتائب الشهيد احمد أبو الريش في تصريحات : الدستور–غزة 

سعدات ورفاقه على استئناف العمليات الفصائل الوطنية واإلسالمية اتفقت في اجتماعات عقدتها عقب اعتقال 
وأكد ان األجنحة العسكرية الفلسطينية ستستهدف . العسكرية داخل المناطق التي تقوم فيها دولة إسرائيل

 . شخصيات إسرائيلية وبريطانية وأميركية، كوسيلة للضغط من أجل إطالق سراح معتقلي اريحا
19/3/2006الدستور   

  
   صواريخ6أسديروت بـألوية الناصر تقصف مغتصبة  .11

 .قصفت ألوية الناصر صالح الدين، مغتصبة أسديروت ومعبر كيسوفيم في محيط قطاع غزة بستة صواريخ
وأكدت ألوية الناصر في بيانها أن هذه العملية تأتي كرد على الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق الشعب 

 . في الجهاد ضد االحتالل الصهيونيالفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة استمرارها
19/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
 وصول وفد حماس الى صنعاء  .12

ونقلت وكالة االنباء  .وصل وفد حماس امس الى صنعاء في زيارة الى اليمن تستمر عدة ايام:  ا ف ب،صنعاء
منية على مواقف الحركة في ظل اليمنية عن القيادي في الحركة اسامة حمدان ان مشعل سيطلع القيادة الي

وكانت  .التطورات الراهنة في الساحة الفلسطينية وتوضيح المساعي التي بذلتها الحركة لتشكيل الحكومة
صحيفة الثورة اليمنية نقلت امس عن حمدان قوله ان وفد حماس سيبحث مع القيادة اليمنية البرنامج السياسي 

كما اشار حمدان الى ان الحركة تأمل من القمة . حكومة المقبلةواالقتصادي واالجتماعي الذي ستطرحه ال
العربية المقبلة في الخرطوم دعم قضايا الشعب الفلسطيني والمطالب التي طرحتها حماس على القمة، دون 

 .مزيد من التوضيح
 19/3/2006الدستور 

  
  سنقرط يحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب نفاد القمح والدقيق  .13
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أغلقت معظم المخابز في غزة أبوابها بعد أن         :محمد البابا  عن مراسلها  19/3/2006يام الفلسطينية    األ نشرت
شهدت خالل الثماني واالربعين ساعة الماضية ازدحاما شديدا من المواطنين، الذين اصطفوا في طوابير طويلة               

ات الدولية كمنظمة االونروا ال     إن قطاع غزة ومطاحنه السبع والمؤسس     : وقال سنقرط للصحافيين   .لشراء الخبز 
تملك أي غرام من القمح محذرا من كارثة إنسانية وحالة من الفوضى سيشهدها القطاع فـي حـال اسـتمرار                    

وأرجع أسباب االزمة الى اغالق اسرائيل لمعبر المنطار التجاري خالل الخمـسة والخمـسين يومـا                 .االزمة
  .الماضية

ين اقترب مخزون الدقيق لديهم من النفاد، إلى خلط الدقيق األبيض بالدقيق            ولجأ العديد من أصحاب المخابز، الذ     
وبالطريقـة ذاتهـا     .األسود دقيق القمح، فيما أغلق عدد آخر منهم مخابزه، بعد أن نفد مخزونهم االحتيـاطي              

 تصرفت بعض ربات البيوت، أمال في الحفاظ على ما تبقى لديهن من دقيق، واستبدلت عائالت أخرى الخبـز                 
  . بما تبقى لديها من أرز ومعكرونة

وفيما تواصلت أزمة الحصول على المواد األساسية، بسبب إغالق إسرائيل للمعابر، تعالت النداءات الوطنيـة               
والشعبية المطالبة بالرقابة على األسعار، التي ارتفعت بشكل الفت، وباتت تشكل أزمة لدى المواطنين، الـذين                

وكانت موجة الغالء طالت المواد األساسية ومشتقاتها، وحليب األطفال،          .دية سيئة يعانون أصال من حالة اقتصا    
  .واألجبان، والفواكه بأنواعها، فيما خلت العديد من المحال التجارية الصغيرة منها

 سارعت اسرائيل، اليوم، الى محاولة التنصل من المسؤولية والقائها أن 19/3/2006 48عربوذكر موقع 
لسطينيين، زاعمة ان رفض الفلسطينيين تفعيل معبر كيرم شالوم هو لعبة سياسية هدفها الضغط على كاهل الف

  على اسرائيل العادة فتح معبر المنطار
  

  تشييع الشهيدة الطفلة أكابر في جنين  .14
شيع في قرية اليامون قرب جنين أمس جثمان طفلة في الثامنة من عمرها اغتالها : رام اهللا ـ محمد ابراهيم

وكانت الطفلة وتدعى أكابر زايد في طريقها مع  .جيش اإلسرائيلي بخمسة أعيرة نارية مساء أول من أمسال
عمها إلى عيادة الطبيب عندما تعرضت سيارتهما إلطالق نار كثيف أدى لمصرعها وإصابة عمها بعيارين 

ثة شبان مطلوبين عندما فتحت وقال أهالي القرية ان قوات االحتالل كانت تالحق ثال. ناريين في اليد والرجل
كما دمرت جزئيا ستة بيوت أخرى بواسطة الجرافات التي جابت  .النار في كافة االتجاهات وقتلت الطفلة

 .كما سحقت الدبابات ست سيارات. شوارع القرية الضيقة
19/3/2006البيان   

  
  القدس وقف إسالمي لن نفاوض عليه  :عكرمة صبري .15
لديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري ان القدس المحتلة بشطريها وقـف إسـالمي              أكد مفتي القدس وا    :أ.ن.ق

ولن يفاوض عليها وعلى عروبتها وإسالميتها اي فلسطيني أو عربي، داعيا اصحاب المنازل الخالية في القدس                
ن يفعل ذلـك    إن م :  المتطرفين، وقال  نللمستوطنيالعتيقة الى العودة الى منازلهم وترميمها وعدم تركها فريسة          

  .  يؤكد الشكوك التي تحوم حول بيعها او تعريضها للخطر
19/3/2006الخليج اإلماراتية   

  
  حملة ارهاب بوليسية ضد نشطاء التجمع في الطيرة  .16

في الوقت الذي تعرض فيه فرع التجمع الوطني الديموقراطي في الطيرة الى اعتداء دنيء مـن قبـل جهـات                    
 مقر الحزب في الحي الشمالي في المدينة ليلة امس األول، تواصـل الـشرطة               مجهولة القت قنبلة صوتية على    
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االسرائيلية حملة ارهاب وتخويف منظمة ضد نشطاء الحزب، بدأت باعتقال اربعة مـن نـشطائه، الخمـيس                 
  الماضي، ووصلت الى استدعاء المرشح العاشر في قائمة التجمع المحامي فؤاد سلطاني، قبل منتصف ليلة 

  
  .لتحقيق معه تحت طائلة االنذار بزعم انه نظم وشارك في تظاهرة غير قانونيةامس وا

   19/03/2006 48عرب
  

   يهود يمنيون ينشئون يمنهم في اسرائيل :تحقيق .17
المشاهد التي ترافقك وانت تتجول في حي اوشيوت في مدينة رحوفوت في اسرائيل، قبل               : امال شحادة  ،القدس

