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  موعد أداء القسموهنية يعلن األربعاء ... بسالح اإلقالةهنية عباس يلّوح ل .1
أبلـغ الـرئيس    : فتحي صـباح  وغزة محمد يونس    ورام اهللا    نقالً عن مراسليها في    26/3/2006الحياة  نشرت  

محمود عباس أمس رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية انه قد يستخدم صالحياته ويلجأ الى إقالته في حـال                  
في رسالة وجهها عباس الى     ذلك  وجاء  . لفلسطينياتخاذ حكومته سياسات تلحق ضرراً بالمصالح العليا للشعب ا        

ومن جهته رد هنية علناً على رسالة عباس باعالنه         . هنية رداً على جواب األخير على رسالة التكليف الرئاسية        
 .التصميم على التوجه لنيل الحكومة الثقة من المجلس التشريعي االثنين، واداء القسم الدستوري األربعاء المقبل              

الرئيس سيلجأ الى صالحياته بموجب القانون األساسي في        : مين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم ان      وأوضح األ 
الوقت الذي يراه ضرورياً، مشيراً الى إمكانية إقالة رئيس الوزراء في حالة حدوث تدهور اقتصادي وسياسـي                 

اذا كـان   :  رئيس الوزراء قـال    وفي رده على سؤال بشأن الظروف التي قد يلجأ فيها عباس الى اقالة             .كبيرين
ويقـول  . للحكومة ومواقفها آثار وأضرار على مصالح الشعب الفلسطيني، فان الرئيس سيـستخدم صـالحياته             

مقربون من عباس انه لن يلجأ الى إقالة الحكومة اال في حال تدهور الوضع االقتـصادي والـسياسي جـراء                    
لمستشار السياسي لعباس، رئيس تحرير صحيفة األيـام        وانتقد أكرم هنية ا   . حصار غربي محتمل على السلطة    

في مقال نشرته الصحيفة أمس قادة حماس على تصريحاتهم اليومية التي ال يتوقفون فيها عن طمأنتنا بأن كـل                   
المؤكد ان الجميع سيكونون في غاية الرضى لو تحققت كل هـذه الوعـود،              : وقال. شيء سيكون على ما يرام    

ي خالل الشهرين الماضيين للحركة المعارضة الفائزة بنصر عريض في االنتخابات يثير            غير ان األداء السلطو   
ومن المقرر ان يبدأ    .  ما ورد في كتاب التكليف     هنيةوأعرب عباس في رسالته عن أسفه لعدم تبني          .قلقا عميقا 

ما بين يومين وثالثـة  وتوقعت مصادر متطابقة ان يستمر النقاش       . التشريعي نقاشات منح الثقة للحكومة االثنين     
أيام وذلك ليتصادف تصويت منح الثقة مع االنتخابات االسرائيلية او بعدها بيوم واحد وذلك وفق اتفـاق بـين                   

وبدا من خالل موقـف عبـاس مـن         . عباس وقادة حماس تفادياً لحدوث تأثير لذلك على نتائج تلك االنتخابات          
 ماضيان قدماً كل في طريقه الذي اختاره، ومصممان علـى  تشكيلة حكومة هنية، ورد األخير عليه ان الطرفين 

ويرى مراقبون انه اذا اقال عباس حكومة هنية فـإن          . التمسك بحقوقهما الدستورية الواردة في القانون االساسي      
  .البلد سيقع في أزمة دستورية وسياسية غير مسبوقة وستؤدي إلى مواجهة أكثر تعقيداً بين حركتي حماس وفتح

ن الخيـار الـديمقراطي ال يعنـي        إ :قال الطيب عبد الرحيم   : غزةمن   26/3/2006الشرق األوسط   وأضافت  
 يحيى موسـى، احـد نـواب        .واستهجن د . االنقالب على التزامات السلطة الفلسطينية واالتفاقيات التي وقعتها       

ب الفلسطيني ال   وقال للشرق األوسط أن المصلحة الوطنية للشع      . حماس عن خان يونس تصريحات عبد الرحيم      
واعتبر أن تصريحات عبـد     . يقدرها الطيب عبد الرحيم أو أي شخص آخر، إنما المجلس التشريعي الفلسطيني           

الرحيم هذه تدل على أن هناك فريقا داخل السلطة لم يستوعب بعد تداعيات نتائج االنتخابات التـشريعية وهـو               
  . يوهم نفسه، أن ما كان هو ما سيكون

 محمود الرمحـي    أنردينة فارس   وعبدالقادر فارس    نقالً عن مراسليها في غزة     26/3/2006عكاظ  وجاء في   
أن الرئيس عباس بارك تشكيل الحكومة وطلب االستمرار باإلجراءات القانونية، موضحا في الوقت ذاته               كشف

أن موقـف   وأكـد    .أن قيادة الحركة تدرس المالحظات التي قدمها الرئيس بشأن البرنامج السياسي للحكومـة            
الحركة سوف يكون إيجابيا تجاه المالحظات التي قدمها عباس خاصة وأنها لم تضمن أية اشـتراطات وأنهـا                  

  .تعكس حرصه على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني
أن  26/3/2006 الغد األردنيـة     في  جاء وكاالت وال يوسف الشايب وحامد جاد   ونقالً عن مراسليها في رام اهللا       

 :وقال . استبعد حدوث أي أزمة دستورية مع الرئيس عباس على ضوء الرسالة التي بعثها االخير له أمس                هنية
ووصـف   .كل التباينات مع مؤسسة الرئاسة سيتم معالجتهما بالحوار والتفاهم ولن تكون هناك أزمات دستورية             

 .يخدم مصالح الـشعب الفلـسطيني     عالقته مع عباس بالطيبة، مؤكدا على أن كل التباينات سيتم معالجتها بما             
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ونفى هنية ما سربته بعض وسائل اإلعالم حول أن عباس حذره في رسالة خطية من أنه ال مستقبل لحكومتـه                    
   . هذا ليس صحيحا وهذا لم يرد في رسالة أبومازن:في حال لم تتفاوض مع إسرائيل، قائال

ت الحكومة بكل هياكلها وإدارتها سـتكون فـي         من جهته أكد قريع دعمه لحكومة هنية، مؤكدا على أن إمكانا          
  .خدمة هنية وحكومته خدمة للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني

 بغض النظر عن اللغة التي جـاءت بهـا          :الى ذلك وفي معرض رده على رسالة عباس، قال سامي أبوزهري          
ن عدم الوصول ألزمـة     رسالة الرئيس عباس إال أن العالقات بين حماس والرئيس منسجمة بدرجة كافية تضم            

اللغة التي تحدث بها الطيب عبدالرحيم غير مقبولة لدى حماس كما أنها غير واردة لـدى                : وأضاف .دستورية
   .الرئيس عباس

سامي أبو زهري اتهم أطرافاً وأشخاصاً بعينهـا         أن   رام اهللا  من 25/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر  
 مؤسسة الرئاسة وحماس، مؤكّداً أنه ال يوجد أي أزمٍة بـين الـرئيس أبـو             بالوقوف وراء وضع العراقيل أمام    

  .مازن وحماس
  
  حكومة حماس من انسحاب الوزير المسيحي .2

في تطور مفاجئ اعلنت حماس أمس ان الوزير المسيحي في الحكومـة            :  غزة ، ردينة فارس  ،عبدالقادر فارس 
باسم حماس في الضفة فرحات اسـعد ان طنـاس ابـو            واكد الناطق    .اعتذر عن المشاركة في اللحظة االخيرة     

وقال ان طناس لـم يبـد اي    .عيطة الذي كان مرشحا الشغال حقيبة السياحة اعتذر عن المشاركة في الحكومة         
وقال فرحات ان الحركة ستبحث االن عن وزير اخر من المسيحيين، معربا عـن املـه بـان                   .سبب العتذاره 

حدثا باسم حماس رفض ذكر اسمه، قال لوكالة الصحافة الفرنسية بان لـدى             اال ان مت   .تتمكن الحركة من ذلك   
   .الحركة اعتقادا بان طناس تعرض لضغوطات داخلية لالنسحاب

 26/3/2006عكاظ 
  
  عباس لن يسمح لحماس بإدارة استثمارات السلطة .3

لـسطيني  اعلن أحد كبار مساعدي الرئيس محمود عبـاس امـس ان الـصندوق الف             :  الترجمة ،جوزيف حرب 
لالستثمار الذي يشرف على ادارة مئات الماليين من الدوالرات سوف يبقى تحت اشراف الرئيس اي انه لـن                  

  .يسمح لحماس بالتدخل في شؤون هذه األموال بعد حصول حكومتها على الثقة في المجلس التشريعي
 26/3/2006عكاظ 

  
   أبرزها رفض الضغوط  لقمة الخرطوم مطالب فلسطينية3 .4

يحمل الوفد الفلسطيني للقمة برئاسة محمود عباس أجندة طموحة إلى القمة العربية المقررة في               : والوكاالت غزة
  : الخرطوم، تتناول ثالث محاور مركزية هي

 ضرورة االتفاق العربي الشامل حول المبادرة العربية ودعمها وجعلها مطلبا عربيا أمام المجتمع الـدولي                :أوال
  .ي المستقبل على قاعدة هذه المبادرةللتوصل إلى أي حل ف

 مطالبة الدول العربية المجتمعة توفير دعم حقيقي للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعـرض لـه اآلن مـن                  :ثانيا
حصار وتجويع وقطع المساعدات ليجعل هذا الدعم على كل المستويات وفى مقدمتها إيجاد صـندوق عربـي                 

 سياسي ومعنوي بان يكون الموقف العربي موحدا على هذا الصعيد           لتوجيه المساعدات للشعب الفلسطيني ودعم    
من خالل تعزيز الدعم العربـي إلـى        .. 1967اخذين في االعتبار ما جرى في قمة الخرطوم بعد عدوان عام            

  . دول الصمود والتصدي لتعزيز دورها في المعركة من اجل التحرير
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لالمباالة واالستجابة للضغوط التي تملـى عليـه خاصـة           ان يرتقى الموقف العربي من حالة الصمت وا        :ثالثا
  . الضغط األميركي

 26/3/2006البيان 
  
  ال تعديالت على مبادرة السالم العربية  : القدوة .5

قال وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة للخليج إن اللجنة الوزارية الخاصـة بمبـادرة الـسالم                : الخرطوم
لتمسك بالمبادرة التي أقرتها قمة بيروت من دون إدخال تعديالت عليهـا مـع              العربية انتهت الى موقف يؤكد ا     

