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  برنامج هنية يمد جسوراً نحو المجتمع الدولي  .1

خطاب اسماعيل أن : غزةورام اهللا من فتحي صباح  ومحمد يونس عن مراسليها 28/3/2006الحياة نشرت 
ئل والكتل النيابية  برنامجاً مرناً شامالً وطموحاً أثار اعجاب النواب والحضور والفصاالذي عرض فيه هنية

خال من اي اشارة الى االعتراف باسرائيل واالتفاقات الموقعة واالخرى، بما فيها فتح خالل جلسة الثقة امس، 
ُأعلن امس ارجاء مناقشة البيان الوزاري والتصويت على كان قد و .معها، لكنه مد جسورا الى المجتمع الدولي

وطالبي الكالم، خصوصا من فتح، ما يعني استجابة، ولو ضمنية، من الثقة الى اليوم، بسبب كثرة المداخالت 
حماس لطلب محمود عباس ارجاء منح الحكومة الثقة الى ما بعد االنتخابات االسرائيلية، حتى ال تؤثر في 

تضمن رسائل عدة الى ووالالفت ان البرنامج الحكومي ابتعد قدر االمكان عن مفردات المقاومة،  .نتيجتها
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واسرائيل، مفادها انفتاح الحركة واستعدادها للحوار والتفاوض والقبول بالحل الوسط القائم على الدولة الغرب 
وباستثناء عبارة واحدة عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االعتداءات التي يتعرض لها، فان . المستقلة

شارات االعتدال، وفي مقدمها اعالن من ا البيان الحكومي خال تماما من أي ذكر للمقاومة، كما اظهر الكثير
هذا حجر األساس في برنامج منظمة التحرير التي قبلها العالم حيث يشكل قبول دولة مستقلة عاصمتها القدس، 

يقول من جهتهم و .67على أساسه، حتى وان امتنع البيان الحكومي عن تحديد تلك األراضي بالمحتلة عام 
نهم لن يلقوا جميع إال أمام نحو الحل السياسي السلمي، الوتتقدم الى أمسؤولون في حماس ان حركتهم تتغير 
حماس تتغير أن , اوضح غازي حمد المستشار االعالمي لهنيةفيما . أوراقهم على الطاولة من دون ثمن

بصورة تدريجية وحذرة، وهي تستخدم الواقعية السياسية في ما يتعلق بالدولة والهدنة والمنظمة والتعامل مع 
حتى االن، ترى حماس انها في وضع جيد بسبب غياب الشريك الالفت أيضا أنه و .التفاقات الموقعةا

مما يفتح لها , االسرائيلي، اذ لن تكون مطالبة بتقديم أجوبة سياسية واضحة على األسئلة الصعبة الموجه إليها
على معالجة الفوضى واالنفالت  االصالح االداري والمالي والعمل أي ،توجه الى الوضع الداخليالمجال لل
  .األمني

 ى علىاضف أن هنية : رويترز نقال عنغزة من  نضال المغربي عن28/3/2006القدس العربي وأوردت 
 ستكون علي هوقال ان حكومت.  الغربية بانها اكثر استرضائيةىكلمته لهجة يمكن ان تعتبرها بعض القو

والبحث عن كافة السبل النهاء حالة الصراع واقرار الهدوء في استعداد للحوار مع اللجنة الرباعية الدولية 
 هشعب الفلسطيني هو أحوج شعوب االرض الي السالم واالمن واالستقرار وان حكومتالواضاف ان  .المنطقة

  . السالم العادل في المنطقةىلن تتواني عن بذل كل جهد ممكن من اجل الوصول ال
 ىاشار الى ان الحكومة ستسع    أن هنية   : ماهر إبراهيم مراسلها من غزة     نقال عن    28/3/2006 البيان   وجاء في 

  الفلسطيني لشعبلمواصلة تقديم المساعدات    لإلى االنفتاح والحوار مع كل الدول بما فيها دول االتحاد األوروبي            
عة التي   ان التصريحات والقرارات المتسر    , قائال واضاف .  بما يوفر حياة كريمة لهذا الشعب المنكوب       هوسلطت

صدرت عقب االنتخابات، وخصوصا عن اإلدارة األميركية، ال مبرر لها على االطالق وال تخدم االستقرار في                
 وأن يحترم الخيار الديمقراطي     ,طالب المجتمع الدولي بإعادة النظر في موقفه تجاه الحكومة الجديدة         والمنطقة،  

تقالل واالنعتاق من االحتالل، وأن يوجه ضـغوطاته         في الحرية واالس   هللشعب الفلسطيني، وأن يدعم طموحات    
  .نحو القوة المحتلة

 هنية االدارة االميركية الى إعادة النظر في وةدع :غزة والوكاالت من 28/3/2006 االتحاد االماراتية وتناولت
 الكيل وعدم تشجيع االحتالل والتوقف عن سياسة شعب الفلسطيني والعمل بنزاهة ومسؤوليةالسياساتها تجاه 