. لظهر، تختلف تماماً عن تلك التي تعكس طبيعة سكان هذا الحي، بعد هذا الوقت             الساعة الرابعة والنصف بعد ا    
فهذا الحي اليمني الذي يعج بأهله، من رجال يتخذون حديقة صغيرة مكاناً لالستراحة وأحياناً للجلوس، وفتيـان                 

ليديـة قديمـة،    يتجولون ويتسامرون، وأطفال تزداد إعدادهم بعد العودة من المدرسة يقضون وقتهم بالعـاب تق             
فقلما تجد رجاالً يجلسون في المكان، وان أردت البحث عنهم فعليـك            . تختفي منه صور بعد الرابعة والنصف     

هناك يمكنك ان تعرف الكثير عن طبيعة حيـاة هـذه           . بعدد من البيوت التي تحولت مكاناً دائماً للقاء األصدقاء        
  .الشريحة من اليمنيين

صغرة من الحياة اليومية في اليمن وأبرزها مضغ القات، فهذه العشبة التـي ال              في هذه البيوت تشاهد صوراً م     
تخزين القـات   . يمكن لليمنيين االستغناء عنها تحول جلساتهم الى حفالت يومية تكون النرجيلة نجمها الضاحك            

 عقارب الساعة   فموعد جلساته اليومية مقدس للجميع وما ان تقترب       . يحدد البرنامج اليومي لليمنيين في اسرائيل     
النساء يتحولن الى   . من الرابعة والنصف بعد الظهر حتى تلتقي المجموعة لتواصل جلستها حتى ساعات المساء            

نادالت يقضين الوقت في غرفة في البيت من دون جهاز تلفزيون، فهذا األخير يحتكر الرجال مشاهدته خوفـاً                  
التلفزيون مركون في مقيل القات ومثبت معظم       . والبيتمن تدهور أخالق المرأة والنشغالها في شؤون األطفال         

  .الوقت على قناة الجزيرة الفضائية
هذا الجانب من الحياة اليومية لليمنيين في اسرائيل يعكس طبيعة هذه الشريحة التي وصلت في موجة الهجـرة                  

م ما ولدته هذه التقاليـد      ، وما زال كبار في السن فيها متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم على رغ           1992األخيرة عام   
من مشكالت مع جيرانهم اليهود من أصول أخرى وأيضاً مع الجيل الثاني الذي لم يعد يحتمل أسلوب التعامـل                   

  .التقليدي
  اليمن الصغير

 في حملة أطلق عليها على أجنحة       1950 و 1949وصول أول فوج من يهود اليمن الى فلسطين كان بين عامي            
وبحسب الوثائق االسرائيلية فان هؤالء هم معظم أبناء الطائفة اليهوديـة           . شخصالنسور وضمت خمسين ألف     

وخالل الفترة التي تـرأس فيهـا اسـحق    .  عائلة من اليهود في اليمن لم تغادر250في اليمن ولم يبق اال نحو       
تبقوا بمغادرة  شامير الحكومة توحدت الجمعيات اليهودية اليمنية ومارست ضغوطاً كبيرة سعياً الى السماح لمن              

وبعد تدخل الحكومة االميركية، التي مارست ضغوطاً على اليمن، بحسب الوثائق االسرائيلية، سمح لهم              . اليمن
معظم هـؤالء يـسكنون فـي حـي     .  يمني800 بالهجرة الى اسرائيل وخالل ثالث سنوات وصل     1992عام  

يمني متزوج من ثالث نـساء اختـار        اوشيوت في رحوفوت وعشر عائالت في اشكلون، وهناك عائلة واحدة ل          
وبحسب معطيات دائرة الهجرة بقـي فـي        . االبتعاد عن هذا التجمع السكاني وسكن بيتاً بالقرب من الخضيرة         

  . يهودياً يرفضون الهجرة الى اسرائيل350اليمن 
العائالت التي  في اسرائيل تختلف وضعية اليمنيين الذين وصلوا مع بداية اقامة دولة اسرائيل كلياً عن وضعية                

فمعظم القادمين  .  عاماً، فثمة مشاعر كراهية تتبادلها الشريحتان نابعة من طبيعة حياة كل منهما            14وصلت قبل   
في الموجة االولى سكنوا في طبريا واعتمدوا في حياتهم على زراعة األرض وعملـوا فـي مـشاريع بنـاء                    
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يهود اآلخرين كانت مشوبة بالتوتر والخالفات اليومية       كل منهم كان يملك بيتاً وارضاً لكن عالقتهم بال        . صغيرة
بسبب العادات والتقاليد التي لم ترق لآلخرين الى جانب نظرة استعالئية يتعرضون لها من الجماعات اليهودية                
األخرى، ما دفع الغالبية منهم الى ترك المدينة والتوجه الى السكن في مناطق مختلفة، فتوزعوا الى بلدات عدة                  

اما من وصلوا في موجة التسعينات فهؤالء ما زالوا حتى اليوم           . سرائيل وسرعان ما اندمجوا في المجتمع     في ا 
متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم وضاعف من تمسكهم وجودهم في حي واحد ال يشعر الواحد منهم فيـه بـاختالف    

 ال يعني عـدم وقـوع صـدامات         لكن هذا . عن اآلخر بل يشعرون بأنهم بنوا ألنفسهم يمناً صغيراً خاصاً بهم          
وشجارات وخالفات مع الجيران اليهود الذين رفضوا الكثير من العادات ومنها فرن الطابون مقابل البيت وذبح                

  .العجول والدجاج وغيرهما من الدواجن في ساحة البيت
االندماج بالمجتمع  معارضة اآلخرين تقاليدهم زادتهم نقمة واستياء فيما رفض الجيل الجديد التمسك بها وحاول              

أولى التغييرات التي قام بها معظم أبناء هذا الجيل كانت في أشكالهم وأزيائهم سـواء تـسريحات                 . االسرائيلي
الشعر أو خلع القبعة اليمنية ام ارتداء الجينز بدالً من العباءة التقليدية، وهذا ولد حال اغتراب وخـالف أيـضاً                    

  .بين األباء واألجداد واألبناء
فهذه العائالت ما زالت تتصرف مع الفتـاة كمـا          . التغييرات تقتصر على الشباب ونسبة قليلة من الفتيات       هذه  

كانت عليه الحال في اليمن بمنعها من دخول المدارس المختلطة او الخروج في المساء او تغيير الزي، باستثناء                  
علمـاً ان   .  عامـاً  13ي جيل مبكر يبدأ من      عادة واحدة لم يتمكن اليمنيون من الحفاظ عليها وهي زواج الفتاة ف           

  .معظم الفتيات يتزوجن من شبان يمنيين ومن ترغب بزواج من غير يمني فال تلقى عموماً معارضة من األهل
  حنين للعرب

الحديث مع كبار السن يكشف عن حالة من اإلحباط واليأس والشعور بالظلم مترافق مع حنين الـى جيـرانهم                   
قدمون لنا سالل الفواكه من دون مقابل ويتعاملون معنا بصدق وإخالص كما يقول يحيـى               العرب الذين كانوا ي   

اذا كان اليهودي محتاجاً لنقود كان يدينه العربي من دون مشكلة، حتى انه لم يكن يطالـب                 : تسفاري ويضيف 
عر يوماً بـضائقة    لم نش . هناك في اليمن كانت الحياة هادئة نزرع األرض ونعتاش منها         . بنقوده الى ان نعيدها   