الدعوة لتفعيلها وتثبيت خريطة الطريق باعتبارها إحدى أدوات التحرك السياسي إلى جانـب رفـض الحلـول                 
مـدى  الجزئية التي تمثل خطراً على مستقبل إقامة الدولة الفلسطينية، معتبراً ان المهمة األولى للجنـة فـي ال                 

المنظور مواجهة الحلول الجزئية من قبيل ضم األراضي أو ما يطرحه اولمرت بشأن انفصال احادي الجانـب                 
ال أعتقـد ان    : واستبعد القدوة حدوث انقالب من جانب حماس على مبادرة السالم العربيـة قـائالً             . من الضفة 

ولفت إلى أنه    . الموقف العربي  حماس ستظل ترفض المبادرة حيث سبق وذكرت انها لن تدخل في مواجهة مع            
   .مبادرة كإطار للتسويةالسيكون ثمة تحرك عربي مستقبالً إلقناع حماس بالقبول ب

  26/3/2006الخليج اإلماراتية 
  
   تعرض السلطة لضغوط ينفيعبد ربه  .6

  نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أن تكون هناك ضغوط أميركيـة مورسـت                 :د ب ا  
وقال في تصريحات أدلى بها إلذاعة صوت        .على القيادة الفلسطينية لعدم السماح لوفد حماس من حضور القمة         

وال . نحن مؤسسة فيها تواصل واسـتمرارية     . ونحن لسنا بصدد الرد على هذا الكالم      . هذا كالم فارغ  : فلسطين
مل وال نستطيع أن نأتي بوفـد واحـد         يوجد وزير خارجية يتابع الع    .. توجد حكومة فلسطينية جديدة حتى االن     

  . لوزيري خارجية
 26/3/2006البيان 

  
  حماس تنفي ضغوطاً على القمة لمنعها من المشاركة .7

نفى صالح البردويل ممارسة ضغوط على الجامعة العربية لمنع حركـة حمـاس مـن                 : فتحي صباح  -غزة  
عن القمة هو أن الحكومة الجديدة لم تقـسم         وقال ان السبب الرئيسي لغياب حماس       . المشاركة في اعمال القمة   

 اقتـرح   محمود عباس قال عمر عبد الرازق وزير المال في حكومة هنية ان           من جهته،   . بعد اليمين الدستورية  
خالل اجتماعه مع عزيز الدويك تأجيل مشاركة اعضاء من حكومة هنية في الوفد الفلسطيني الى القمة العربية                 

وكان اعضاء في الحكومة اقترحوا على عباس مشاركة كل مـن           . لجديدة ثقة المجلس  الى ما بعد نيل الحكومة ا     
  .محمود الزهار وعبد الرازق في عضوية الوفد

  26/3/2006الحياة 
  

  إسرائيل ال تملك مشروع سالم حقيقي: الزهار .8
 وبالتـالي    اكد محمود الزهار ان اسرائيل ليس لديها مشروع سالم حقيقي يمكن التفاوض حوله             : اغزة ــ قن  

واضاف ان اسرائيل ترغب في فرض نمـط مـن          ‚ فان الحديث عن مفاوضات سالم مع اسرائيل مجرد امنية        
السالم تضم بموجبه كل االراضي الفلسطينية المحيطة بالقدس والتي ضمتها خلف الجدار الذي سـيأخذ نفـسه                 

مؤكدا ان هذا المشروع ال يمكن ان       ‚  في المائة فقط من الضفة الغربية      42جزءا كبيرا من غور االردن ويترك       
عباس فاولمرت  محمودواوضح ان الطرف االسرائيلي لن يستجيب ألمنية        ‚ يستقيم مع مطالب الشعب الفلسطيني    
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قال الزهار ان الحديث عن مفاوضات مـع طـرف ال           و‚ يتحدث عن انسحاب احادي الجانب دون أي التزامات       
دوامة ويحدث فرقة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلـسطينية         يريد المفاوضات سيدخل الجانب الفلسطيني في       

   .على اشياء وهمية وهذا لن يخدم المصلحة الفلسطينية
  26/3/2006الوطن القطرية 

  
  إسرائيل مسألة وقتاف حماس باعتر: القدومي .9

ي قدومي إن حماس ملزمة باالعتراف بمنظمة التحريـر كممثـل شـرع           القال فاروق     :ـ  محمد دلبح    تونس
ووحيد إذا أرادت الدخول فيها، لكنه أردف قائال نحن نجتمع مع األخوة في حماس والجهاد اإلسالمي منذ سـتة              

ووصف اقتراح حماس لهدنة طويلة مع إسرائيل بأنه تبريـر           .أشهر ولم أسمع منهم أنهم ال يعترفون بالمنظمة       
مستوى اللجنة المركزيـة لحركـة فـتح        ونفى وجود قرار على      .لالعتراف بإسرائيل الذي اعتبره مسألة وقت     

برفض المشاركة في حكومة حماس رغم صدور قرار برفض المشاركة من المجلس الثوري لفـتح بحـضور                 
  القـدومي  دعاو. غالبية أعضاء لجنتها المركزية، مشيرا إلى أنه يفضل من جانبه المشاركة في حكومة حماس             

 إلى حل الـسلطة     ات والحكومة اإلسرائيلية، وذلك ردا على دعو      إلى إلغاء كافة االتفاقيات الموقعة بين المنظمة      
وقال إنه سيذهب قريبـا     . وقال أنه إذا كان هذا األمر يريده المجلس التشريعي فلديه المبررات اآلن           . الفلسطينية

إلى دمشق للمشاركة في حوار يبحث مسألة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما فيه حصص حركتـي                 
  .الجهاد اإلسالميحماس و

  26/3/2006الشروق التونسية 
  

  حماس تندد بتهديد أولمرت لمشعل .10
أكد عدنان عصفور أن التصريحات التي صدرت عن إيهود أولمرت بخصوص اعتقال خالد مشعل في حالـة                 

وأكد عصفور أن تصريحات     .عودته إلى ارض الوطن تعتبر عنجهية إسرائيلية فاضحة تعبر عن عقلية سادية           
 .رت لن تضعف من عزيمةحماس، بل ستجعلها أكثر ثباتا وإقداما، وسعياً إلى تحقيق الهدف الذي تسعى له                أولم

واعتبر أن هذه التصريحات في هذا الوقت تهدف للتالعب بمشاعر الناخبين اليهود في االنتخابات المقبلة، وهي                
  .ن أي مساس بقادة الحركة سيترتب عليه الكثيرواكد أ. بمثابة زوبعة في فنجان ودعاية انتخابية ال نلقي لها باالً

  26/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  االمم المتحدة ستشجع الدول المانحة على دعم فلسطينيي المخيمات : الرسن .11
 الرسن انه سيوصي االمم المتحدة بان تحض الدول المانحة علـى بـذل جهـود لتحـسين                  -قال تيري رود    

ورأى ان هذا االمر يجب ان يتزامن مـع تنفيـذ المبـادئ ذات              . في المخيمات االوضاع المعيشية للفلسطينيين    
. وقال الرسن هنأت الرئيس السنيورة بأمور عدة       . 1559الصلة في اتفاق الطائف، والتي يعكسها ايضا القرار         

هـذا  و. واغتنم هذه الفرصة الهنئه خصوصا بمبادرته الى ارسال فريق من الوزراء الى المخيمات الفلسطينية             
هنـاك حـوار    .  الفلسطينية -االمر ال يعتبر اقل من تاريخي، ويفتح صفحة جديدة في تاريخ العالقات اللبنانية              

كذلك، فان الطريقة التي يقـارب بهـا        . اآلن بين ممثلين للفلسطينيين في لبنان والحكومة اللبنانية، وهذه سابقة         
نية والسياسية وكـذلك االجتماعيـة واالقتـصادية        الموضوع مميزة، النه للمرة االولى تعرض المواضيع االم       

انها المرة االولى التي ترتبط هذه المواضيع بعضها ببعض في سـلة            . لتحسين اوضاعهم المعيشية  . للفلسطينيين
والفلسطينيون اآلن يـستحقون    . وما هو مشجع اليوم ان موقف الحكومة اللبنانية قوي ازاء هذه السياسة           . شاملة

  .لنواحي المالية والتقنية وغيرها، لتحسين اوضاعهم المعيشية بعد المعاناة الطويلةالدعم القوي من ا
  26/3/2006النهار اللبنانية 
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  استشهاد فتى فلسطيني برصاص االحتالل في قطاع غزة .12

استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات االحتالل شرق مخيم البريج وسـط قطـاع غـزة خـالل                 :  الفت حداد 
 وأكدت مصادر طبيـة أن الفتـى        ،ت بين مجموعة فلسطينية مسلحة والجنود االسرائليين      اشتباكات مسلحة وقع  

   .مصلح لم يكن مسلحاً، نافية الرواية الصهيونية التي زعمت بأن الفتى كان يحاول زرع عبوة ناسفة
  26/3/2006 48عرب 

  
  تهديدات للفلسطينيين في العراق .13

شمال بغداد منشورات تطالبهم بالرحيل أو مواجهة الموت، وقال         تلقى الفلسطينيون المقيمون في منطقة الحرية       
فلسطينيون عثروا على هذه المنشورات صباح أمس السبت أمام منازلهم ان المنشورات الممهورة بتوقيع سرايا               

 باتوا يشعرون بالقلق من     هموأشار األهالي أن   .يوم الحساب طالبتهم بالرحيل خالل عشرة أيام أو مواجهة الموت         
لك التهديدات، ويأخذونها محمل الجد بعد أن سقط عدد منهم في سلسلة االغتياالت واالختطاف التي نشطت في                 ت

من جهة أخرى قرر الجانبان األردني والعراقي إعادة فتح حدودهما عقب اغالق دام عدة أيـام                 .اآلونة األخيرة 
عقاب اتصاالت تمت إزالة جميع العقبات التـي         فلسطينياً دخلوا المنطقة العازلة، القرار جاء في أ        89اثر ازمة   

  .تواجه حركة العبور
  26/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
   شجرة زيتون جنوب الخليل400سوائب المستوطنين يقتلعون أكثر من  .14

 شـجرة   420أقدم المستوطنون، على أراضي بلدة يطة جنوب مدينة الخليل، أمس، على اقتالع ما يزيد عـن                 
وأوضح أحد اصـحاب األراضـي المـستهدفة، أن          .اجتثاث بعضها وتحطيم البعض اآلخر    زيتون، وذلك بعد    

عمليات اقتالع أشجار المواطنين تمت تحت حراسة وحماية قوات االحتالل، وذلك بهدف وضع اليـد بـالقوة                 
  .عليها وضمها لحدود المستوطنة القائمة

  26/3/2006 48عرب 
  

  معبر قلنديا فقط لحاملي هويات القدس  .15
اعلن الناطق بلسان الجيش االسرائيلي، انه بدءاً من يوم غد االثنين ، فان حاجز قلنديا                 :د الرؤوف ارناؤوط  عب