كما اكد ضرورة أن تفي بالوعود التي قطعتها حول . بمكيالين ليتحقق السالم واالستقرار واالزدهار في المنطقة
عمل على اقامة عالقات سليمة ومتينة مع مختلف دول العالم، وكذلك الوأكد . اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

األمن والمنظمات الدولية بما يهدف الى تعزيز السلم المؤسسات الدولية بما فيها األمم المتحدة ومجلس 
  .واالستقرار العالمي

موقف روسيا التي اختارت سبيل  ثمنهنية إلى أن : غزة ووكاالتمن  28/3/2006المستقبل اللبنانية ونوهت 
  .الحوار بدل التلويح بالتهديد والوعيد

 اقاعتا المجلس التشريعي شهدت إلى أن :غزة من 28/3/2006 الخليج اإلماراتية  مراسلطاهر النونووأشار 
 عما يعتبر  أحدهماوبدا في الجلسة الثانية أن هناك تيارين واضحين يتحدث . قدمه هنيةمانقاشا حادا حول 

 وتجنب ذكر ,برنامج وخصوصا تجاهل االقرار الصريح بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيدالثغرات في 
سي للسلطة واحتوائه على جمل فضفاضة تحمل الكثير من المعاني، بينما وثيقة االستقالل والقانون االسا

 عن ضرورة اعطاء الحكومة الفرصة لتثبت قدرتها على قيادة الشعب وا عن البرنامج وتحدثوا دافعاالخرين
  .الفلسطيني وتبرير اغفال البنود السابقة
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نية لم يلق الترحاب من جانب نـواب        خطاب ه أن  : 28/3/2006 السفير    في  كتب محرر الشؤون الفلسطينية   و
فتح، برغم أنه انطوى على موقف من منظمة التحرير أكثر مرونة مـن ذاك الـذي عرضـته حمـاس فـي                      

هنـاك غمـوض    إن  وقال عزام األحمد إن البرنامج إنشائي ويخلو من السياسة، مضيفا           . المفاوضات االئتالفية 
  .تماعيوعدم وضوح في البرنامج السياسي واالقتصادي واالج

أمس أكد ، ا كبيرا إسرائيليمسؤوالأن : وكاالتنقالً عن الالقدس  من 28/3/2006األيام الفلسطينية وأضافت 
 , غيسين بينما أكد.برنامجها أن إسرائيل ستفرض إجراءات أحادية على الفلسطينيين إذا لم تغير حكومة حماس

, لى المدى البعيد، فإننا سنتولى مصيرنا بأيدينا برنامج حماس سيكون هو برنامج الحكومة عكانإذا على أنه 
إلضفاء  و. خطاب هنية بأنه جهد تكتيكي لمحاولة الفوز بالشرعية حتى ال يقطع المجتمع الدولي التمويلاصفاو

  . لو كان جاداً التخذ خطوات حقيقية إلنهاء العنف, وأضاف قائال.الشرعية على حكومة هي كيان إرهابي
 الدعوة التي وجهها هنية     تان واشنطن رفض  إلى  : واشنطن من   28/3/2006 عكاظ   راسل م  محمد المداح  ولفت

 قالـت    فيمـا  . لشروط المجتمـع الـدولي اوال      حماسالى اللجنة الرباعية للحوار، وشددت على ضرورة تلبية         
 د على يكأالت مع ان االتحاد لن يدير ظهره للشعب الفلسطيني         ,مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد االوروبي     

  .التوصل الى السالم بطرق سلمية إلى  القيادة الفلسطينية الجديدة ضرورة سعي
  

  السلطة ترفض تحويل حاجز قلنديا الى معبر حدودي دولي  .2
علنت امـس   الفلسطينية أالسلطةن أ: أ ف ب، د ب أنقال عن رام اهللا ، جدة      من   28/3/2006 الدستور   نشرت

  صـائب عريقـات    هوصف حيث   .ضي بتحويل حاجز قلنديا إلى معبر حدودي      رفضها للمشروع االسرائيلي القا   
في إطـار    تعمل على فرضه على الفلسطينيين بالقوة       معتبرا أن إسرائيل   ,باالحتاللي وليس الحدودي او الدولي    

العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني وهي تريد من خالله فرض المزيد من الحقـائق االحتالليـة علـى                  
  . عن بالغ قلقه من جهتهاعرب االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي فيما .االرض

أن من سامي أبو زهري ما أشار إليه  :غزة من 28/3/2006 الرأي األردنية مراسلةسمر خالد وذكرت 
حماس تعتبر هذه االجراءات خطوة تصعيديه خطيرة تأتي في سياق فرض سياسية االمر الواقع وتهويد مدينة 

المسؤولية الكاملة عن   سيتحمل االحتاللحيثس، وهي خطوة لن يترتب عليها إال مزيد من التصعيد، القد
وطالب المجتمع الدولي إذا كان فعال معنيا باالستقرار والهدوء في . االثار المترتبة على هذه االجراءات

  .المنطقة، أن يتدخل لوقف االجراءات والخطط االسرائيلية العدوانية
  

  قيادات فتح تتحمل وزر فشلها   : عباس .3
أكد محمود عباس  التزام مؤسسة الرئاسة الكامل بمساندة حكومة حماس واعطائها الفرصة كاملة : القاهرة