  .اقتصادية مع اننا كنا نعمل نصف يوم
 عاماً وما بعد استقبلت بحفاوة كبيرة، وهذا أمر يعزز الكراهية بين ابناء الجيلين،              14األفواج التي وصلت منذ     

لـدى  : كما يقول يتسحاق قعتبي من أبناء الفوج األول وهو على عالقة طيبة مع أبناء حي اشيلوت ويـضيف                 
فنحن عندما وصلنا سكنا في خيم وكـل الكبـار عملـوا فـي              .  كانت خيبة أمل ال توصف بيننا      وصول هؤالء 

كانت البيوت بانتظارهم وكذلك الثالجة والغسالة      . أما هم فقد حصلوا على كل ما يحتاجونه       . البيارات والزراعة 
  .وكل احتياجات البيت، والكثير منهم يعتاشون على مخصصات التأمين

فقد عمل مذيعاً في صوت اسرائيل التي كانت مسموعة في          . بناء األفواج األخيرة ليست صدفة    وعالقة قعتبي بأ  
كان يقدم ليومين في االسبوع برنامجاً خاصاً عن اليمن وخالله يدعو من تبقى فيهـا               . اليمن، كما يقول تسفاري   

ئيل وكنا ننتظـر بفـارغ مـن        اشتقنا كثيراً السرا  . من اليهود الى المجيء الى اسرائيل كنا عندما نسمعه نبكي         
هنا ال يوجد أي نوع من      . لم نتوقع يوماً ان تكون حياتنا في اسرائيل صعبة الى هذا الحد           . الصبر الوصول اليها  

  .الهدوء
فـي  . لدى وصوله الى اسرائيل رافقته السادسة واليوم يفكر بالزواج من سابعة          . تسفاري تزوج من ست نساء    

اسرائيل مسجل كزوج المرأة واحدة وزواج الثانية سيولد له مشكالت قضائية ألنه مخالف للقانون اإلسرائيلي،               
ين ولكن مع فارق ان هؤالء وصـلوا        ولكنه يريد ان يكون كعشرة آخرين في حيه يعيش كل واحد منهم مع اثنت             

  .الى اسرائيل مع زوجتين ولم يكن في إمكان القانون االسرائيلي حرمانهم من واحـدة
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من يتزوج من سبع في حياته، يحصل علـى سـبع           : وعندما يتحدث تسفاري عن زوجته السابعة يهمس مازحاً       
 ابنـاً وخمـسة     15لدي اليوم   . األوالدارغب بالزواج من اخرى ألنني أحب       : أخريات في الجنة، لكنه يضيف    

  .الحقيقة انني ال اذكر أسماءهم... وثالثين حفيداً
زوجته يونا تتمنى اللحظة التي تتيح لها فرصة العودة الى اليمن والسبب كما تقول انها لم تعد قادرة على تحمل                    

هذا األمر أزعـج الجيـران      . البيتانا ال أتمتع إال بخبز الطابون في ساحة         : طبيعة الحياة اليومية في اسرائيل    
ثم ان الطحين فـي اسـرائيل غيـر         . وسبب لنا المشاكل ما اضطرنا الى إحضار طابون من غاز داخل البيت           

هناك كل شئ بسيط وصحي حتى المياه التي        . لقد اشتقنا لرائحة الخبز المنتفخ    . صحي كما هو الوضع في اليمن     
  .ن األنابيب هنا التي ال تجلب اال الحجارة للجسمكنا ننتشلها من البئر افضل ومفيدة اكثر م

والجدير بالذكر ان النساء اليمنيات يجدن اللغة العبرية اكثر من الرجال والسبب التحاقهن بدورات خاصة للغـة                 
وتقول العاملة االجتماعية التي رافقت العائالت، ياعيل هرشـكوفتش، ان          . كما هو حال جميع المهاجرين الجدد     

وا في البداية رفضاً قاطعاً ان تلتحق المرأة بدورة اللغة العبرية لكن دائرة الهجرة أصرت علـى                 الرجال رفض 
  .ذلك وبالفعل تعلمت النساء اللغة أما الرجال فرفضوا االلتحاق بالدورة

  العمل والعيش والجيش
وألنهم يرفـضون  . عاديةعند وصول العائالت اليمنية الى اسرائيل لم يكن من السهل التحاق ابنائها بالمدارس ال            

. معظم هذه المدارس تابعة لحـزب شـاس       . تدريس الفتاة في مدارس مختلطة تقرر ارسالهم الى مدارس دينية         
  .وخالفاً لكثيرين من اليهود لم يتحملوا تعاليم المدارس الدينية ولم يواصلوا تعليمهم

ى الى المدارس والنوادي الخاصة     انضم عزرا تسفاري الى شاس ونجح خالل فترة قصيرة في احضار ستين فت            
فالبدلة والخليوي ال يناسبان الحياة التـي       . لم أتمكن من التأقلم مع حياتهم     : بالحزب لكنه سرعان ما تركه ويقول     

  .أنا رجل جدي أردت ان أعمل. ابحث عنها
د غادر اليمن هو    فق. وتسفاري يعيش هو األخر حال إحباط، فوصوله الى اسرائيل لم يكن كبقية العائالت اليمنية             

 بعد ان حصلوا على تأشيرة دخول بهدف معالجـة الوالـد            1991وعائلته الى الواليات المتحدة االميركية عام       
قالوا لي  : وهناك تمكن من العمل والحياة في شكل مريح لكن الموساد، وكما قال، الحقه طوال الوقت              . المريض

 تشجعت وقررت التجاوب مع طلبهم ووصلت مع العائلة         .انهم سيضمنون البيت والسكن والعمل وحتى السيارة      
  .انتظرت رجال الموساد ان يحضروا لي ما وعدوني به وحتى اليوم لم اشاهد أحداً منهم. الى اسرائيل

. ان اليمنيين ليسوا علمانيين وال متدينين لكـنهم محـافظون         :  اهرون بن ديفيد وهو من اصل يمني       .و يقول د  
ايا خالفاً لبقية اليهود من أصول أخرى لم يلتحقوا بالجيش وقلة قليلة منهم فقط أقـدمت                واليمنيون الشبان والصب  

شمعون جميل يؤكد أنه رغب في االلتحاق بالجيش بعد تشجيع من اقاربه واغراء ما سيحصل عليه                . على ذلك 
لخدمـة  من منح ومساعدات لكنه لم يحصل على أي مساعدة خالل فترة خدمته ما اضطره الى الهـرب مـن ا           

من يريد ان ينجح عليه ان يتعب       . الحياة في اسرائيل ليست سهلة    : ويقول جميل . وبالتالي وجد نفسه في السجن    
  .ويعمل ليالً ونهاراً ويهتم بنفسه ، وحتى في مثل هذه الحالة ربما ال يحقق النجاح الذي يريده

 ينجح الشاب في تعلـم مهنـة حتـى          واألمل لدى كل يمني في اسرائيل اليوم، كما يقول عزرا تسفاري هو ان            
  .يضمن العمل والعيش

  19/3/2006الحياة 
  

  رهاب اإلصرخة فلسطينية ضد : مسرحية زمن الحيتان .18
استطاعت المخرجة الفلسطينية إيمان عون، بديكورات بسيطة ومـؤثرات صـوتية           :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