سيتحول الى معبر حدودي بين الضفة الغربية والقدس وانه سيكون مسموحاً فقط لحاملي هويات القدس وحاملي                
ضفة الغربية فانه سيكون بامكانهم اسـتخدام       تصاريح الدخول الى القدس بالعبور عبر هذا المعبر، اما سكان ال          
  .احدى طريقين، إما التوجه الى الرام او الى حزما بدون حواجز

  26/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  االحتالل يحرق نسختين من المصحف .16
استنكر المجلس االعلى للقضاء الشرعي في فلسطين أمس اقدام جنود االحـتالل علـى احـراق                 : قنا ،رام اهللا 
 وحمل المجلس الحكومة االسرائيلية     .ين من المصحف الشريف في قرية دير غسانة قضاء رام اهللا بالضفة           نسخت

  .وينبئ بمخططات شريرة تستهدف المقدسات والرموز االسالمية، المسؤولية الكاملة عن هذا العمل االجرامي
  1/3/2006الوطن القطرية 
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  المنظمةمثقفون وأكاديميون فلسطينيون يطالبون بإصالح  .17
جاء ذلك في مذكرة وقع عليها العشرات       ‚ منظمة التحرير الفلسطينية الحالية ال تمثلنا     :  أنس عبد الرحمن   -غزة

من المثقفين واألكاديميين والسياسيين الفلسطينيين في مقدمتهم البروفيسور عبد الستار قاسم والباحث الـسياسي              
وقال البيان صحيح أنه من المفروض      . ي تكون بيت الجميع   مطالبين بإصالح منظمة التحرير ك    ‚ إبراهيم حمامي 

لكن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لم تترك مجـاال         ‚ أن يميز المرء بين المؤسسة واألشخاص القائمين عليها       
وقـال  ‚ لقد طغت قيادة المنظمة وهيمنت وتفردت واستأثرت على مـدى عـشرات الـسنين             ‚ لمثل هذا التمييز  

لكن ليس هذه التي    ‚ ى قناعة تامة بأنه يجب أن تكون منظمة التحرير ممثال للشعب الفلسطيني           الموقعون نحن عل  
  .وإنما تلك التي يجب أن نبنيها على أسس جديدة وبمشاركة الجميع‚ ساومت وتساوم على حقوق شعب فلسطين

  26/3/2006الوطن القطرية 
  

   األسرى وسط رام اهللايذولاعتصام تضامني  .18
دعا عدد من ذوي األسرى، الحكومة المقبلة، إلى وضع قضية األسرى على رأس              : د أبو فرحة   سائ -رام اهللا   

وندد هـؤالء، خـالل اعتـصام     .سلم األولويات، وبذل الجهود من أجل إطالق سراحهم في أسرع وقت ممكن         
 في محافظة   تضامني مع األسرى، نظم وسط مدينة رام اهللا، أمس، بمبادرة من لجنة أهالي األسرى والمعتقلين              

  .رام اهللا والبيرة، بالممارسات اإلسرائيلية بحق ابنائهم المعتقلين ، مشيرين إلى ضرورة وضع حد لمعاناتهم
  26/3/2006األيام الفلسطينية 

  
   يطرح تفاصيل خطة أولمرت السياسيةرامون .19

النتخابـات  إسرائيل ستحاول التفاوض مع الرئيس محمود عبـاس لمـدة سـنة بعـد ا              :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
عندئذ، ستتجه  . االسرائيلية حول خطة خريطة الطريق، وهي واثقة من أنه لن يكون هناك تقدم في المفاوضات              

الى تطبيق خطة فصل أحادي الجانب تنسحب فيه من مناطق واسعة في الضفة وتزيل مستوطنات، وتكون تلك                 
ت حول تسوية دائمة، هذا هو البرنـامج        بمثابة تسوية مرحلية لخمس أو ست سنوات، تستأنف بعدها المفاوضا         

وقد تكلم عن هذا البرنامج بوضـوح،       . السياسي لحكومة اسرائيل التي سيشكلها كديما اذا ما فاز في االنتخابات          
وفي مواجهة مع أحد الصحافيين االسرائيليين الذين يعارضون خطة االنسحابات أحادية الجانب،            . حايم رامون 

نحن نجلس علـى فوهـة      : سياسي ومفسرا األسباب التي دعته للتفكير بهذه الطريقة       قال مفصال برنامج حزبه ال    
 سنوات سينتهي حد اسرائيل كدولة يهوديـة        10ـ5اننا نعرف انه خالل     . بركان ونعرف بالضبط متى سينفجر    

ـ              . ديمقراطية ر، وهـذا   ففي اللحظة التي يصبح فيها الفلسطينيون أكثرية في المنطقة الممتدة ما بين البحر والنه
. وهذا خطـر رهيـب    . سيحدث خالل أقل من عشر سنوات، سيطالبون كرجل واحد أن تكون تلك دولة واحدة             

وأعرف أن التوجـه نحـو      . لذلك فإن استمرار السيطرة على الضفة هو خطر أكبر من أي خطر تتحدث عنه             
فحماس ستقيم دولـة    . اانسحاب أحادي الجانب في الوضع القائم، حيث تعتلي حماس الحكم هو أمر خطيرا جد             

. وحماستان ستكون حتما عدوانية   . حماستان التي تطل على القدس وتجاور المنطقة الوسطى في منطقة تل أبيب           
فللفلسطينيين ما يخسرونه في هذه الحرب، إذ ان الخطة التي نطرحها سـوف             . لكنني ال أعتقد أن حربا ستنشب     

كبير على القيادة الـسياسية الفلـسطينية أن ال تعيـد           وسيكون هناك ضغط    . تحسن ظروف حياتهم بشكل كبير    
انه مرحلة على طريق    . والصحيح ان هذا الحل لن يكون أبديا      . العجلة الى الوراء إلرجاع االحتالل االسرائيلي     

وأنا أومن أنه في حال تحرك األمور فإن        . المفاوضات على التسوية الدائمة ستجرى عندما تنشأ ظروف افضل        
 سنوات، سيكون هناك مجال لتمديد الفترة والعودة الى مفاوضات التسوية        6ـ5 وإذا ساد الهدوء     .الهدوء سيسود 

وأضاف ردا على أولئك الذين يتوقعون أن يعلن الفلسطينيون انتفاضة أخرى أو حربا، بسبب الحلـول                . النهائية
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 حـرب سـتكون هـذه؟    فأية. حسنا، لنفترض جدال أن الحرب ستنشب   : التي تطرحها اسرائيل من جانب واحد     
فـإذا شـكل    .  رجل من حماس مـسلحين بـال شـيء         4000 –3000الجيش االسرائيلي بكل جبروته مقابل      

من أين لي أن أعرف هذا؟ من عملية الـسور          .  ساعة 24الفلسطينيون علينا أي خطر فسنعيد احتالل الضفة في       
قمت باحتالل المنطقة   ) اسرائيليا( شهيدا   120فعندما رأيت أنني فقدت     .  التي فعلنا هذا خاللها    2002الواقي سنة   

وقال إن المنطقة الفلسطينية التي ستنـسحب       . وتسببت في احداث انهيار في السلطة الفلسطينية خالل يوم واحد         
منها اسرائيل في اطار الخطة األحادية الجانب ستصبح دولة فلسطينية بكل ما تحويه الدولة من مقومات ولكـن         

 اسرائيل مقابلها جهاز دفاع مناسبا يضمن اسـتمرار الـسيطرة علـى غـور األردن                وستقيم. منزوعة السالح 
لن أسـمح   . والمعابر الحدودية مع األردن، فلن أسمح للفلسطينيين أن يدخلوا طائرة أو صاروخا أو دبابة واحدة              

ـ           . لهم بأي شيء يهدد أمني     ى ال يكـون    ورد على أولئك الذين يطالبون بالتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين حت
 الفارق بيني وبين هؤالء هو انني أعتقد بأن المناطق المحتلة هـي             :االنسحاب االسرائيلي من دون مقابل فقال     

فإذا لم نحصل على هذا الـثمن مـن         . لذلك هم يريدون التنازل عنها مقابل ثمن      . عبء وهم يعتقدون انها كنز    
. ا فسأكرس السنة األولى للتفاوض على خريطة الطريـق        أما أن . الفلسطينيين فإنهم يطلبون الثمن من دول العالم      

ولكنني أريد ان تكون األمور واضحة بـأنني        . وسأحاول الحصول على أكبر مقدار أستطيعه من التأييد الدولي        
أجـل، إن الـسيطرة     . ألن ما لدي هو السرطان    . لست مستعدا لترك مصيري بايدي الفلسطينيين أو دول العالم        

 ولن أسمح للعدو أن يقرر لي أن أتعرض لعملية استئصال الـسرطان أو              .ينية هو سرطان  على المناطق الفلسط  
وأضاف انـه   . حسمت أمري وقررت أن آخذ مصيري بيدي      . أنا لن أتيح لعدوي أن يكون الطبيب الجراح       . ال

من خالل خدمته في عدة مناصب في الدولة تمكن من التعرف على كل أسرارها األمنية والتعرف علـى مـا                    
لكن التهديد الوحيـد   . أنا أعرف أننا نستطيع مجابهة كل تهديد عسكري       . سماه قوتنا العسكرية الرهيبة والعظمى    

الذي ال تعرف اسرائيل كيف تواجهه هو خطر فقدان الدولة اليهودية الديمقراطية، حيث أن استمرار الوضـع                 
صل هي الوحيدة القادرة على مجابهـة هـذه         وخطة الف . الحالي يقود الى أكثرية فلسطينية ما بين النهر والبحر        

أنا . أنا أريد تغييرا فلسطينيا   : وقال.  وأعرب عن ثقته بأن الفلسطينيين لن يحدثوا أي تغيير في سياستهم           .الوضع
لقـد  . أنتظر هذا التغيير منذ عشرين سنة، علما بأنني لست من الليكود الذي لم يلتق فلسطينيا في حياته كلهـا                  

ودحالن هو صديقي وقد سرقنا الكثير مـن     .  في لقاءات مع أبو مازن وأبو عالء، ودحالن        أمضيت زمنا طويال  
وليس بمقدورهم التوصل    .انهم لن يتنازلوا عن حق عودة الالجئين      ولذلك أقول من خالل المعرفة،      . الخيول معا 

ية دائمـة سـتفجر     كل محاولة للتوصل الى تسو    . ولهذا فلن تكون هناك تسوية دائمة     . الى حل وسط في القدس    
من هنـا   . وهم أيضا ليسوا معنيين باتفاق حل مرحلي      . صداما يوقع بنا ألف قتيل، كما حصل بعيد كامب ديفيد         