 وقال انه مرتاح .لممارسة صالحياتها المنصوص عليها في القانون االساسي من اجل صالح الشعب الفلسطيني
ى مشاركة الحركة في االنتخابات التشريعية رغم فوزها بأغلبية وال يشعر بانه اخطأ أو نادم الصراره عل

مؤكدا , المجلس التشريعي، وان فشل فتح يتحمل وزره قيادات الحركة وخروج الكثير منها عن االلتزام الحزبي
واكد انه لم يطلب من حماس في أي مناسبة ان تعترف باسرائيل، . من جديد انه سيعمل على اعادة تنظيم فتح

 من جهة أخرى  ورحب.ه قال ان هناك امورا حياتية يومية للشعب الفلسطيني يجب ان تسيرها الحكومةولكن
  .حاجة الى تفعيل وتطويربمنظمة مؤكدا أن ال, بتصريح هنية الذي اعلن فيها تمسكه بمنظمة التحرير

  28/3/2006االتحاد االماراتية 
  
  
  



 

 5

   لهارقريع يعلن انتهاء أعمال حكومته خالل اجتماع أخي .4
أعلن أحمد قريع انتهاء أعمال الحكومة التاسعة، وذلك في مستهل جلسة مجلـس الـوزراء الـسادسة                 : رام اهللا 

عبر عـن   حيث  والخمسين، التي عقدت في رام اهللا، والتي تبعها حفل تكريم وتسليم الهدايا التذكارية للوزراء،               
لجانب المهني ما يستحقه من اهتمام، مؤكـداً        اعتزازه الكبير بكل من عمل في هذه الحكومة، وكل من أعطى ا           

أنهم سيواصلون عملهم في خندق آخر من خنادق العمل من أجل تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة                 
وشدد على أن حكومته أنجزت إنجازات كبيرة وصعبة ومهمة باعتبارها أول حكومـة              .وغير القابلة للتصرف  

  .فلسطينية
  27/3/2006 وفا –سطينية وكالة األنباء الفل

  
  استحداث وزارة شؤون الالجئيننائب من فتح يعترض على  .5

وجود حقيبة لشؤون الالجئين في الحكومة القادمة، وهي الحقيبة           عبد اهللا عبد اهللا     عارض :كتب حسام عزالدين  
هي مـن تمثـل     ها   ألن التي لم تكن موجودة في أية حكومة سابقة، معتبراً وجودها مساساً بدور منظمة التحرير             

 وجدير  . الالجئين ةحقيبة لم يكن إال للتأكيد على االهتمام بقضي       الاعتبر خالد سليمان، أن استحداث       فيما   .الشتات
ن الحكومة شطبت حقيبة شؤون المفاوضات، على اعتبار أن المفاوضات ليست من مهمة الحكومـات،               أ بالذكر

  .ظمة التحرير لدائرة شؤون المفاوضات في منذلكوأبقت مسؤولية 
  28/3/2006األيام الفلسطينية 

  
   لحود مع الخرطوم يجتمع في عباس .6

على تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية في ظل التـصعيد           ميل لحود إأطلع محمود عباس    : الخرطوم
  خـالل  العسكري اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إضافة الى التطورات السياسية على الساحة الفلـسطينية            

جرى بحث العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضـاع             و .إجتماع جمعهما في الخرطوم   
 لموقف لبنان رئيساً وحكومـة      االطمئنان على   عباس بعد اللقاء  شدد   و .جئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان    الال

  .وضوع السالح الفلسطيني في لبنانالفتا من ناحية أخرى إلى أنه لم يتم بحث م, المخيماتوشعباً بخصوص 
  27/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   سيارة حكومية دون رقابة7000أكثر من : الفلسطيني لإلعالم .7
بينما تعاني ميزانية السلطة من عجٍز كبير وتأخّر رواتب الموظفين بـسبب العجـز ويعـاني الـشعب                  : غزة

 7000ن حالة تضخم كبير في السيارات الحكومية والتي تزيـد علـى             الفلسطيني من البطالة، تعاني السلطة م     
وتتحمل وزارة المالية أعباء كبيـرة مـن         .سيارة نصفها عسكرية وتتبع لألجهزة األمنية والبقية حكومية مدنية        

                  موازنتها بسبب هذا الكم الكبير للسيارات والذي تشوبه حالة من الفوضى وعدم وجود رقابة حقيقية حيـث إن
ه المركبات معفاة من الجمارك ورسوم الترخيص وتدفع لها أيضاً رسوم التأمين فيما تكلف سيارة أي مـدير                  هذ

تمتع ت هااألمر الذي يثير عالمات استفهام خصوصاً وأن العديد من     . شيكل شهرياً على األقل    3000عام فما فوق    
  .ى المسؤولين في سلطته إلعرفاتبها أسر المسؤولين الكبار وكانت أحد أشكال الهدايا من 

  27/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   نفي اعتذار مشعل للكويت ي أبو زهري .8
خالد مشعل،  ل تفاجأت مما ورد في بعض وسائل اإلعالم حول تصريح منسوب            حماسقال سامي أبو زهري إن      