عشتار إلى دائرة الضوء، بعد اقتصار أعماله فـي         وضوئية ليس مبالغاً فيها، الخروج بعمل مميز، يعيد مسرح          
إال أن األمر مختلـف مـع زمـن         . السنوات األخيرة على مسرح المنبر، من خالل حكايات أبو شاكر لإلذاعة          
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شئنا أم أبينـا نحـن      : وتقول عون . الحيتان التي يمكن وصفها بمسرحية فلسطينية ضد اإلرهاب بجميع أشكاله         
ال ... نتأثر به، وهذا يتطلب منا الخروج من الدائرة المحلية الضيقة، على أهميتهـا            جزء من هذا العالم، نؤثر و     

بد أن نخرج من هذه القوقعة، ونحاول أن ندرك جيداً أين نحن مما يجري حولنا في العالم، ونسلط الضوء على                    
لسطينية عن القـضايا  ال يمكن عزل القضية الف    . قضايا اهتمامها عالمي، ونعالجها برؤية نقدية فلسطينية خالصة       

  .العالمية الكبيرة، وبالتالي يجب أال نبقى أحاديي الجانب
والملفت أن كاتباً أميركياً شارك في وضع النص، وكذلك مساعد المخرج أميركي، وهما لم يترددا في المشاركة                 

لـسطين،  في عمل جريء ينتقد سياسة حكومة بالدهما، بعد الصدمة التي تعرضا لها خـالل إقامتهمـا فـي ف                  
ومشاهدتهما ما يحدث على األرض، فالحقيقة، كما يقوالن، تختلف عما هو سائد في وسائل اإلعالم، خصوصاً                
أن عون وأفراد طاقم العمل يعملون بجدية لعرضه في الواليات المتحدة ودول عربية من أجل إيصال الرسائل                 

م أن العديد من الممولين المحليين واألجانـب  من جهته، يؤكد إدوار معل .التي يتضمنها إلى الجمهور المستهدف 
رفضوا دعم المسرحية بسبب فكرتها الجريئة، وان ذلك كان سبباً في إصراره على تنفيذ العمـل، والخـروج                  

كانت ردود الفعل تتحدث عن المشاكل التي قـد         . عبره بصورة فنية عميقة وممتعة في آن، وبعيدة من التكرار         
وهنا، .  يمكن أن يسهموا في تمويل عمل قد يسبب لهم إشكاالت حقيقية بمواضيعها            يثيرها العمل، وعن أنهم ال    

التجربة جديدة في كل شيء، والعمل يوصل رسالة مفادها أن ما يحدث            . وجدنا أننا نسير في الطريق الصحيح     
ويؤكد ... يوودعلى أرض الواقع، ال يختلف كثيراً عن أفالم الويسترن ورعاة البقر األميركية، وكذلك أفالم هول              

  .ما سيحدث قريباً في المنطقة، هو ما شاهدتموه في المسرحية: معلم
19/3/2006الحياة   

  
    وزير الخارجية التطبيعيةاستياء سياسي في موريتانيا من تصريحات  .19

ارتفعت موجة االستياء في النخبة السياسية والقوى الشعبية الموريتانية من تـصريحات وزيـر     :المختار السالم 
الخارجية أحمد ولد سيد أحمد لصحيفة قطرية االسبوع الماضي قال فيها إن وجوده في الحكومة االنتقالية دليل                 
على متانة العالقات الموريتانية مع اسرائيل، وحمل الهجوم اإلعالمي والسياسي الذي يتعـرض لـه الـوزير                 

قـاالت والتعليقـات فـي الـصحافة        انتقادات الذعة وجهتها شخصيات سياسية واجتماعية مهمة، وعشرات الم        
  .وصفت الوزير بالنكرة التطبيعية في التاريخ الموريتاني

وقال القيادي السياسي البارز محمد جميل منصور، ان الوزير كرر المسوغات الواهية للعالقـة مـع الكيـان                  
ـ                 ذه العالقـة،   الصهيوني التي يبدو أن الرجل يعتبرها مسألة شخصية جعلت وجوده في الحكومة دليل بقـاء ه

ما كنت أظن الموضوع مصدر فخر، بل كنت وما زلت موقنا أنه مدعاة للخجـل وسـبب لألسـف                   : وأضاف
الى ذلك ندد حزب الصواب الموريتاني، وهو أحد أهم التشكيالت السياسية فـي الـبالد،                .واالشمئزاز والتقزز 

اكشوط، وطالب الـسلطات الموريتانيـة      بزيارة المسؤول في وزارة الخارجية االسرائيلية يعقوب داداس إلى نو         
وقال الحزب إن كـل األقنعـة األمريكيـة          . بقطع العالقات مع إسرائيل التي سماها بالكيان القاتل والمفترس        

واإلسرائيلية قد تساقطت، وأن األيام أثبتت أن اليهود والصهاينة ليست لهـم مواثيـق وال عهـود وال التـزام                    
ن اتفاقيات مدريد؟ وأين خريطة الطريق؟ وما الذي تحقق من تعهد بـوش بقيـام               أي: باالتفاقات الدولية وتساءل  

  ؟ وما مصير تفاهمات شرم الشيخ وغيرها؟ 2005دولة فلسطينية مستقلة مع حلول 
19/3/2006الخليج اإلماراتية   

  
  وال مكان للتطبيع مع اسرائيل  ..  العربيةالسودان ينجز ترتيبات استضافة القمة .20

أعلنت الحكومة السودانية أمس إنجازها ترتيبات كبيرة الستضافتها مؤتمر القمة العربية           : د حسن الخرطوم  عما  
الثامنة عشرة األسبوع المقبل، وقالت إن اثنين فقط من الملوك والرؤساء العرب اعتذرا حتى اآلن عـن عـدم                   
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تها األمنية خـالل القمـة      الحضور، وشددت على أن المؤتمر لن يكون للتطبيع مع إسرائيل، وأكدت أن إجراءا            
  .عالية المستوى

19/3/2006الخليج اإلماراتية   
  
  

  الحزب اإلسالمي ينتخب بني ارشيد رغم معارضة الحكومة: عّمان .21
انتخب حزب جبهة العمل االسالمي الذراع السياسية لجماعة االخوان المسلمين في االردن             : نبيل غيشان  ،عمان

 فاز بالتزكية زكي سعد بني ارشيد رغم الحملة االعالميـة التـي شـنتها               اميناً عاماً جديداً للحزب امس حيث     
وانتخب مجلس شـورى حـزب جبهـة         .الحكومة االردنية عليه واعتبرته يدير استثمارات لحماس في االردن        

العمل االسالمي مكتباً تنفيذياً الدارة شؤون الحزب مكوناً من نمر العساف، ارحيل الغرايبة، موسى ابو هنطش،                
واختار مجلس الـشورى االمـين       .بيل الكوفحي، زياد خليفة، محمد البزور، حكمت الرواشدة واحمد الزرقان         ن

  .العام السابق حمزة منصور رئيساً له وعضو مجلس النواب زهير ابو الراغب نائباً له
  19/3/2006الحياة 