. الموت أو العملية الجراحية   . فإن الخيار هو ما بين استمرار الوضع القائم أو خطة االجراءات األحادية الجانب            
فقـط عنـدما    .  لن يأتي طالما أنا موجود في المنطقة كـاحتالل         التغيير الفلسطيني : وأقول ما هو أكثر من ذلك     

أخرج من هناك ويرون ان المستوطنات ستزول والحواجز العسكرية ستختفي وال تعود حيـاتهم كالحيوانـات                
. التغيير لن يحصل قبل االخالء، بل بعده      . المحبوسة، عندئذ فقط سيحصل التغيير لديهم الذي ننشده في اسرائيل         

ان هذا االنتصار يوضح لي بأنـه       . أنا ال أتجاهل انتصار حماس، بل بالعكس      : وتابع. و شرط التغيير  االخالء ه 
. سأحاول حتى يعرف الشعب ويعرف العالم كلـه أننـي حاولـت           . ال يوجد احتمال عملي للتوصل الى تسوية      

  . سأتوجه اليهم، ولكن عندما أعود خائبا سأتصرف كما تصرفت في لبنان
  26/3/2006الشرق األوسط 

  
  التوقيع على وثيقٍة تسمح لليهود بالصالة في األقصىبأحزاب صهيونية تطالب  .20

 برز مؤخّراً إعالن منظمة تُدعى القدس واحدة عن وثيقة تدعو إلى إحكام السيطرة على القدس والسماح                 :نابلس
لرؤساء األحزاب الـصهيونية  لليهود بالصالة في المسجد األقصى، وأعلنت هذه المنظمة نيتها تقديم هذه الوثيقة       
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وأفاد موقع القناة السابعة الصهيونية أن الوثيقة ستقدم للتوقيع عليها إلـى             .وإلى الرئيس األمريكي للتوقيع عليها    
وفي سياٍق متّصل ذكر موقع القنـاة الـسابعة أن           .نتنياهو باإلضافة إلى بوش   وعمير بيرتس   وكلٍّ من أولمرت    

كة من أجل بناء الهيكل ستقوم بتنظيم اقتحام مركز لربانيم اليهود يوم اإلثنين القـادم               منظمة يهودية تُدعى الحر   
  .إلظهار المخاطر المدعاة من ِقبلهم على األرض المقدسة

  25/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مستوطنو غزة السابقون يصوتون لليمين المتطرف .21
ود الذي اخرجوا من مستوطنات غزة آمالهم علـى اليمـين            يعلق المستوطنون اليه   :ب.ف. أ ،مستوطنة نيتسان 

االسرائيلي المتطرف في االنتخابات المقبلة من اجل منع مزيد من االنسحابات من الـضفة ويقـول المتحـدث                  
 اتوسـل الـيكم ان      :السابق باسم مستوطني غزة سترنبرغ في نص وزع على اليهود الذي اخرجوا من غـزة              

 واختـتم   . وادرج االسباب المختلفة التي تجعله يعتبر ان مقاطعة االنتخابات خطأ          .تتوجهوا وتصوتوا رغم األلم   
وذكـر  .  انه ألمر مقرف، لكن توجهوا وانتخبوا مـن اجـل مـستقبل بالدكـم         ، ايها االخوة واالخوات   :بالقول

نتخابات امـور   ال يكترث الناخبون هنا باالنتخابات، بينما يترتب على نتائج اال:المستوطن السابق مايكل بيكارد  
هامة للغاية، واضاف ان اولمرت اعلن رغبته في ترسيم حدود جديدة مما سيعرض وجـود دولـة اسـرائيل                   

 وقام بيكارد بحملة لدفع الناس لالنتخاب عن طريق روايـة  .للخطر، يجب ان نمنعه من ترؤس الحكومة المقبلة       
الوحدة الوطنية الذي عارض االنـسحاب      تدعم تحالف   التي  قصة اخراجهم من غزة، واوضحت هانا بيكارد، و       

من غزة، ان االمتناع عن التصويت يعني التصويت لكاديما والسماح للحكومة بمواصـلة سياسـتها الهدامـة،                 
ويعيش صهرها في مستوطنة صغيرة بالقرب من اريحا ويترأس مجموعة من المتطوعين الذين يقرعون ابواب               

المتطرف، وتحت شعار كاديما هو اليسار يزور هؤالء المتطوعـون          االسرائيليين لحثهم على التصويت لليمين      
  .آالف المنازل يوميا

  26/3/2006الوطن القطرية 
 

   آالف صهيوني ال يجدون مكانا في الكيان يسكنون فيه 3: تقرير .22
 ذكرت مصادر صهيونية أن عدد من ال يجدون مكاناً للسكن في الكيان يبلغ حاليـاً نحـو ثالثـة آالف                     :القدس

وأشارت تقديرات اتحـاد     .محذرة من أن هذا العدد سيصل إلى عشرة آالف شخص خالل ثالثة أعوام            . خصش
المقاولين الصهيونية إلى أن السكن الشعبي في الكيان ينهار، مؤكداً أنه إذا لم تجد الدولة حال فوريـا لمـشكلة                    

ات شركة عميدار التي نشرتها قبـل       واستنادا إلى معطي  . السكن، سيزداد دائما عدد محرومي السكن في الدولة       
  . منزل للسكن2700 ألف شخص من مستحقي السكن على 52أيام، يتنافس 

  25/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   مليون دوالر شهريا دعما للسلطة130: الوفد الفلسطيني لقمة الخرطوم .23
راء الخارجية العرب رفع توصـية      علمت الرأي ان الوفد الفلسطيني الى قمة الخرطوم طلب من وز          : الخرطوم

مليون دوالر شهريا دعما للسلطة الفلسطينية اذا ما استمرت الواليات المتحدة           ) 130(الى القادة بتخصيص مبلغ     
كمـا ابـدى الفلـسطينيون فـي         .والغرب بوقف المساعدات عن الفلسطينيين جراء فوز حماس في االنتخابات         

 عدم التزام العديد من الدول العربية بتقديم الدعم المقرر في قمـة             اجتماعات وزراء الخارجية مالحظات حيال    
  .ماليين دوالر حسب الوفد الفلسطينيين) 7(بيروت للسلطة والذي لم يصل منه سوى 

  26/3/2006الرأي األردنية 
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  تمديد العمل في معبر رفح ساعتين اضافيتين .24

وروبيين على معبر رفح الحدودي أبلغته بأنها قررت        غسان الخطيب إن بعثة المراقبين اال     قال  :  غزة ،  د ب أ     
وأكد الخطيب أن السلطة الفلسطينية ما زالت تبذل كل مـا            .تمديد ساعات العمل على المعبر ساعتين إضافيتين      

وكذلك فتح معبر كرم أبو سالم لدخول البضائع من مـصر إلـى              في وسعها من أجل إعادة فتح معبر المنطار       
  .ر رفح لتصدير البضائع الفلسطينية إلى مصرالقطاع واستخدام معب

26/3/2006الغد األردنية   
  

  البنك الدولي يمنح السلطة مليوني دوالر لمكافحة انفلونزا الطيور  .25
 قال مسؤول بالبنك الدولي امس ان البنك سيقدم للسلطة الفسطينية منحة قدرها مليونـا               : رويترز ، رام اهللا  ،غزة

 البنك الدولي وافق على دفع مليوني دوالر        :وقال. مرض انفلونزا الطيور في غزة    دوالر لمساعدتهم في احتواء     
 مليون  2ونقلت هآرتس موافقة رئيس البنك الدولي على رصد         . للسلطة من أجل احتواء انتشار انفلونزا الطيور      

ـ              دا لجمـع   دوالر لتعويض المزارعين الفلسطينيين للتخلص من دواجنهم المصابة بالمرض، كما انه سيبذل جه
  . األموال الالزمة لتعويض خسائر قطاع الدواجن بشكل كامل

  26/3/2006الحياة الجديدة 
  

  موسى ينقل تأييد حماس لمبادرة السالمعمرو  .26
قالت مصادر إن عمرو موسى أبلغ اللجنة الوزارية الخاصـة بمبـادرة الـسالم              :   محمد الشاذلي  -الخرطوم  

وقال موسـى   ،  ويت بالثقة على الحكومة الجديدة تأييدها لهذه المبادرة       العربية أن حركة حماس ستعلن بعد التص      
  .إنه ناقش هذا األمر مع وفد حماس الذي زار الجامعة برئاسة خالد مشعل

  26/3/2006الحياة 
  

  وفد حماس يمثل السلطة الفلسطينية وليس فصيالً معينا: الكويت .27
وفد حركة حماس في الكويت التقـى       أن    : حمد الجاسر   عن مراسلها  الكويت من    26/3/2006 الحياة   ذكرت

أمس كال من صباح األحمد وولي العهد وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية كما التقى رئيس                 
 مـن وجهـاء وممثلـي الجاليـة         60والتقى وفد حماس أمس نحـو        .مجلس األمة الخرافي وعدداً من النواب     

 ألف مقيم، كما اجتمعوا بقيادات اسالمية كويتيـة وال سـيما            50يبلغ عددها نحو    الفلسطينية في الكويت والتي     
وقال نائب الحركة الدستورية محمد      .الحركة الدستورية االسالمية التي تمثل تيار االخوان المسلمين في الكويت         

لس األمة فقال   أما رئيس مج   . البصيري ان هدف الزيارة هو حشد مزيد من الدعم السياسي والمعنوي والمالي           
ان الوفد يمثل السلطة الفلسطينية الجديدة وليس فصيالً معيناً، ونحن لن نتأخر في دعـم الـشعب الفلـسطيني                   

ورأى ان من حق الواليـات      . وسنستمر في هذا االتجاه، لكنه أشار الى ان الدعم سيكون في النواحي االنسانية            
ونفـى   .ان تعترض على خيارات الشعب الفلـسطيني      المتحدة ان تختلف مع سياسات حماس ولكن ال تستطيع          
  .علمه بأي طلبات محددة للدعم قدمتها حماس الى الكويت

وفد حركة حماس قدم اعتذاراً عن تصرفات الرئيس الفلسطيني تجـاه الكويـت             أن   26/3/2006 البيان   وقالت
أكد إن هناك من أيـد صـدام        وشرح مشعل الظروف التي تمر على القيادة الفلسطينية و        . إبان الغزو العراقي،  

إن حماس لها موقف من صدام حسين وال يمكن ان ننسى مواقف             . حسين وهؤالء ال ينتمون إلى حركة حماس      
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وتبرأ مشعل حسب مصادر برلمانية من رافعي صور صدام فـي            . الشعب الكويتي في دعم القضية الفلسطينية     
  . ا اعتذارا علنيا لهاولم تشترط الكويت قبيل وصول وفد حماس ان يقدمو. غزة