 الرجوع   تم نهأو .ا الفلسطيني اعتذر فيه للكويت، وقوله من أن الذين رفعوا صور صدام حسين ال يمثلون شعبن             
  .أكد بشكل قاطع أن هذا التصريح لم يصدر عنهالذي إلى مشعل، 

  28/3/2006البيان 
  

   مساندة الفلسطينيين  إلى  العربيةالجهاد تدعو القمة .9
طالب خضر حبيب الزعماء والملوك العرب بضرورة العمل على تحقيق النهضة لشعوبهم وتحرير الـبالد               : قنا

  . مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ األمةواوأن يتحمل. ما وصفه بالنفوذ االجنبيالعربية م
  28/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  العسكرية االسرائيلية« عوفر»سعدات يرفض االعتراف بصالحيات  .10
تـه فـي    مثل أحمد سعدات امام محكمة عسكرية اسرائيلية امس متحديا خطـة محاكم : رويترز، د ب أ   ،عوفر

وقـال   .قضية اغتيال رحبعام زئيفي ورافضا االعتراف باالختصاص القضائي للمحكمة والتعريف عن نفـسه            
سعدات في المحاكمة التي جرت في عوفر ان هذه المحاكمة غير قانونية مشيرا الى ان الفلسطينيين يقـاومون                  

  .االحتالل
  28/3/2006الدستور 

  
   في قصف عسقالنكتائب األقصى تعلن بدء عملية البركان .11
كشفت كتائب األقصى، وكتائب الشهيد سامي الغول، عن التمكن من تطوير الصواريخ الفلسطينية ليصل : غزة

وأعلنت، عن بداية انطالق عملية البركان، لضرب مدينة عسقالن الساحلية، . 18 كيلومتراً إلى 12مداها من 
وفي المقابل تحدى لواء الهندسة والتصنيع في الكتائب . التي تضم عدداً من األهداف اإلسرائيلية االستراتيجية

  .المسؤولين السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين في الحد من عمليات المقاومة، ومنع إطالق الصواريخ
  27/03/2006قدس برس 

  
  إحباط المخطط اإلرهابي باقتحام المسجد األقصى .12

وتوافد المئات  . صى، دون أن تسجل أية عملية اقتحام للمسجد       أدى المئات من المواطنين الصالة في المسجد األق       
من المصلين إلى المسجد األقصى للصالة والرباط فيه، في أعقاب تهديد جماعات يهودية متطرفة، بشن عملية                

وعزا مراقبون ومحللون، إحباط محاولة تلك الجماعات من تنفيذ مخططتهـا            .عدوانية واقتحام المسجد األقصى   
 . المبكر عنه، والتحرك الرسمي والشعبي ضده، وتوافد المواطنين إلى المسجد للدفاع عنه بأجسادهم             إلى الكشف 

وثمنت مؤسسة األقصى ، مواقف الشخصيات والمؤسسات الفلسطينية، التي سارعت إلى التحـذير مـن هـذا                 
  .المخطط، وموقفها الحاسم بشأنه

  27/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   ضغوطها البتزاز بطريرك القدستصعد" لإسرائي .13
دعا مصدر رفيع في بطريركية الروم االرثوذوكس أبناء الطائفة في فلـسطين             : القدس المحتلة  وديع عواودة    

 الى االلتفاف حول البطريرك الجديد ثيمتلوس الثالث، الفتاً الى ان االخير يتعرض الـى               48واالردن واراضي   
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ال “: واضـاف . وقة طمعا لدفعه للتفريط باراضي الكنيسة مقابل االعتراف بـه         غير مسب ” اسرائيلية“ضغوطات  
تشترط اصدار االعتراف بالبطريرك المنتخب مقابل اقدامه على اتمـام الـصفقات التـي لـم                ” اسرائيل“تزال  

  .”تستكمل في عهد سابقه ايرينيوس
28/3/2006الخليج اإلماراتية   

  
   معابر4االحتالل يفتح  .14
ات االحتالل أمس أربعة معابر محيطة في قطاع غزة وسمحت بإدخال المواد الغذائية األساسية               فتحت قو  : وام

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل فتحت معابر صوفا كيرم شـالوم             . واالستهالكية من خاللها  
  . وكارني وناحل عوز في حين ال يزال معبر إيريز مغلقا

  28/3/2006البيان  
  

   بالرد على منح الثقة لحماسيطالبمن الداخلي وزير األ .15
أعلن وزير األمن الداخلي غدعون عزرا أمس أنه في اللحظة التـي سـتؤدي فيـه                : إذاعة الجيش اإلسرائيلي  

حماس اليمين الدستورية ينبغي على إسرائيل القيام برد ما، وعدم السماح للوزراء الفلسطينيين في هذه الحكومة                
لى مناطق الضفة ألن عملية الفصل بين هذه المناطق ستكون بمثابـة مـشكلة جديـة جـداً     باالنتقال من غزة إ 