  
 األميركيون مستاؤون من سياسات بوش  .22

يعتبرون ان ) % 68(ؤسسة هاريس بأن اكثر من ثلثي األميركيين أفاد استطالع للرأي نشرته م:ا ف ب
يعتبر ان من المحتمل ) % 30(مع الوضع في العراق، وان واحدا من كل ثالثة  رئيسهم يتعامل بشكل سيىء

 . جدا اندالع حرب اهلية في هذا البلد
  19/3/2006البيان 

  
   والحكومة وشروط حركة فتح حماس .23

  ياسر الزعاترة 
أمام حماس غير تشكيل الحكومة من دون فتح، ومن دون القوى التي انحازت إلى رؤية االتفاق على لم يكن 

البرنامج السياسي كشرط للمشاركة في الحكومة، مع العلم أن الحوار مع هذه األخيرة كان من باب تعزيز 
 .الوحدة كخيار مبدئي، إذ أن تمثيلها في المجلس ال يؤهلها ألكثر من مشاركة رمزية

وفي العموم فنحن نكتب قبل حسم موقف الجبهة الشعبية؛ الفصيل األكثر حضوراً بعد حماس وفتح بين القوى 
 .الممثلة في التشريعي

طوال األيام الماضية سمعنا الكثير من قادة حركة فتح، ال سيما الناطق باسم نوابها السيد عزام األحمد الذي لم 
لى التعامل مع حماس بمنطق الشريك األصغر الذي عليه أن يأتي طائعاً يكن مقنعاً بحال، ال سيما حين دأب ع

لكن . إلى حضن الشقيقة الكبرى معلناً توبته عن برنامجه السابق ونيته االنخراط في اللعبة بشروطها القديمة
ة ال حماس ليست بذلك الغباء كي تخلع برنامجها الذي انتخبت على أساسه على عتبات حكومة تدير بلدية كبير

أكثر، ال سيما وهي تدرك أن من يطالبونها بتبني برنامجهم ال يفعلون ذلك إيماناً بأنه الدواء الشافي ألمراض 
 . الشعب الفلسطيني المستعصية، وإنما إيماناً منهم بأنه الفخ الذي سيشوه الحركة وتاريخها ويضرب مصداقيتها

وزنها في برنامج حماس أثناء تأبين السيد خالد الفاهوم من هنا كان خالد مشعل موفقاً في حديثه عن السلطة و
والسلطة إما أن . فلتذهب في ستين داهية إذا كانت ستعطل برنامج التحرير والمقاومة. رحمه اهللا في دمشق

 .تكون سلطة مقاومة أو ال تكون
لطة قد غدت حقيقة وقد قلنا مراراً إن الفلسطينيين يبحثون عن إدارة أفضل لحياتهم ونضالهم ما دامت الس

وإذا اعتقد الطيب عبدالرحيم ومن على شاكلته أنهم يهددون حماس بحديثهم عن إلغاء السلطة فهم . واقعة
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واهمون، ألن الحركة لن تعارض، بل ستؤيد قراراً من هذا النوع إذا كان هدفه خوض النضال على أسس 
 . 2002ئيليين منذ ربيع العام جديدة تنقلب على نظام االحتالل الديلوكس الذي توفر لإلسرا

، وهي ستصنف كذلك رغم أن غالبيتها )إذا لم تشارك الشعبية(مكرهة إذن ذهبت حماس نحو الحكومة المنفردة 
من المستقلين، ما يعني إطالق العنان للبرنامج اآلخر بالنسبة لفتح بعد فشل البرنامج األولي المتمثل في سحب 

بطبعته الشهيرة، والبرنامج الجديد الذي نعنيه هو اإلفشال بكل الوسائل أقدام حماس نحو مشروع التسوية 
الممكنة، وعلى رأسها استمرار التحكم بالسلطة وترك الحكومة لحماس، وهي حكومة تدير مؤسسات وأجهزة 
رأسها من حماس وقاعدتها من فتح، ما يعني أن القاعدة هي التي ستحدد شكل المخرجات أكثر من القيادة، إذ 

 ! ما قيمة أوامر لن تنفذ وخطط يتفنن البعض في تخريبها؟
نعم، مكرهة ذهبت حماس إلى هذه الصيغة، تماماً كما جاءها فوز لم تكن تبحث عنه، لكن الحركة التي أبدعت 
في ميدان الدم والتضحيات لن تكف عن بذل الغالي والنفيس في خدمة شعبها، وإذا ما وضع البعض العصي 

تعود إلى جمهورها وتضعه في صورة كافة التفاصيل المتوفرة ليعرف حقيقة الذين عملوا ضد في دواليبها فس
 . مصلحته من منطلقات فئوية وحزبية، بل وعقد مرضية شخصية أيضاً

لقد أملنا وأمل الكثيرون في قدرة قادة فتح على تجاوز الروح الحزبية والدخول في شراكة مع حماس تهيل 
منح الفلسطينيين شيئاً يذكر، لكن ذلك لم يحدث مع األسف، ما يعني أنه ال بد من اقتحام التراب على حقبة لم ت

الميدان وخوض التحدي، وهو ميدان ليس فيه سوى الحصول على أجر واحد بسبب الفشل العائد إلى الظروف 
ر، بل وضع القضية الموضوعية القاهرة، أو أجرين اثنين في حال النجاح، مع العلم أن النجاح لن يعني التحري

الفلسطينية على سكة جديدة تعيدها إلى حضنها العربي واإلسالمي، مع تكريس خيار المقاومة كخط ثابت في 
  .تحصيل الحقوق

19/3/2006الدستور   
  

 وسجن أوسلو  .. بين سجن أريحا .24
 جالل عارف  

ا، كان المفترض أن تحسم  في اليوم نفسه الذي قامت فيه إسرائيل بعمليتها الهمجية القتحام سجن أريح
. المفاوضات حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بين حماس وباقي الفصائل الفلسطينية، وخاصة مع فتح

وكانت نقاط االختالف الرئيسية مازالت كما هي حيث ترفض حماس شروط فتح وتؤكد أنها لن تقدم االعتراف 
ة إلى التزامها بـ الشرعية الدولية ويؤكد الناطق باسمها أن المطلوب بإسرائيل من دون مقابل، وترفض اإلشار

الشرعية الدولية فيها ظلم كبير للشعب الفلسطيني، ومع ذلك فإسرائيل تختار من هذه الشرعية ما يخدمها، 
  ! وتترك ما ال يخدمها

طلوب إقراراً ماذا يكون الموقف اآلن من طلب االعتراف بإسرائيل وقد أصبح واضحا للمرة المليون أن الم
وماذا يكون الموقف اآلن من الحديث عن الشرعية . فلسطينياً وعربيا ودوليا بأن إسرائيل هي اآلمر الناهي 

فالقضية هنا . الدولية بعد التواطؤ المتدني من جانب الواليات المتحدة وبريطانيا في جريمة اقتحام سجن أريحا
وإنما بفرض االستسالم على . مسجونين في حماية دوليةال تتعلق بفرض االستسالم على سعدات ورفاقه ال

هذه المقاومة التي . شعب مازال يقاوم من أجل حريته واستقالله رغم المأساة التي يعيشها والضحايا التي يقدمها
جسدت نفسها في نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة، والتي كشفت زيف الحلول المطروحة منذ أوسلو وحتى 