  
  وزير العمل اللبناني يطالب بحالة طوارىء من اجل المخيمات الفلسطينية  .28

 المخيمات الفلسطينية قناعة الوزراء الـذين       لزيارةنتائج المهمة   القال وزير العمل اللبناني طراد حمادة ان من         
لشان االجتماعي واالقتصادي والـسياسي     قاموا بالزيارة ومن ثم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بضرورة ايالء ا          

واضـاف ان مـا      .في المخيمات الفلسطينية اهتماما كبيرا ومستعجال ، ويجب ان تكون هناك حالة طوارىء              
شاهدناه يعكس ازمة اجتماعية صعبة وبالتالي اليمكن اطالقا ادارة الظهر لها وال تركها وهـي صـعبة علـى                   

وكشف حمادة عقدنا اجتماعا مـع الـسنيورة         .عبة على اللبنانيين ايضا   الفلسطينيين وربما يكون بجانب منها ص     
وقـد قمنـا    . وافهمناه ان الحكومة يجب ان تولي اهتماما لقضية المخيمات وعدم ترك االمر الى مالحق الحقة              

  . نحن بوزارة العمل بارسال مقترحات له تحت عنوان تنمية االوضاع االجتماعية في المخيمات الفلسطينية
  26/3/2006ستور الد

  
  حماس نوابى قاعات البرلمان األوروبي محظورة عل .29

أكد البرلمان االوروبي حظر مشاركة نواب حركة حماس فـي اجتماعـات            :   نورالدين الفريضي  -بروكسيل  
وقالت الناطقـة الرسـمية باسـم رئاسـة         . الجمعية البرلمانية االوروبية المتوسطية المقررة غدا في بروكسيل       

ن قراراً رسميا يحظر دخول أي من نواب اعضاء المجلس التشريعي الذين ينتمون الى حركة حماس                البرلمان ا 
 وقال مصدر فلسطيني ان القنصلية البلجيكية في القدس الشرقية رفضت طلـب النائـب               . الى قاعات البرلمان  

  .حمد حجازي ومنحت في المقابل التأشيرة الى كل من حسن خريشة وم،محمود الرمحي، تأشيرة الدخول
26/3/2006الحياة   

  
   وسائل التحقيق والتعذيب االسرائيليةىبنتالمحاكم االميركية ت: قانوني فلسطيني .30

حذر الخبير في القانون الدولي المحامي جوناثان كتاب من تطور خطير يجري            :   جمال جمال  -القدس المحتلة   
 الممارسات االسرائيلية المحلية تجاه الفلـسطينيين       حاليا في المحاكم االميركية يتمثل في ان تتبنى هذه المحاكم         

فيما يتعلق بالمخالفات القانونية التي تتناقض والقوانين واالعراف والمواثيق الدولية بما فيها الدستور االمريكي              
فمـا  .. وقال ان امرا مفزعا يحدث     ..! في حالة تطبيقها هناك وذلك تحت غطاء الحرب على االرهاب الدولي          

والحقوق التي كان يتمتع بها المواطن االمريكي وحامل        .. لبينات السرية اخذت تغزو المحاكم االميركية     يسمى با 
  ..! الجنسية االميركية بدأت في التضاؤل والتآكل

  26/3/2006الدستور 
  

  ليس كل شيء على ما يرام في سلطة حماس .31
  أكرم هنية

 فقد تم إبالغ    0يكون على مايرام في قادم األيام     ال يتوقف مسؤولو حماس لحظة عن طمأنتنا من أن كل شيء س           
الشعب الفلسطيني أن عليه أال يقلق من قطع دول العالم لمساعداتها، وتنهمر الوعود بأن علينا أال نقلق من أيـة                    

  .عزلة دولية أو من أزمة مالية خانقة وأن الحكومة الجديدة ستفاجئ الجميع بنجاحها المؤكد
ونون في غاية الرضى لو تحققت كل هذه الوعود، غيـر أن مـا يطرحـه األداء                 ومن المؤكد أن الجميع سيك    

السلطوي خالل الشهرين الماضيين للحركة المعارضة الفائزة بنصر عريض في االنتخابات من إشارات يثيـر               
  .قلقاً عميقاً
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 األميركيـة   ويمكن للسيد خالـد مـشعل أن يحمـل اإلدارة     .فحماس تتولى السلطة التنفيذية وحيدة دون شركاء      
مسؤولية رفض الفصائل االلتحاق بحكومته، وبإمكاننا أن ال نتفق معه؛ ألن واقع األمر، وكما يعرفـه الجميـع                  

 ونقول هنـا إن مـن   .يقول إن السلوك االستحواذي لدى حماس ألغى أية إمكانية النضمام أية قوة إلى حكومتها  
 .ها، كما حدث بالفعل، أن تشكل حكومة من لون واحـد حق حماس صاحبة األغلبية البرلمانية المريحة، وبإمكان      
   .غير أننا نجزم أن هذا أسوأ سيناريو كانت تتمناه حماس

وأيضاً فإن حماس اختارت أرضاً غير مناسبة وعناوين غير شعبية لخوض اشتباك سياسـي عنـدما قاومـت                  
 وهي مقاومة تنطلق من إيمانها      .إلحاحاً من الجبهة الشعبية على وجه الخصوص لإلقرار بدور منظمة التحرير          

بأن المنظمة ستصبح بالفعل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني فقط عندما تقودهـا أو تحظـى حمـاس                 
بنصيب األسد فيها، غير أن مكسبها الوحيد في هذا االشتباك تمثل في بناء اصطفاف عريض يضم جميع القوى                  

ول قضية ستشكل إحراجاً دائماً لحماس التي تبدو وكأنها، في مظهر           السياسية، باستثناء الجهاد، في مواجهتها ح     
إقصائي واستحواذي آخر، تريد أن يبدأ التاريخ منذ فوزها في انتخابات التشريعي، وستشكل صداعاً لحكومتهـا     

ئات عندما تكتشف، على سبيل المثال، أن جميع مكاتب التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في جميع دول العالم والهي               
  .الدولية هي، في نظر الدول والهيئات المضيفة، ممثليات لمنظمة التحرير

وأيضاً، ولم يعد الوقت مبكراً إلطالق األحكام، فإن ما نسمعه من سياسات وبرامج لحكومة حماس يتراوح بين                 
 التوافق  عمومية تنشد البالغة وبث طمأنينة ال تستند إلى معطيات واقعية، وإصرار على مواقف ترفض تحقيق              

 فإن يصبح خيارنا الوحيد الصبر حتى يأتي الفرج، كما قال الـسيد             .الضروري مع الشرعيات العربية والدولية    
مشعل، قبل أيام، أمر ال عالقة له بمتطلبات وضع استراتيجيات مبنية على قراءة علمية دقيقة للواقع الـوطني                  

ين اليومية، والتبرع بالتحول ألداة ضـاغطة لرفـع         واإلقليمي والدولي وال بعمل الحكومات وبمصالح المواطن      
مستوى الموقف التفاوضي العربي أمر يبدو سريالياً عندما يقال من مكان يبعد مرمـى حجـر عـن بـوارج                    

  .األسطول السادس والقواعد األميركية في بعض دول الخليج
وفاق مع أجسام رئيـسية فـي       هناك خلل خطير في سلطة حماس، فحكومتها ستبدأ عملها بعد أيام وهي تفتقد ل             

بيئتها المحلية إلى جانب حالة القطيعة المنتظرة مع البيئة الدولية، وعالج هذا الخلل ال يتطلب اكتشاف البـارود   
بل يحتاج إلى الهبوط من صخب الشعارات االنتخابية والبرامج الحزبية إلى أرض الواقـع الـصعب المعقـد،                  

   0لحركة إلى قيادة حكومة السلطةوتلبية متطلبات االنتقال من قيادة ا
  25/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  هل تعيد حكومة حماس الروح لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ .32

 بالل الحسن
من االيجابيات البارزة لتقدم حماس وتراجع فتح في االنتخابات هو هذه العودة المتحمسة للحديث عن منظمـة                 

يد للشعب الفلسطيني، حتى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحين          التحرير، وعن أنها الممثل الشرعي الوح     
اجتمعت للبت في أمر حكومة حماس األولى برئاسة اسماعيل هنية، رفضت برنامج الحكومة ألنه ال يتـضمن                 

  . اعترافا صريحا بالمنظمة وشرعية تمثيلها
 وهي عودة ايجابية، حتى أننـا مـستعدون         قد تكون العودة للحديث عن منظمة التحرير ومكانتها عودة موفقة،         

لغض الطرف عن دوافع بعض الفصائل في إثارة الموضوع اآلن وبهذه الطريقة، فهم يرفعون رايـة منظمـة                  
التحرير في وجه حماس إلحراجها، ولوضع العصي في دواليب عربتها، ويفتحون الباب أمام أزمة دسـتورية                

ة، فإذا نالتها تكون المواجهة قد بدأت بينها وبين الرئاسة الفلسطينية           إذا ما ذهبت حماس إلى المجلس لتطلب الثق       
  . وصالحياتها
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برز خالل السنوات األخيرة اتهام اساسي للسلطة بأنها تعمل على تهميش منظمة التحرير، وتعمل على تذويبها                
مع في المناسبات للحفـاظ     لكي تحل السلطة مكانها، حتى أنه لم يبق من المنظمة سوى لجنتها التنفيذية التي تجت              

  . على الشكل فحسب
وبرز خالل السنوات األخيرة جهد دولي إللغاء المنظمة لحساب السلطة، من أجل حصر الحديث في الموضوع                

قطاع، وحتى ال تعود هناك منظمة تمثل الشعب الفلسطيني كله، وتتحـدث عـن              الالفلسطيني في نطاق الضفة و    
   .حق العودة لالجئين الفلسطينيين

وبرز من خالل خطة خارطة الطريق اقتراح إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة مـن أجـل أن ينحـصر                    
الحوار حول الحل الدائم بين دولتين، دولة اسرائيل وهذه الدولة الفلسطينية، وحيث ينحصر حديث كل طـرف                 

  .  منظمة التحريرفي شؤون دولته، وال يكون هناك حديث عن الشعب الفلسطيني كله وهو الذي تمثله
وبـرز إلـى    . وبرزت في هذا السياق جهود تؤدي إلى إلغاء ما تبقى من مؤسسات ترمز إلى منظمة التحرير               

العلن من هذه الجهود تحويل مسؤولية السفارات الفلسطينية من الدائرة السياسية في منظمة التحرير إلى وزارة                
توجه إلنهاء مسؤوليات الـصندوق القـومي الفلـسطيني         كما برز إلى العلن من هذه الجهود        . خارجية السلطة 