كما دعا أبو مازن إلى ممارسـة حقـه بموجـب        . للفلسطينيين، وستحول دون قيامهم بإدارة حياة يومية منظمة       
تفاقات التي  قوانين السلطة الفلسطينية وعدم السماح بتشكيل حكومة حماسية ضمن الشروط التي تتعارض مع اال             

  .وقع عليها عباس نفسه مع بوش وشارون
  27/3/2006الشرق األوسط مركز دراسات 

  
  موفاز يعين مستوطناً متطرفاً حاخاماً أكبر للجيش اإلسرائيلي  .16

قرر موفاز تعيين المستوطن اليميني المتطرف الحاخام أفيحاي رونتسكي في منصب الحاخام األكبر             : يو بي أي  
وفور اإلعالن عن   . ي، مثيراً معارضة في صفوف حزبي العمل وميرتس وحركة السالم اآلن          للجيش اإلسرائيل 

القرار، طالب عضو الكنيست عن العمل أوفير بينيسن، المستشار القضائي للحكومة مزوز، بالتـدخّل لوقـف                
، وصف موقع   من جهته . تعيين رونتسكي، لتعارضه مع تعليمات مزوز باالمتناع عن التعيينات قبل االنتخابات          

هآرتس االلكتروني تعيين رونتسكي بالمصالحة بين الجيش والمستوطنين، إثر تنفيذ خطة فـك االرتبـاط فـي                 
  . الصيف الماضي

  28/3/2006السفير 
  

  كاتب صهيوني يحذّر من أن الكيان سيصبح كبش الفداء للسياسة األمريكية .17
 الوثيقة األمريكية التي تشير إلى أن اللوبي الصهيوني          حذّر كاتب صهيوني من أن اآلثار المترتبة على        :الخليل

 .وكيانه كانوا وراء الضغط نحو الحرب على العراق وهما اللذان  يحاوالن جر واشنطن إلى مواجهة مع إيران                 
وأضاف الكاتب والخبير العسكري واألمني في معاريف أن إنجازات جماعة الضغط تـضر أيـضاً بمـصالح                 

من الحاجة إلى التوصل إلى اتفاقات تسوية سياسية مع الفلسطينيين ومع سوريا، وعلينا أن نستعد               الكيان وتُعفيها   
وأضاف أن هناك احتماالً ال يستهان به بأن تنتهي المعركة           .للفترة ما بعد الحرب العراقية في الواليات المتحدة       

ي في العراق، ولهذا ستكون اآلثار صعبة علـى  إلى فشل المحاولة األمريكية إلقامة نظام حكٍم مستقٍر وديمقراط       
عن من الذي يتحمل المـسؤولية فـي تـوريط          : مكانة أمريكا في المنطقة عامة، وعندها ستبدأ مباحثات الذعة        

الواليات المتحدة في الحرب التي ال داعي لها، وسيكون من السهل جعل الكيان هو كبش الفـداء، وأن التأييـد                    
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للكيان والسهولة التي يحصل بها على المساعدات العسكرية والمالية األمريكية الكبيـرة          األمريكي غير المحدود    
والغطاء السياسي قد تسبب في المزيد من الكراهية للواليات المتحدة على صعيد العالم وبشكٍل خاص في منطقة                 

 الرأي العام األمريكي التـي      وهذا األمر يؤخذ بعين االعتبار من ِقبل تياراٍت كبيرة وفاعلة في          . الشرق األوسط 
  .قد تكون سبباً في قلب السياسة األمريكية على رأسها ويكون الكيان الصهيوني أول المتضررين منه
  27/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  سنقرط يؤكد وجود توافق عربي لزيادة الدعم االقتصادي والمالي .18

 لمس توافقاً بين وزراء المال واالقتصاد من جهـة ووزراء           قال مازن سنقرط عشية افتتاح قمة الخرطوم إنه قد        
الخارجية من جهة ثانية، ألهمية زيادة الدعم االقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني، حيث أكدت الدول العربيـة     
التي ساهمت في دعم السلطة أنها ستزيد حصة الدعم في المرحلة المقبلة وتلك الدول التي لم تلتزم أشارت إلى                   

وقال إنه تم مطالبة المسؤولين العرب بتبني مجموعة من المـشاريع            .ا بصدد تسديد ما عليها من التزامات      أنه
  . مليون دوالر للسنة الحالية400األساسية والتنموية بحدود 

  27/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  %50 المكالمات الدولية بنسبة أسعاراالتصاالت تخفض  .19
 الفلسطينية، أمس، انها تستعد إلطالق حملة لتخفيض أسعار االتصال الدولي الى جميع             اعلنت شركة االتصاالت  

  .، ويشمل هذا التخفيض جميع األوقات بعد الدقيقة الثالثة من االتصال%50دول العالم بنسبة 
  28/3/2006األيام الفلسطينية 

  
 توقيع مذكرة لتنفيذ مشروع مدينة خليفة بن زايد في رفح .20

 تم التوقيع في ابوظبي امس على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع مدينة خليفة بن زايد : ل المجايدة جما-ابوظبي 
وتبلغ كلفة انشاء هذه المدينة التي تتضمن انشاء ثالثة آالف وحدة سكنية، نحو مائة مليون دوالر  .فى رفح