واالتفاقات التي ال تنفذ، ومنح الوقت الالزم  .لتي لم تكن إال مسيرة طويلة من التفاوض العقيماآلن، وا
للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة لتنفيذ المشروع الصيهوني وإنهاء تهويد القدس واالستيالء على ما تستطيع من 

  .ة أرض الضفة الغربية والقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية حقيقي
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وهو ما يتم بنجاح كبير بدعم الواليات المتحدة األميركية الكامل، والتي ال ترى في كل ما يجري على الساحة 
وينبغي أن يقودها في المرحلة المقبلة خليفته  .الفلسطينية إال جهوداً للسالم كان يقودها حمامة السالم شارون

ميركية تحددها واشنطن وتفرضها على الجميع، وكانت كانت الشرعية الدولية قد تحولت إلى شرعية أ. أولمرت
هذه الشرعية يتم تسويقها بأنها الطريق الوحيد والممكن إلقامة تسوية تحقق ولو الحد األدنى من الحقوق 

وكان االنزعاج الذي أبدته أميركا وأوروبا من نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية يقوم على أن . العربية
 عاما، سوف يعطل مسيرة 15ا يعنيه من انحياز للمقاومة وإعالن إفالس نهج أوسلو الذي استمر فوز حماس بم

 وللمرة المليون أيضا ـ يتحول -اآلن .التسوية السياسية القائمة على الشرعية األميركية البديلة للشرعية الدولية
، والهدف هو فرض األمر الواقع على فالشرعية األميركية ليست إال الشرعية اإلسرائيلية.. األمر إلى فضيحة

  .العالم كله، وفرض االستسالم الكامل على الشعب الفلسطيني
 !! من فلسطين إلى العراق إلى سوريا وإيران..  واإلعالن بأن القوة وحدها هي التي ستقرر مصير المنطقة

انتخابات تجريها، وأن التواطؤ سيقال الكثير عن أننا أمام مجرد عملية انتخابية تقدم عليها إسرائيل قبل أي 
وربما يطلبون من الفلسطينيين . المشين من جانب أميركا وبريطانيا كان لدعم فرص كاديما في االنتخابات

والعرب تقديم الشكر على ما تم، ألنه يضعف فرص الليكود واليمينيين، وكأن المفروض أن يكون الدم 
وكأن هناك فرقاً بين نتنياهو وحزبه وبين شارون ! سرائيلالفلسطيني هو الذي يدفع ثمن االنتخابات في إ

  !وخليفته إال في المزايدة على التهام األرض العربية وقتل الشعب الفلسطيني
 وسيقال الكثير أننا أمام مجرد رسالة جديدة لـ حماس بأنه ليس أمامها من طريق إال الرضوخ لألمر الواقع 

األميركية ـ اإلسرائيلية، ورسالة لباقي الفصائل الفلسطينية بأال تشارك في واستئناف المسيرة السلمية بالشروط 
األميركية ـ -فالجريمة اإلسرائيلية.. لكن هذه الـ رسالة تتناسى أموراً كثيرة! السلطة إال وفقاً لهذه الشروط

ة األميركية البريطانية الجديدة ال تعطي فقط مصداقية لطرح حماس الرافض لالعتراف بإسرائيل وبالشرعي
ولكنها تطرح مصير السلطة الفلسطينية نفسها على كل األطراف، بعد ما . المنحازة حتى النهاية إلسرائيل

وصراعات على مكاسب شخصية، وانشقاقات عمت . وصلت إليه من ضعف ومهانة، ساهم فيها فساد داخلي
وضعف عربي وتبديد ألوراق القوة . يركاوساهم فيها أيضا عربدة إسرائيلية مدعومة من أم. الساحة الفلسطينية

وكان األساس في كل ذلك نهج خاطئ بدأ من أوسلو وترك كل . التي يملكها العرب وال يحسنوا استخدامها
القضايا األساسية معلقة، ومنح إسرائيل ما تريد من تنازالت مقابل سلطة وهمية يجري الدفع بها لتكون مجرد 

  .  من إقرار األمر الواقع على األرض الفلسطينيةجهاز لتأمين إسرائيل حتى تنتهي
إن السلطة الفلسطينية التي بدأت عملها وكأن الدولة الموعودة قد أصبحت في قبضة اليد الفلسطينية، انتهت قبل 
ذلك إلى رئيس معزول في غرفة محاصرة تتواصل الجهود العربية والدولية لمجرد اإلبقاء على حياته ولو إلى 

  .  اله بعد ذلك في الظروف الغامضة التي رحل فيها عرفاتأن يتم اغتي
وها هي اآلن ـ ووسط ظروف بالغة الصعوبة ـ تنتهي إلى مشهد يجسد الواقع الراهن حيث الدبابات 
اإلسرائيلية تقتحم سجن أريحا، والحرس الفلسطيني يجبرون على الخروج شبه عرايا، والشرعية الدولية 

  ) . إلسرائيل بالطبع(سلطة تستند إليها تتخلى عن مواقعها في الوقت المناسب التي كانت ال) األميركية(
والسؤال اآلن لم يعد مصير سعدات ورفاقه، وال مواجهة عدوان إسرائيلي يتكرر كل يوم بطريقة أو بأخرى، 

  .بعد االنتخابات اإلسرائيلية) الذي لن يأتي(أو انتظار الفرج 
لة كاملة بدأت في أوسلو، وانتهت بـ سلطة فلسطينية فقدت هيبتها ومكانتها هل انتهت مرح: وإنما السؤال هو 

وربما مبرر وجودها، وشرعية أميركية منحازة للحل اإلسرائيلي، ووعود بدولة يتم على المأل تقطيع أوصالها 
  وانهاء أي احتمال لقيامها؟ 

ن خالل اإلعالن عن الحاجة لـ تأهيل لقد قامت الشرعية األميركية من البداية على كسب الوقت إلسرائيل م
 . الشعب الفلسطيني للتسوية السياسية، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة لضمان أمن إسرائيل
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والرهان على أن الواقع المعيشي البائس سوف يدفع الفلسطينيين إلى القبول بالتنازل عن حقوقهم التاريخية 
  .  يةالعادلة مقابل تحسين أوضاعهم االقتصاد

فالهدنة التي التزمت بها الفصائل الفلسطينية قابلتها إسرائيل بتصعيد .. وقد انتهى هذا كله إلى ال شيء
االغتياالت، واالنسحاب من غزة حول القطاع إلى سجن كبير، وغياب عرفات ومجيء أبومازن بكل اعتداله 

  . ويد القدسوبراجماتية تمت مقابلته بالتوسع في االستيطان والتهام الضفة وته
ونجاح الفلسطينيين في اختيار الديموقراطية تتم مواجهته من أميركا بالتهديد بالحصار والتجويع، وحتى الوعود 
بتحسين أحوال المعيشة انتهت إلى أوضاع اكثر مأساوية ألن الدعم مرتبط بالتنازالت، وألن المطلوب هو 

  . مع الضغوط الخارجية في صنع هذا الواقع األليماإلجهاز على المقاومة، وألن الفساد الداخلي تحالف 
ولم يكن التصويت في االنتخابات التشريعية الفلسطينية مجرد انحياز لـ حماس ولكنه كان إعالناً برفض النهج 
الذي قاد النضال الفلسطيني طوال السنوات الماضية من خالل سلطة عاجزة، وتنظيمات متناحرة، واتفاقيات 