وتحويلها إلى وزارة مالية السلطة التي يرأسها سالم فياض، ويتم من خالل دمج هاتين المؤسـستين بالـسلطة                  
كما برز إلى العلن ما هو أخطر حين تمـت صـياغة            . انتهاء أي وجود فعال للمنظمة وال يبقى منها إال االسم         

رة نهائية، وتم فيه تجاهل اعتبار المجلس التشريعي جزءا من المجلس الوطني الفلسطيني،             النظام األساسي بصو  
رغم طلب وإلحاح الرئيس الراحل عرفات بأن يتم تدوين هذا البند بوضوح، ورغم احتجاج سـليم الزعنـون                  

إصـدار  رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والذي لم يجد من مخرج بعد ذلك سوى الطلب من الرئيس عباس                 
ونشأت بسبب ذلك حركة احتجاج فلسطينية واسعة ضد هذه اإلجراءات، مـع  . مرسوم رئاسي يؤكد تلك العالقة   

التحذير الدائم من تأثيرها على مستقبل القضية الفلسطينية، وبخاصة في الشق الذي يتعلق بفلسطينيي الـشتات،                
ن تالش للبحث فـي حـق عـودة الالجئـين           حيث يتالشى وجود هيئة سياسية تمثلهم، مع ما يؤدي إليه ذلك م           

  . الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها
وألن األمور كانت تسير في هذا االتجاه، اتجاه إلغاء منظمة التحرير لحساب السلطة فإننا اآلن نرحب وبـشدة                  

ـ            تعادة مكانتهـا،  بعودة الوعي لدى فتح ولدى الفصائل الفدائية األخرى، من أجل التمسك بمنظمة التحرير، واس
  . حتى لو كان ذلك يتم اآلن نكاية بحماس ووضعا للعصي في دواليب تحركها

كان الموضوع آنذاك من يوقع     . لقد طرح موضوع المنظمة والسلطة نفسه منذ األيام األولى إلنجاز اتفاق اوسلو           
اوضت على االتفاق؟ وتـم     االتفاق؟ وفد سكان المناطق الذي ذهب إلى مؤتمر مدريد، أم منظمة التحرير التي ف             
  . حسم األمر في النهاية لصالح أن توقع المنظمة على االتفاق ممثلة بالرئيس عباس

ثم كانت اإلشارة األساسية الثانية للموضوع، من خالل أول صيغة وضعت للنظام األساسي، والتي نصت على                
وتم تنفيذ ذلك فعليـا عنـد       . لسطينيةأن منظمة التحرير هي مرجعية السلطة وهي التي تقر تشكيل الحكومة الف           

تشكيل حكومة السلطة االولى، فهي تمت في تونس، ومن خالل مناقشات جرت في إطـار اللجنـة التنفيذيـة                   
فيصل الحسيني، حنـان عـشراوي، حيـدر عبـد          (للمنظمة، حتى أن بعض أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض       

  . تم شطب تلك األسماء بناء على اعتراضهماعترضوا على ايراد بعض األسماء كوزراء، و) الشافي
ثم كانت اإلشارة الثالثة، عندما تم االتفاق على إبقاء بعض مؤسسات منظمة التحرير في الخارج، لكي تكـون                  

  ). عمان(والصندوق القومي ) تونس(حرة الحركة، وبالذات الدائرة السياسية 
على أن يترأس وفود التفاوض مع إسـرائيل حـول          ثم كانت اإلشارة الرابعة عندما كان يصر الرئيس عرفات          
  . الحل الدائم أعضاء في اللجنة التنفيذية مثل ياسر عبد ربه
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ولكن هذه اإلشارات كلها بدأت تضعف مع الزمن، وتواصل بروز السلطة على حساب منظمة التحرير، ولـم                 
يعها على ما يـتم إنجـازه مـن         يبق من صالحيات للمنظمة في النهاية سوى دعوة لجنتها التنفيذية لوضع توق           

  . اتفاقات، أو ما يتم اتخاذه من قرارات تستدعي موافقة منظمة التحرير حفاظا على الشكليات
واستنادا إلى هذا كله نقول إن الذين يرفضون مرجعية المنظمة مخطئون، ولكن بدال من التفكيـر بـإجراءات                  

بي نحو طلب البحث بالشروط التي تجعـل الجميـع          تحدث أزمة داخل أجهزة السلطة، يمكن التوجه بشكل ايجا        
  : ويستدعي هذا جملة أمور أساسية. قابلين لمرجعية المنظمة في البت

يستدعي أوال تذكير فصائل منظمة التحرير بمغزى نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة، فقد أعطـت غالبيـة                
مة التحرير، وكانت معارضة لها ولنهجها      الشعب الفلسطيني أصواتها لحركة نشأت وتطورت خارج إطار منظ        

وتشكل دعوتها اآلن لالعتراف بالمنظمة مرجعية سياسية لها، من دون بحث بعضويتها، أو ببرنامج              . التفاوضي
المنظمة السياسي، أو بكيفية تطويرها وتفعيلها، نوعا من العبث السياسي، وكان حريا باللجنة التنفيذية للمنظمة،               

رنامج حكومة هنية، أن تضع لقرارها حيثيات تفتح الطريق أمام لقاء مع حمـاس، علـى                وهي تعلن رفضها لب   
  . أرضية منظمة التحرير، بديال ألسلوب النبذ الذي عبر عنه أسلوب صياغة القرار

 بمشاركة عباس وحضور اثني عـشر       15/3/2005ويستدعي هذا ثانيا التذكير بحوار القاهرة الذي جرى يوم          
 وافق المجتمعون على تفعيل وتطوير منظمـة التحريـر،    :لذي ورد في بيانه الختامي ما يلي      تنظيما وفصيال وا  

وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية، بصفة المنظمة الممثل الـشرعي         
ـ            . الوحيد للشعب الفلسطيني   ل تحقيـق هـذا     إن هذا البند الذي وافقت عليه حماس، يفتح طريق الحوار من اج

الهدف، وهو أيضا يحمل أعضاء اللجنة التنفيذية جزءا أساسيا من المسؤولية بسبب عدم السعي الجدي لتنفيـذ                 
  . هذا القرار

ويستدعي هذا ثالثا التذكير بأن البرنامج السياسي لحكومة هنية لم يتجاهـل منظمـة التحريـر، وأشـاد بهـا                    
ليه بحوار القاهرة من دعوة لتفعيلها وتطويرها، حتـى تـستطيع           وبضرورتها الوطنية، ولكنه تمسك بما اتفق ع      

  . حماس أن تصبح جزءا منها
إن التذكير بهذه األمور يمكن أن يساعد في فتح الباب، عند مناقشة برنامج الحكومة في التشريعي، بحيث تكون                  

مكن لحماس أن تلتحق بها     وجهة النقاش وضع أسس التطوير والتفعيل للمنظمة، سياسيا وشعبيا وتنظيميا، حتى ي           
  . في الوقت المناسب، ويكون ذلك هو المدخل للحل وليس المدخل للتأزيم

ونشير هنا إلى وجود رأي عام فلسطيني يتنامى في أكثر من بلد يتواجد فيه فلسطينيو الشتات، يطالب بأن يكون                   
 التعيين كما جرت األمـور فـي        تمثيلهم في المجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة االنتخاب وليس على قاعدة          

وتؤيد حماس مثل هذه الدعوة لالنتخابات، وهذا التأييد ليس حكرا عليها، بـل يتبنـى الفكـرة بعـض                   . السابق
 إن إفراغ مؤسسات منظمـة التحريـر مـن محتواهـا            :خصومها السياسيين، ومنهم نايف حواتمه الذي يقول      

إن مدخل معالجـة    ... كانة القيادية والتمثيلية لهذه المؤسسات    االئتالفي والتعددي والديمقراطي، أضر كثيرا بالم     
  . هذا الخلل الفاحش، أن يصار إلى تمكين أبناء شعبنا الالجئين من انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني

  26/3/2006الشرق األوسط 
  

  !!وجدار من العزلة.. .مخيمات لبنان .33
  هاني حبيب 

 اي ظلم هذا الذي وقع على مخيماتنا في لبنان، والزيارة التي قام بهـا               ذكرتنا مداوالت ارباب الحكم في لبنان،     
وفد اللجنة الوزارية اللبنانية لبضعة مخيمات فلسطينية، ما كان لها، بالنسبة لنا على االقل، اال ان تستدعي مـن   

ـ                ام بـالمواطنين   الذاكرة ومن الحاضر، المدى الذي ذهبنا اليه، نحن الفلسطينيون، في اغفال، او تغافـل االهتم
الفلسطينيين في هذه المخيمات، ففي زمن سابق، وفي ظل عنفوان الثورة المسلحة، نجحت المقاومة الفلسطينية                
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بقيادة فصائل العمل الوطني تحت راية منظمة التحرير في وقف االنتهاكات والتعديات المستمرة، للمكتب الثاني               
والحركيين والنقابيين الفلسطينيين في لبنان، عدا ذلك، على اهميته،         اللبناني االستخبارات اللبنانية ضد الوطنيين      

لم تحاول فصائل منظمة التحرير اال في مجاالت محددة، من تحسين حياة المواطنين الالجئين الفلسطينيين فـي                 
نانيـة،  لبنان، وبفضل عنفوان الثورة، في ذلك الوقت، عاش الالجئون في أمان من اجهزة القمع المخابراتية اللب               

 الفلسطينية  -لكن ذلك، ترافق مع تجاهل االتجاه نحو القوانين اللبنانية، بهدف تعديلها بما يلبي المصالح اللبنانية              
على صعيد الحياة اليومية لالجئين الفلسطينيين، ثورتنا الفلسطينية التي توصف بانها أغنى ثورة فـي التـاريخ                 

ي بنية منظمة التحرير وفصائلها، دون ان تفعل اي شيء حقيقي           العاصر، اكتفت بتوظيف المواطنين الالجئين ف     
  .في سبيل النهوض بمستوى حياة الناس اليومية

الزيارة التي قامت بها اللجنة الوزارية اللبنانية، حدث غير مسبوق، فهي ليست مجرد زيارة اولى من نوعهـا                  
ن في مخيمات البؤس والشقاء فـي لبنـان،         تقوم بها جهة وزارية لبنانية لالطالع مباشرة على اوضاع الالجئي         

ولكنها ايضاً، المرة االولى التي يضطلع بها مسؤول عربي، بهذه المسؤولية، بما في ذلـك، علـى المـستوى                   
الفلسطيني، اذ لم تشهد هذه المخيمات اية زيارة من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حتى عنـدما                  