 . الف مواطن فلسطيني20أميركي وتستوعب اكثر من 
  28/3/2006الحياة الجديدة 

  
   الملف الفلسطيني أكبر الخاسرين:القمة العربية .21

تم ومن الواضح ان األصابع األمريكية الخفية كان لها تأثير واضح في المجريات  :الخرطوم ـ بسام البدارين
تحديد التصور األمريكي كسقف مسبق ليس لمقررات القمة فقط ولكن أحيانا للمسافة التي يمكن ان تقطعها القمة 

يمكن القول إعتبارا من مساء  و.معاكس للتوجهات والسياسات األمريكية في المنطقة العربيةفي اإلتجاه ال
اإلثنين بان قمة الخرطوم فشلت في تأمين النصاب الضروري لعدد من الزعماء العرب المهمين وغير المهمين 

قادة العرب وبوضوح سحبت اإلدارة األمريكية البساط من تحت أرجل الفقد . وقد تكون قياسا القمة األضعف
 130بخصوص المحور المتعلق بملف الدعم المالي للشعب الفلسطيني فالوزير ناصر القدوة طلب صراحة 

مليون دوالر وتحدث عن مساعدة عاجلة وشرح الظروف الصعبة واشار لعدم تسليم الرواتب وألزمة مالية 
ن دوالر و نصيحة مصرية ثمينة طلبت منه  مليو50حادة لكنه حصل علي قرار إنشائي ايضا ومبلغ ال يتجاوز 

نقل المطالبة المالية للزعماء مباشرة عبر محمود عباس فيما كانت الرسائل تتوارد عن قرار أمريكي أبلغ 
 .للعواصم العربية جميعها بعدم إرسال دوالر واحد لفلسطين خارج معادلة محددة حددتها واشنطن

  28/3/2006القدس العربي 
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  حزب اهللا للوقوف الى جانب الفلسطينيين دعا ء األردنيحركة دعاحزب  .22
ابلغـه  "كشف أمين عام حزب حركة دعاء األردني محمد أبو بكر أن حزب اهللا اللبنـاني                :   ماجد توبة  -عمان

من جهة  . بوجود مفاوضات غير معلنة عبر وسطاء بين حزب اهللا وإسرائيل حول صفقة جديدة لتبادل األسرى              
دعت حزب اهللا للوقوف الى جانب الفلسطينيين في المخيمات الفلـسطينية فـي       "ان حركته   اخرى، قال ابو بكر     

دوره الوطني تجاههم والمساهمة في انهاء معاناتهم واخراطهم في المجتمع اللبناني           "، وان يأخذ حزب اهللا      "لبنان
ة الالجئين الفلـسطينيين    تعهد بأخذ مثل هذه المبادرة وطرح مشكل      "ولفت الى ان حزب اهللا       ".وفك العزلة عنهم  

  ".للمناقشة في البرلمان اللبناني والعمل مع جميع مؤسسات الدولة إلخراجهم من الحالة المفروضة عليهم
  28/3/2006الغد األردنية 

  
   المصريةاستدعاء السفير اإلسرائيلي للخارجية .23

ضمن رسوماً مـسيئة للمـسلمين      قدم السفير اإلسرائيلي بالقاهرة اعتذاراً عن إصدار كارت يت          :محمود نفادي 
وقال أبوالغيط إنه جاري التأكد من سفارتنا في تل أبيب من عدم            . ومساجدهم من خالل شركة خاصة بإسرائيل     

إصدار الحكومة اإلسرائيلية لهذا الطابع وفي حالة وجوده وهو أمر مستبعد سيتم التعامل مع الموضوع بما يلزم                 
  . عبر الوسائل الرسمية

  28/3/2006لمصرية الجمهورية ا
  

  بريماكوف ينتقد مواقف الغرب من حماس .24
حمل رئيس الوزراء الروسي السابق يفغيني بريماكوف بشدة على السياسة االميركية في  :ر رائد جب–موسكو 

الشرق االوسط واعتبر انها السبب االساسي وراء استفحال ظاهرة االرهاب، وقال ان مواقف الحكومة 
اثنين من رؤساء «، مذكراً بأن »حماس«، وانتقد المواقف الغربية من »قبة امام السالمتشكل ع«االسرائيلية 

واضاف بريماكوف ان تصريحات ايهود اولمرت  .»الحكومات االسرائيلية كانا ارهابيين قبل توليهما السلطة
خطراً على عملية ومواقفه الهادفة الى االبتعاد عن الخطة الدولية تشكل » خريطة الطريق«السلبية حول خطة 

، واضاف ان من الطبيعي »حماس«واعرب عن استغرابه بسبب المواقف المعلنة حيال حركة  . السالم برمتها
» حماس«لكن االكيد ان «ان على الحركة ان تعلن تخليها عن اسلوب العنف وان تنخرط في العملية السلمية 

الى السلطة في » حماس«لى قناعته ان وصول وأشار ا. ستقدم على خطوات مهمة في حال لم يعرقلها احد«
  .وال مبرراً لمن يسعون الى التهويل» ليس كارثياً«فلسطين 