  . لشرعية الدولية شرعية أميركية منحازة من البداية إلى النهاية إلسرائيلجائرة تستبدل با
فهل .. ومن هنا فإن الوضع يطرح على الجميع أسئلة لم يعد ممكنا تجاهلها في إطار البحث عن بداية جديدة

  أصبح األمر أكبر من تشكيل حكومة ال تحكم، وسلطة ال تملك أي سلطة بيدها؟  
ة االعتبار لـ الشرعية الدولية الحقيقية، فينتهي هذا الوضع الذي يعفي إسرائيل من وهل آن األوان إلعاد

  مسؤولية االحتالل تحت زعم وجود سلطة فلسطينية؟  
وهل تعود األرض الفلسطينية إلى وضعها القانوني الحقيقي كأرض محتلة وليس كأرض متنازع عليها كما 

  سطينيين والعرب والعالم أجمع؟  تحاول الشرعية األميركية أن تفرض على الفل
لكي ) بمشاركة كل الفصائل(أليس األجدى أن تسدل الستار على هذا النهج، وأن يعود األمر لمنظمة التحرير 

تقود الصراع ضد االحتالل اإلسرائيلي من خالل قيادة موحدة ورؤية واضحة تكون مرجعيتها األساسية هي 
  لشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؟  المبادرة العربية والحقوق المشروعة ل

لقد كان سعدات ورفاقه في سجن أريحا في ظل حراسة مفترضة من سلطة فلسطينية وضمان دولي من أميركا 
ولكن الضمانات الدولية كانت مجرد وهم، والسلطة الفلسطينية كانت في سجن أكبر دخلته في .. وبريطانيا

 ! أوسلو ولم تخرج منه بعد
19/3/2006البيان   

  
 !تصريحات هنية غير المسبوقة .25

 طارق ديلواني
فاجأتنا تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني وأحد أبرز قادة حركة حماس، غير المسبوقة، التـي نـسبها لـه                  

تي لم يستبعد فيها إمكانية توقيع اتفاق سـالم مـع إسـرائيل مقابـل               تلفزيون سي بي إس نيوز األمريكي، وال      
، ولم نعد قادرين على تفسير أسباب هذه التصريحات         1967انسحابها من األراضي الفلسطينية التي احتلتها عام        

  . ودوافعها، وهل تأتي في إطار تكتيكات حماس السياسية وواقعيتها، أم أن األمر مجرد تصريح سياسي
ال بوضوح ودون مواربة في تصريحاته التي سبقت اإلعالن عن تشكيلة حمـاس المنفـردة للحكومـة                 هنية ق 

الفلسطينية، أن يديه ليست ملطخة بالدماء؛ حيث إنه لم يأمر شخصيا بأي نوع من العمل العسكري أو اإلرهابي                  
ني بعدم شرعية العمليات    ضد إسرائيل، وإنه سينصح أبناءه بالعدول عن مثل تلك األعمال، وفي هذا إقرار ضم             

  .. االستشهادية، واألدهى أن هنية أضاف أنه لن يبارك أي عملية قد يقوم بها أبناؤه 
لسنا شعبا دمويا،   : ولدى سؤاله بشأن ماذا سيكون رده إذا أخبره أحد أوالده برغبته في أن يستشهد، أجاب هنية               

وإذا جاءني أحد أبنائي ليطلـب      ..  مهمة انتحارية  لم أرسل أحدا في   : وأضاف. إننا نرغب في وقف إراقة الدماء     
  . تنفيذ إحداها، فإنني لن أفكر حتى في الدعاء له
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نحسن الظن بـهنية وتصريحاته، فلربما فسر تلفزيون سي بي إس نيوز كالمه في غيـر موضـعه أو حملـه                    
يام فقط مـن تهديـدات      محمال آخر، لكن ما يثير االستغراب هو أن مقابلة هنية هذه وتصريحاته جاءت بعيد أ              

اولمرت باستهداف هنية واغتياله ،وهو الذي نجا بصعوبة من محاولة الغتياله قبل ثالثة أعوام عندما قـصفت                 
  .  منزال كان يجتمع بداخله مع قادة آخرين من حماس-مقاتلة إسرائيلية من طراز إف

 بإسرائيل، وهي اعتـراف إسـرائيل       ما تم تداوله على أنه شروط االعتراف      , األكثر إثارة في تصريحات هنية    
بالدولة الفلسطينية ضمن حدود غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ترسيخ ضمني ألمور لم تكن فـي                 

اإلسـرائيليون علقـوا    . 48الخطاب الحمساوي سابقا، من ضمنها إسقاط حق العودة أو المطالبة بأراضي عام             
  . حديث االزدواجي وبحملة العالقات العامةمباشرة على تصريحات الرجل، ووصفوها بـال

واعتاد قادة حماس على الحديث عن هدنة طويلة األجل مشروطة باالنسحاب اإلسرائيلي من األراضـي التـي                 
، إال أن تصريحات هنية هذه المرة تضمنت إشارة أكثر صراحة إلى إمكانية توقيع اتفاق سالم،                67احتلتها عام   

  . ل تولي حماس للسلطةخاصة وأنه تصريح يأتي في ظ
األمر يدعو بالفعـل    ..فهل تتنكر حماس لميثاقها ومبادئها وأدبياتها، أم أنها مجرد تصريحات عابرة ال قيمة لها               

للحيرة، والمتتبع لسجل حماس السياسي وتحوالتها خاصة في السنة األخيرة، يدرك أن ثمة مفاجآت قادمة فـي                 
س التشريعي الفلسطيني تجاهلت حماس تماما اإلشارة بـشكل صـريح           الطريق، ففي االنتخابات األخيرة للمجل    

للدعوة إلى تدمير إسرائيل الذي تضمنه ميثاقها؛ وهو ما فسره مراقبون على أن ذلك يترك الباب مفتوحا لتعديل                  
  !فهل ينفي هنية تصريحاته كما في السابق؟..الميثاق 

18/3/2006مجلة العصر   
 

  !!كةانكشاف خديعة القواسم المشتر .26
 هاني حبيب 

وحتى كتابة هذه السطور، لم يخرج بعد الدخان االبيض من مدخنة حكومة حماس، المـشاورات والمحادثـات                 
التي جرت من أجل تشكيل هذه الحكومة، وبصرف النظر عن دورها في هذا التشكيل، تعكس تجربة فلسطينية                 

مات الـسابقة، اال انهـا لـم تعكـس حقيقـة            فريدة، إذ رغم تعدد المشاورات التي سبقت كافة تشكيالت الحكو         
ديمقراطية بقدر ما عكست النموذج األكثر سلبية، فالمشاورات المضنية واالجتماعات الماراثونية المطولة، التي             
كانت تسبق كل تشكيل حكومي سابق، لم تتعرض ال من قريب وال من بعيد للمسائل ذات الـصبغة الـسياسية،     

 فتح كانت تسيطر على المجلس وتمتلك األغلبية فيه، ولكن ألن الصراع بـين              ليس ألن حكومة الحزب الواحد    
أطراف المعادالت المتباينة داخل فتح، كان ينحصر في اطار الخنادق المتواجهة والمـصالح المباشـرة، ولـم                 

بالنواب من  تكتسب التجربة الفلسطينية في هذا السياق، أية خبرة، باستثناء قدرة السلطة التنفيذية على التالعب               
  .أجل التوزير في الحكومات المقبلة