لفلسطينية ومقر منظمة التحرير، وبعدما نزحت القيادة الفلسطينية من المخيمـات           كانت بيروت عاصمة الثورة ا    
إلى واحي المخيمات على مقربة من مركز العاصمة اللبنانية، بالكاد زار أحـد القـادة، أو اُألمنـاء العـامون                    

  .للفصائل، هذه المخيمات
حتاللية والقضايا الداخلية عن رؤية ومتابعة      نحن هنا، في مناطق السلطة الفلسطينية، غيبتنا االحداث الدموية اال         

 صحفنا ووسائل اعالمنا المحلي، بالكاد تنـشر        - دون ان ننسى العراق    -جادة لما يجري في مخيماتنا في لبنان      
خبراً بين فترة واخرى يتعلق بالمخيمات في لبنان، اال عندما يزور مسؤول سلطوي، لبنان وربمـا يتـذكر ان                   

  .يزور أحد المخيمات
، اي اننا نعتبر ما يجري خارج مناطق السلطة، وكأنه خارج           ىحن نقصر في حق انفسنا بذريعة القضايا الكبر       ن

عن فلسطين، رغم الشعارات والهتافات، نحن قصرنا في حق انفسنا وجماهيرنا في الشتات، وخاصة في لبنان،                
 التحرير، وبالتالي تجاهلنـا، وفـي       عندما سمحنا بأن تطغى السلطة الوطنية بمؤسساتها ووزاراتها على منظمة         

معظم األحيان عن عمد مشين ان منظمة التحرير هي التعبير عن االرادة الـشعبية الفلـسطينية فـي الـداخل                    
  (!)والخارج، ونكاد نضع الخارج بين قوسين

لحـوار  الوفد الوزاري اللبناني الذي زار المخيمات، أو بعضها، انما كان يؤدي مهمة هي ثمرة طيبة لمؤتمر ا                
الوطني اللبناني، وربما تؤدي الى تصحيح الصورة النمطية لدى الرسميين اللبنانيين عن المخيمات، باعتبارهـا               
ثكنات عسكرية مسلحة، الداخل لها انما يدخل الحرب مع السكان، ساعد في خلق هـذه الـصورة االجـراءات        

، لم ينظر المواطن اللبناني البعيد عن منـاطق         الرسمية اللبنانية المركزة لحصار المخيمات عسكرياً واقتصادياً      
المخيمات والذي ال يحتك بالفلسطينيين، الى هؤالء كبشر، بقدر ما يعتقد ان هؤالء انما حشد عسكري الستيعاب                 
المطاردين من اجهزة األمن اللبنانية، لقضايا سياسية أو جنائية، من الصعب في نظر هذه القلة مـن اللبنـانيين                   

  .فلسطينيين باعتبارهم بشراً، ارغمتهم الظروف على اللجوء إلى بلد شقيق رغماً عنهمالنظر إلى ال
وسائل االعالم اللبنانية، شرحت أسباب وكوامن هذه الزيارة، التي ال بد من أنها تأتي في اطار بحـث الملـف                    

األمن والـسالح، ومـن     الفلسطيني الساخن في أروقة مؤتمر الحوار الوطني اللبناني، خاصة المسائل المتعلقة ب           
الالفت ان الوفد الوزاري اللبناني ضم اختصاصات متعددة، وزير الصحة، وزير العمل، وزير الثقافة، وزيـر                
المهجرين، وزير التربية، االمر الذي يشير إلى اهتمام وزاري بـشتى مجـاالت الحيـاة للمـواطن الالجـئ                   

أن يترجم قناعة جديدة، بأن التحكم بأوضاع المخيمات، ال         الفلسطيني، اي ان االهتمام بهذه المجاالت، ال بد من          
يمكن له أن يتحقق بدون تحسين حياة الالجئين الفلسطينيين، في مجاالت الصحة والعمل والدراسة، وهي قناعة                
لم تتوفر على الصعيد العملي، بل يمكن القول، انها تشكل انقالباً على قناعات سابقة، بان التـشديد والتـضييق                   
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حياة الالجئ الفلسطيني، يشجعه على هجرة المخيم إلى خارج لبنان، ويؤدي في نهاية المطاف إلى نهايـة                 على  
المخيمات، غير أن ذلك، رغم جهود دولية عديدة، لم ينجح في اعتصام الالجئين الفلسطينيين فـي مخيمـاتهم                  

، لم يمنع بل سـاعد علـى تحويـل          وتحويلها إلى منابر للتشديد على االنتماء الوطني الفلسطيني، غير ان ذلك          
  .المخيمات الى مالجئ للهاربين من العدالة على حد قول المستوى السياسي اللبناني

ولكي تتجاوز هذه الزيارة، الطابع االعالمي، ينبغي ان تترجم مفاعيلها إلى توصيات وقرارات تؤمن الحقـوق                
ود الفلسطيني واصدار قوانين وتشريعات، وكانت      المدنية واالجتماعية والسياسية بما يتالءم مع خصوصية الوج       

قد وعدت بها الحكومة اللبنانية ابو مازن لدى زيارته لبيروت قبل عدة اشهر، تسمح للفلسطيني بممارسة المهن                 
التي كان محروماً منها، خاصة تلك القوانين التي أوصى وزير العمل اللبناني بتبنيها، مع العلم انه تـم بالفعـل              

من هذه التوصيات، وكذلك الغاء االستثناء المطبق منذ خمسة اعوام والذي يحـول دون تـسجيل                اقرار بعض   
الالجئ الفلسطيني لحقوقه العقارية في لبنان والسماح بادخال مواد االعمار الى المخيمات مع تخفيـف والغـاء                 

 ولعل األهم من ذلك كلـه       االجراءات التعسفية على مداخل المخيمات وتحويلها الى غيتوات دون إرادة السكان،          
  .إعادة حقوق التسجيل للفلسطينيين الذين شطبوا من القيود

اننا نتطلع الى هذه الزيارة، ونتائجها المحتملة باهمية بالغة، بالنظر الى انهـا تحـاول التعامـل مـع الملـف                     
الذي ينبغـي أن تلعبـه      الفلسطيني، ليس باعتباره ملفاً أمنياً، بل ملف انساني وسياسي، دون أن نتجاهل الدور              

منظمة التحرير والسلطة في هذا الجانب المنسي من الجهد الوطني وال يكفي االعراب عن التقصير الـسياسي                 
واالعالمي، بل يتوجب ايالء هذه المسألة البعد المهم الذي تستحق، ليس من خالل تجاهـل منظمـة التحريـر                   

  !!الفلسطينية ولكن من خالل اصالحها كي تقوم بواجبها
  26/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  الوضع الفلسطيني صعب الى مستحيل  .34

  جهاد الخازن
  .الوضع الفلسطيني صعب الى مستحيل، وجاء فوز حماس في االنتخابات ليزيده تعقيداً

حماس لم تتوقع ان تفوز بغالبية كبيرة وفتح لم تتوقع أن تُهزم بالغالبية نفسها، والنتيجة ان حماس وجدت نفسها                   
  .غير مستعدة للفوز والحكم، وفتح غير مستعدة للخسارة والمعارضة

وكان ان شكلت حماس حكومة من قياديين فيها، ومستقلين محسوبين عليها، بدل توسيع المشاركة في الحكـم،                 
لتجنب الفشل، أو خفض احتماالته، بعد أن رفضت فتح المشاركة، أمالً بأن تفشل حماس، ويتراجع تأييدها بين                 

  .خبينالنا
المشكلة هي أن الفشل سيكون فلسطينياً عاماً، أي لحماس وفتح والفصائل كافة، فهناك في المقابل رئيس وزراء                 

وسياسة اولمـرت هـو انـسحاب       . ستطالعات أنه سيصبح رئيس وزراء أصيالً     إلاسرائيلي بالوكالة يبدو من ا    
 ثم فـرض األمـر الواقـع علـى          آحادي من بعض الضفة، ومن دون مفاوضات لعدم وجود شريك فلسطيني،          

  .الفلسطينيين والعرب والمسلمين بتواطؤ أميركي
راجعت بعض هذه األفكار مع األخ عبداإلله الخطيب، وزير خارجية األردن، وسألته رأيه، وهو قـال ان مـا                   
يريد الشعب الفلسطيني من حماس أو فتح، أو أي طرف في الحكم، هو انهاء االحتالل، وقبـل ذلـك تحـسين                     

ورأى الوزير ان العمليتين مترابطتان، ويجب ابقـاء        . وضاع المعيشية تحت االحتالل التي بلغت حداً مأسوياً       األ
الجسور مع المجتمع الدولي فله دور رئيسي عبر التفاوض، حتى ال يفرض حل من جانـب واحـد، كمـا ان                     

يـادي فـي حمـاس ان       وهو الحـظ قـول ق     . اسهامه أساسي في تحسين أوضاع الفلسطينيين تحت االحتالل       
  الفلسطينيين يستطيعون العيش من دون مساعدات دولية، ويسأل هل هذا صحيح؟ هل هذا مفيد؟
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سألت الوزير الخطيب عن الجدال حول منظمة التحرير، ودورها ازاء حكومة حماس، وهو اختار أال يتنـاول                 
تفاقات الفلسطينيين مع اسرائيل، هي     تفاصيل داخلية تخص المسؤولين الفلسطينيين وحدهم، اال انه قال ان كل ا           

مع منظمة التحرير، بما في ذلك انشاء السلطة الوطنية، ووصول حماس نفسها الى الحكـم جـاء عبـر هـذه                     
  .االتفاقات

أقول شخصياً ان منظمة التحرير تحولت الى فولكلور فلسطيني أو قطعة من التراث، وأعرف أن كثيرين مـن                  
ألعضاء جميعاً غير منتخبين، اال ان المنظمة تبقى باعتراف الـدول العربيـة             أعضائها مضوا الى ربهم، وان ا     

والعالم الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، والوزير الخطيب ينصح بعدم تجاهل ما بنى الفلسطينيون على مدى             
  .أربعين سنة

الخطايا فرأيـي   ، وعلى رغم كل األخطاء و     1967، وفتح سيطرت عليها بعد حرب       1964المنظمة بدأت سنة    
ومعرفتي المباشرة والقديمة بقيادة حمـاس تجعلنـي        . الشخصي ان وجود المنظمة اليوم حاجة لحماس قبل فتح        

أجزم بأنها لن تعترف بإسرائيل، وال أطالبها بذلك، فهي فازت في االنتخابات على أساس برنامج معروف لـو                  
جانب األميركي الذي دعا حماس الى االعتـراف        ثم هناك غطرسة ال   . تخلت عنه اليوم لكانت خدعت الناخبين     