  28/3/2006الحياة 
  

  االورومتوسطية اجتماعات جدل فلسطيني إسرائيلي ساخن في .25
في حسن خريشة ازدواجية المعايير االوروبية والمواقف االنتقائية  انتقد:  نورالدين الفريضي-بروكسيل 

وقال في كلمة القاها في اجتماعات الجمعية البرلمانية االوروبية المتوسطية ان . التعامل مع الشأن الفلسطيني
 طالبو. استثناء النواب من كتلة الغالبية في المجلس التشريعي من اجتماعات بلدان الشراكة يفتقد كل مبرر

سياسية، ونشر التقرير الخاص الذي اعدته القنصليات برفع حماس من قائمة االرهاب باعتبارها تمثل الغالبية ال
شهدت جلسة اللجنة السياسية جدال حادا بين عضوي الوفد الفلسطيني وبعض  في حين .االوروبية عن القدس

قال رئيس مجلس الشعب حيث ، عرب حاضرينوحظي الموقف الفلسطيني بدعم نواب . انصار اسرائيل
رادة ال اماحترا  نرىبينما تتعالى الصيحات في الدوائر الغربية منادية بتطبيق الديموقراطية، الأنه , المصري
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وجوب احترام القرار من جهته واكد رئيس البرلمان االوروبي  .الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه
ديده االتفاقات المبرمة، الديموقراطي للشعب الفلسطيني والدعوة في الوقت نفسه من اجل ان تلتزم الحكومة الج

 وجوب ان تحترم اسرائيل من ناحيتها االتفاقات كما أكد. ومنها قرارات جامعة الدول العربية وخريطة الطريق
  .المبرمة مع السلطة

  28/3/2006الحياة 
  

  وإسرائيل؟ ... ما رأيك بالمثليين والتعري: أوروبا تباشر أنظمة اختبار للمهاجرين .26
ة االسبانية أولى الخطوات الهادفة لتنفيذ قرارات وزراء داخلية مجموعة الست المؤلفـة             باشرت الحكوم : مدريد

من إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا وبولندا، فضال عن إسبانيا، في اجتماعهم في ألمانيا، يوم الخميس الماضي،                
 غيـر المـشروعة وتهريـب       والرامية إلى تطوير التنسيق في ما بينها في مجال مكافحة اإلرهاب، والهجـرة            

اقترح وزير داخلية فرنسا ، فرض اختبارات على المهـاجرين للتحقـق مـن مـدى                 فقد   . المخدرات والبشر 
اندماجهم في المجتمع، وإلزامهم بالتعهد بتعلم اللغة والتطبع بالعادات، تجنبا لطردهم، فيما اقترحت بريطانيا أن               

  . المعتقدات والقانون، ناهيك بحرية الصحافة والتعبيريبرهن هؤالء عن احترام قيم الديموقراطية و
فهولندا مثال تعرض علـى طـالبي       . وتجري بعض دول أوروبا حاليا اختبارات مثيرة للجدل على المهاجرين         

الهجرة إليها شريط فيديو يصور قبلة بين رجلين أو نساء شبه عاريات على الشاطئ، لتعريفهم الى جوانب من                  
وهذا الشريط هو على نسختين، واحدة كاملة تعرض علـى أكثـر المهـاجرين انفتاحـا،                . يهاالحياة الواقعية ف  

أما ألمانيا، فتطرح    . واألخرى تحجب بعض المناظر وتخصص لمهاجري إيران وسوريا وبعض بلدان أفريقيا          
   .على طالبي الجنسية عشرات من األسئلة الحساسة، منها اشرح مفهوم حق دولة إسرائيل في التواجد
  28/3/2006السفير 

  
  لماذا يتعثر إصالح منظمة التحرير الفلسطينية؟ .27

  أنس عبد الرحمن 
وكانت حركة فـتح كونهـا      ‚  عدة نقاط هامة   2005كان على جدول أعمال حوار القاهرة الذي عقد في مارس           

 تلـك النقـاط     ومن أهم ‚ الحزب الحاكم في السلطة تقود دفة تلك المفاوضات ألنها هي التي تمتلك زمام األمور             
وكذلك ‚ االنتخابات الفلسطينية التي ناضلت حماس كثيرا من اجل إقرارها ألنها كانت تخطط لما بعد ذلك              : كانت

وإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية على أسـس        ‚ كانت قضية التهدئة وهي الورقة الرابحة في يد حماس        
  ‚خرىومسائل أ‚ جديدة لكي تضم الجميع بما فيها حركة حماس

حركة حماس التي لم يكن عندها مشكلة أن تعطي تهدئة لمدة عام تشبثت في موضوع االنتخابات التـي تأجـل          
ولم تكن الحركة متشجعة كثيرا للمـسائل األخـرى         ‚ من يناير الماضي  25موعدها عدة مرات إلى أن أقر في        

 السيما وأنهـا طالبـت المـواطنين        كونها ستبنى على قضية االنتخابات التي بدأت تعمل لها منذ أكثر من عام            
في حين أن بقية الفصائل لـم تكـن         ‚ وعناصرها للتسجيل لها وسعت لذلك قبل إعالنها أنها ستشارك بها أو ال           