هذه المرة، شهدت الساحة الفلسطينية صراعاً حقيقياً، بأفق سياسي واضـح ومحـدد، معركـة بـين البـرامج        
واألجندات، ماضي ومستقبل القضية الوطنية كان عنوان هذا الـصراع المكـشوف، اال ان حـدة النقاشـات                  

عة الكبرى، والكذبة المتداولة بكل سهولة في الشارع الفلـسطيني حـول            والتخندق وراء المواقف، كشف الخدي    
مقولة القواسم المشتركة، إذ تبين بنتيجة هذه الحوارات، ان ال قواسم مشتركة اال في توافق الجميع على تخندق                  
 كل طرف خلف أجندته الحزبية الخاصة، وتحلي كل طرف من هذه االطراف بفضيلة عدم التنازل عن أي مبدأ                 

او جزئية من موقفه المبدئي المعروف، هذه الحقيقة، رغم مرارتها، ربما تجعلنا نعزف عن ترداد المعزوفـات                 
والمقوالت الشعاراتية الجاهزة وتداولها وكأنها حقيقة ال تقبل النقاش والجدال، هذه الحقيقة العارية تماماً، تـشبه                

جن أريحا، إذ اننا نعتقد، ان هذا العـري لـم يكـن إال              الى حد بعيد، رجال األمن الوطني العراة بعد اجتياح س         
انعكاساً، لعرينا وعارنا، الذي كان بحاجة الى اليد الطولى إلسرائيل، لكشف هذا العري، الـذي كـان صـفة                   
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مالزمة لتجربة السنوات القليلة الماضية، ورفضنا االعتراف به او التعاطي معه كحقيقة أكدتها نتائج االنتخابات               
  .ة االخيرة، دون أن ندرك مغزى هذه النتائج ومعانيها ودالالتها وتداعياتهاالتشريعي

عراة سجن أريحا ال عار عليهم، بل العار للسجان اإلسرائيلي، الذي يعتقل كل االرض وكل الـشعب، والـذي                   
فرض أراد من سجن أريحا، نسخة اسرائيلية، من السجن االميركي في أبو غريب في بغداد، لكن التعري الذي                  

على معتقلي سجن أريحا، ادى الى تأكيد حقيقة عارية اخرى، وهي اننا عراة أمام كل العالم، الذي لم يكتـرث                    
بعرينا اال من خالل متابعة ما يجري على شاشات التلفاز، دون اإلقدام على اية ردة فعل، حتى انه لم يـشجب                     

  .ية االسرائيليةولم يستنكر ولم يتعاطف مع الشعب العاري أمام اآللية العسكر
وقد كشفت هذه الواقعة، الى اي حد، اصبحنا في عزلة عما حولنا وعن محيطنا، بما فيه المحيط العربي الـذي                    
بالكاد سمعنا صوت شكوى االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وهو يكاد يبكي من شدة التأثر، ومـن                  

قد كشفوا عورة العرب المكشوفة اصالً، وتذكيرنا،       العجز عن عمل اي شيء، وهكذا يكون عراة سجن اريحا،           
في فلسطين، بأن حركة حماس عندما تضمن بيانها السياسي مصطلح االقليم العربي انما تهدف الى الهروب من              
عري العرب، الذين ال يشكلون أمة بالنسبة لإلخوان المسلمين، وإلى عري أشمل، وهو عري الدول اإلسالمية                 

والتي تغطي العالم كله، والتي هي االخرى، أسوة باالقليم العربي لم تقدم علـى أي شـيء          ومنظومتها الواسعة   
يذكر أمة المسلمين، بأن الشعب المسلم، حول المسجد األقصى، يغتصب عارياً أمام مشاهدي العالم فـي كـل                  

نتهكـت أعراضـه    األنحاء، فال اإلقليم وال األمة، كان ألي منهما شرف الوقوف الى جانب هذا الشعب الذي ا               
  !!ودماؤه وأراضيه ومقدساته، خاصة اإلسالمية منها

وبالعودة الى حكومة حماس، فهي حكومة عارية تماماً، بالكاد تستر عورتها ورقة توت تتشح بشرعية عدديـة                 
نالت منها الشرعية الفصائلية، وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الوحيد للشعب الفلـسطيني، أينمـا               

ن، في الداخل والخارج وكل المنافي واألصقاع، شرعية عددية، وصلت من خالل الديمقراطية الى البرلمان،               كا
لكنها تنكرت وبسرعة ألحد أهم وأبرز معالم النظام الديمقراطي، والمتمثل بأن أية حكومة، أو أي حزب، يصل                 

 وقعت عليها الحكومات السابقة، فالحكومة      الى البرلمان او الى الحكومة، ليس بوسعه أن يتنكر لاللتزامات التي          
ليست دولة فالثانية باقية، أما األولى، وفي اطار التعددية والتبادلية، فهـي مؤقتـة، وفـي الـنظم والقـوانين                    
واألعراف المتعارف عليها، فإن أية حكومة، وحتى دون أن تقول ذلك، باعتبار أن األمـر بـدهي، ال تتنكـر                    

ولية السابقة، أكثر من ذلك، فإن االنقالبات العسكرية او المدنية، تـسارع الـى تأكيـد                لاللتزامات الثنائية والد  
التزاماتها الجديدة، بااللتزامات القديمة التي وقعها النظام البائد، أما حركة حماس فهي مع الديمقراطيـة التـي                 

 أجنـدتها الـسياسية     أوصلتها الى سدة البرلمان والحكومة، لكنها ضد الديمقراطيـة عنـدما ال تنـسجم مـع               
واالجتماعية، متسلحة بشرعية عددية، لم تجلب لها اال العزلة الداخلية، ناهيك عـن العزلـة الخارجيـة، ألن                  
األعداد ال تحكم، بل التيارات والقوى السياسية واألنوية االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، ولعل حكومـة               

اً، ستكشف الى اي حد، يمكن اعتبار الشرعية العدديـة، مجـرد            حماس المنتظرة، وتجربتها التي سنعيشها يومي     
وعاء اذا لم يمأل بكافة عناصر وتيارات المجتمع، فإنه يبقى فارغاً وخاوياً، فالقوة العددية تضع تظاهرة حاشدة،                 

  !وال يمكن لها أن تقوم وتحكم المجتمع والسلطة
ى االصوات والدعوات باستقالة الرئيس وبحل السلطة،       والنظام السياسي الفلسطيني، بات أقرب للسقوط، إذ تتعال       

لكن ذلك سيتواكب مع سياسات انتهازية لبعض قادة فتح ألسباب تتعلق بالمصالح، وليس لرؤية سياسية ثاقبـة،                 
فالدعوة الى حل السلطة، تعود الى عدة سنوات، ألسباب تتعلق بالمخطط االسرائيلي وسبل مواجهـة وتحميـل                 

ؤولية تنفيذ هذه الخطة، هذه الرؤية تستحق التدقيق والتمحيص، ولكن ليس على أرضية فوز              المجتمع الدولي مس  
حماس، والعودة اليها هذه االيام، ال يمكن أن يكون بريئاً من المصالح الفئوية والشخصية، وشكالً من أشـكال                  

  !!.الفساد والتهرب من استحقاقات الخسارة
19/3/2006األيام الفلسطينية   
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