  .بإسرائيل كشرط للتفاوض مع الفصيل الفائز
أنا أفهم أن يعرض الجانب األميركي اغراءات على حمـاس فـي            . يا جماعة، ان شاء اهللا عمركم ما فاوضتم       

تراف لمجـرد أن    مجال الحل، ثم يطلب منها ثمناً االعتراف بحق اسرائيل في الوجود، أما ان يطلب منها االع               
أقول هذا وأزيد ان منظمة     . ان شاء اهللا عمركم ما فاوضتم     : يقبل األميركيون التفاوض معها، فردي مرة أخرى      

التحرير مخرج متوافر لحماس فهي تستطيع أن تعترف بها، فتلتزم بما التزمت به المنظمـة، بمـا فـي ذلـك        
  .االعتراف بإسرائيل

اسية ومسؤولية المنصب، وال يتكلم مثلي، ورأيه أن األساس في الموضوع           وزير خارجية األردن تقيده الديبلوم    
حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي مسؤولية الجميع، والعمل لتخفيف المعاناة عـن الـشعب الفلـسطيني                
 والسعي نحو حل من طريق التفاوض بالتعاون مع المجتمع الدولي ال بتحديه، وهو يقول انه ال يجوز أن يترك                  

  .الوضع الفلسطيني ليتحول نحو األسوأ
أقول من عندي لحماس انها فازت بالنسبة نفسها التي فاز بها عباس بالرئاسة، وان الرئيس يـستطيع أن يحـل                    

وأقول لفتح ان الناخبين الفلسطينيين لم يصوتوا لحماس بقـدر مـا            . الحكومة بما يملك من صالحيات دستورية     
  .اب األمن وكل تقصير آخر وفشلصوتوا ضد فتح، وضد الفساد وغي

  26/3/2006الحياة 
  

  !سوف نملي الحلول عليكم: اولمرت للقمة .35
  محمود الريماوي

عشية انعقاد قمة الخرطوم، خاطب اولمرت الفلسطينيين ومن خلفهم العرب مبشرا بأن الدولة الفلسطينية وشيكة               
ل، سوف تضع هي كما قال حدودا لهـذه الدولـة،           القيام، على أن الدولة االسرائيية العظيمة التي تقوم باإلحتال        

  !.وسوف يتم إمالء ذلك على الفلسطينيين، بتوافق اسرائيلي داخلي ودعم دولي
وقبل أيام كان المحتال العجوز شيمون بيرس، قد أضاف الى كالم رئيسه، بأن هذا المشروع سوف يجتذب اليه                  

  !. تأييدا عربيا أيضا
روع القائم على االستيالء على القدس الشرقية واألغوار والحدود، ومـا هـو             القمة العربية سوف ترفض المش    

أكثر من نصف مساحة الضفة، وتصفية قضية الالجئين، وإقفال التفاوض على المسارين الـسوري واللبنـاني،     
. غير أن القمة لن تضع أية سياسة جدية واعتراضية على المشروع، الذي يوصف أكاديميا بحل أحادي الجانب                

وهذا ما تنبىء به خبرة السنوات األربع الماضية على األقل، منذ باشر شارون اجتياحاتـه الكبـرى، وتتفيـه                   
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انسحاب كامل لقاء سالم شامل، وجرى      : المشروع السلمي، حيث تغافلت القمم عن تفعيل مبادرة السالم العربية         
  . عل المحاليل في المختبراتانتظار أن تفعل هذه المبادرة فعلها بصورة ذاتية تلقائية، مثل تفا

يفترض اآلن بالجانب الفلسطيني أخذ زمام المبادرة، ووضع مرتكزات سياسة اعتراضية فعلية، من أجل تبنيها               
غير أن رئاسة السلطة تتحدث علنا هذه األيام عن دعوة الطرف اآلخـر، الجـراء                .عربيا، قي القمة وخارجها   

زم بسلوك سيده شارون في االمتناع التام عن التفاوض، واللجـوء           مع تجاهل أن اولمرت يلت    !. مفاوضات سرية 
اإلمالء، وليس أي شيء آخر، عبر التذرع بفوز حماس، مع أن هذا المشروع سابق               :بدال من ذلك الى ما سماه     

على فوز هذه الحركة، عالوة على الحجة الذهبية والدائمة بعجز السلطة عن مكافحة اإلرهاب، علما بأن هـذه                  
فحة تقتضي التصدي للغزاة المستوطنين، الذين يمثلون الى جانب االحتالل العـسكري تواجـدا إحالليـا                المكا

  . إرهابيا
ال يتفاءل المرء بان تنجح القمة في االستجابة لهذا التحدي، فقد تم منذ أمد طويل االستعاضة عن الحلول الفعالة                   

. لتها على الحفظ في اإلرشيف، قبل أن يجف حبرها        والدينامية بحلول لفظية، وبديباجات يجري تحضيرها إلحا      
وذلك استنادا الى علة جوهرية وهي الخشية المفرطة من مجرد مخاطبة اإلدارة األميركية بالحقائق والوقـائع،                

وبالطبع فإن مجرد المخاطبـة الـصريحة       . وتحميلها مسؤولية استشراء النزعة التوسعية لحلفائها في تل ابيب        
 على الفور الى حل المشكالت، ولكنها تؤسس إلرساء بيئة سياسية جديدة، يـضطر فيهـا                لواشنطن، ال تؤدي  

الرأي العام األميركي الى أخذ حقوق العرب مأخذ الجد، وتضطر اإلدارة ومن خلفهـا الكـونغرس، الـى أن                   
لجغرافية، وكـأن ال    البشرية والسياسية وا  : تحسب حسابا للكتلة العربية، ال أن يتم التعامل مع هذه الكتلة الهائلة           

  !.وجود لها مقارنة بحزب كاديما وتجمع الليكود
إن العجز عن التعامل مع هذا التحدي، وتبخيس العرب لقدراتهم ومواطن القوة لديهم، هو في أساس العلل التي                  

فالجسم يفقد المناعة حين يتم التغاضـي عـن مـرض           . تعصف بالجسم العربي، بما في ذلك الخالفات الثنائية       
ال، والمراهنة الساكنة على شفائه تلقائيا، فتظهر أعراض لعلل أخرى تعز على الحصر، وهو ما يحـدث                 عض
ولننتظر على أي حال موسم الخطابات لسوق عكاظ جديد في قمة الخرطوم، فليس هناك ما يـستهوينا                 . بالفعل

  .ويطربنا ويشفي غليلنا أكثر من الحلول اللفظية والخطابية لتحديات داهمة
  26/3/2006أي األردنية الر

  
  جزأرة فلسطين .36

   حلمي االسمر 
 كل ما يحصل في فلسطين اآلن يؤكد أن هناك حالة جزأرة تجري على قدم وساق، لكن بحذر شـديد كـي ال                      
تصل الحالة الفلسطينية إلى ما وصلت إليه الحالة الجزائرية، من سفك للدماء واقتتال أعمى، ليس حرصا على                 

و يراق يوميا بأيدي االرهابيين اليهود، ولكن ألن الشعب الفلسطيني محصن ضـد االقتتـال               الدم الفلسطيني، فه  
الداخلي، وثمة خوف من أن تتوجه بنادق األشقاء المختلفين إلى صدور العدو األزلي، لهذا يتعـين استنـساخ                  

ة بدأت في اللحظـة     القص! سيناريو الجزأرة، ولكن بدون دم وال فوضى ثبت أنها غير بناءة في فلسطين تحديدا             
التي تيقن فيها الجميع أن حماس حصدت غالبية مقاعد المجلس التشريعي، وهو ما حصل مع جبهـة االنقـاذ                   
الجزائرية التي قادها عباسي مدني وعلي بلحاج إلى النصر في الجزائر، ولكن قبل أن تستلم الجبهـة الـسلطة                   

بحر من الدم، لم تزل تدفع ثمنه حتى اآلن، وكل هـذا  هناك، جرى االنقالب على االنتخابات، وغرقت البلد في        
كي ال يستلم االسالميون الحكم، وكان من نتيجة ذلك أن دفعت الجزائر ثمنا لذلك مئات آالف الضحايا، وتخريبا                  

  ..شبه كامل لالقتصاد
علـى  في فلسطين ثمة تعديل طفيف على السيناريو، هناك خطى محسوبة بدقة هدفها إما االنقـالب الـشرعي                  

حماس، أو االنقالب على السلطة كلها، والغاء انتخابات التشريعي، وحل مؤسسات اوسلو وترك المنطقة تغرق               
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في بحر من الفوضى، وإما توفير كل العناصر الالزمة إلفشال تجربة حماس ووضعها في زاوية إما أن تتنازل                  
!! فشل، وإما أن تتمسك بمبادئها وتفشل أيضا      عن مبادئها وتفاوض إسرائيل وفق أصول اللعبة القائمة الظالمة فت         

الرهان العربي والفلسطيني المعارض، المدعوم بقوة أمريكيا كله يقود إلى عزل حماس، وتجريـدها مـن أي                 
عنصر قوة، يمكن أن يشكل رافعة للنجاح، لكن حماس ثابتة ومتمسكة بمبادئها، ربما تخطـئ أحيانـا بـبعض                   

يري أنها غير غافلة عما يحاك ضدها، وهي متنبهة للحـصار الهائـل الـذي               الحسابات أو التكتيكات، لكن تقد    
يشارك فيه الجميع تقريبا، ما عدا بعض الثقوب هنا وهناك، ويبدو ان من يراهن على فـشلها ال يـدري أنهـا                   
تخطط كما يخططون، واألهم من ذلك أنها تستمد من شعبها قوة وصمودا وثباتا وابداعا ال حدود لهـا، فهـي                    

ت حركة دوغمائية كما يظنون، بل لديها مرونة ربما تفاجئ الكثيرين، لكنها ال تريد أن تقع فـي األخطـاء                    ليس
  . التي وقع بها من سبقها

يقيني أنها ال ترفض المفاوضات، لكنها تريد تغيير قواعد اللعبة بما ينفع شعبها وينفع العرب أيضا من شركاء                  
ة جيدا، ولماذا ال يستمعون إال إلى قراءة اليهود واألمريكـان للحـدث؟؟             إسرائيل، فلماذا ال يقرأ هؤالء الخريط     

  جزأرة فلسطين ليست في مصلحة أحد على االطالق، إال أولئك األعداء الذين يستاءون من أي نصر عربي، 
  

  فلماذا ال يقرأ عربنا الخريطة بالمقلوب ولو مرة واحدة فقط ولو على سبيل التجربة ال غير؟؟ 
  26/3/2006الدستور 

  
 :كاريكاتير .37
  

  
  25/3/2006  الجديدةالحياة
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