  ‚مكترثة كثيرا بذلك
حركة فتح من جهتها والتي كان بيدها زمام األمور في حوار القاهرة لم تتحرك في اتجاه ملف منظمة التحرير                   

ان أن الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في المنظمة والتي طالما نادت بإصالح المنظمة لم تتحـرك                الفلسطينية كم 
كذلك بجدية إلصالح المنظمة؛ كي يكون هناك إمكانية لدخول حركة حماس تحت مظلة المنظمة ظنا من فـتح                  

ارج المنظمة سـيمنحها    أن ذلك سيبقي المنظمة في يدها تسيطر عليها دون االنتباه إلى أن بقاء حركة حماس خ               
  ‚حرية اكبر في الحركة ويبقيها غير مقيدة باالتفاقات التي وقعت عليها المنظمة
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األمـر األول أنهـا   : حركة حماس تكاد تكون أكثر الفصائل المستفيدة من حوار القاهرة الذي حقق لها أمـرين  
لى هيئته الجديدة لخوضها االنتخابات     استفادت جيدا من التهدئة التي أعطتها في إعادة ترتيب أوراق تنظيمها ع           

التشريعية واالستعداد الجيد لهذه االنتخابات وهو األمر الثاني الذي تحقق والـذي نقـل الحركـة مـن مربـع            
  ‚المعارضة إلى مربع السلطة بعد الفوز الكبير الذي حققته والذي هيأها لتشكل الحكومة الفلسطينية

هي من إنجازات حوار القاهرة لتدور األيام وتعود المباحثات ثانية بـين            وقائع جديدة فرضتها تلك االنتخابات و     
ولتـشهد  ‚ الفصائل السيما بين فتح وحماس ولكن هذه المرة على قاعدة حماس في السلطة وفتح في المعارضة               

ردهات منزل الزهار بصفته رئيس اكبر كتلة برلمانية في المجلس التشريعي؛ ساعات طويلة من المفاوضـات                
حيث لم تتمكن حماس من إقناع أي فصيل مـن          ‚ بحث في برنامج حماس للحكومة بما يشبه الطحن في الماء         وال

  ‚المشاركة فيها رغم تعديله أكثر من مرة لتذهب وحدها إلى الحكومة
ووثيقة االستقالل التي لم تتطرق لها حمـاس        ‚ اصطدمت تلك المفاوضات والمباحثات بصخرة منظمة التحرير      

كما جاء فـي حـديث   ‚ رغم محاوالتها إيجاد صيغ متعددة تتكئ عليها تلك الفصائل‚  بشكل واضحفي برنامجها 
أخذت بقسط وافر من آراء ومالحظات الفصائل وأعادت صياغة ورقتها السياسية أكثر مـن              «هنية أن حماس    

ام برنامجـه   وقدمت صيغاً في نقاط التباين تسمح لكل فريق أن يتكئ عليها في االسـتدالل علـى احتـر                 ‚ مرة
إالَّ أن ذلك لم يكن كافيـاً       ‚ وحتى نتمكن جميعاً من قيادة المشروع الوطني على قاعدة الفهم المشترك          ‚ السياسي

  »‚ للتوصل إلى ما حرصت الحركة عليه
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي أخذت وقتا أكثر من بقية الفصائل وكانت أقربهم من المـشاركة فاجـأت               

ان هـذا   «ها المشاركة وكانت واضحة وصريحة في رفضها لذلك والتي جاءت على لسان قادتها              الجميع برفض 
الرفض جاء لعدم تضمن برنامج حكومة حركة حماس بند أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الـشرعي                 

  ‚معرفة المنظمة بأنها كمؤسسة وليس كقيادة قائمة اآلن»‚ والوحيد للشعب الفلسطيني
تؤكد الحكومة على ما تم االتفـاق       «بند الثامن في برنامج حكومة حماس قد تحدث عن هذا األمر بقوله             وكان ال 

وتؤكد علـى   ‚  حول موضوع منظمة التحرير    2005عليه بين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة في مارس          
ي الناطق الرسمي باسم    وهو ما أوضحه سامي أبو زهر      »‚ضرورة اإلسراع في تنفيذ اإلجراءات الالزمة لذلك      

اإلخوة في الجبهة الشعبية لهم اجتهادهم الذي نقدره ولكن ال          «حماس في رده على رفض الجبهة الشعبية بقوله         
نعتبر أن مبرر التباين السياسي هو سبب للتخلي عن المشاركة في الحكومة ألننا سبق وأن توافقنا في القـاهرة                   

المالحظات التي تبديها الكتل البرلمانية اآلن والتي أجـاب البرنـامج           على برنامج سياسي دون أن تثار أية من         
  »‚الحكومي على معظمها

عام فصل بين حوار القاهرة ومفاوضات منزل الزهار بغزة كان كفيال بتحقيق التغير الذي سعت إليه حمـاس                  
 يكـون لهـا منبـرا       والذي كانت تطمح في القاهرة أن يكون من خالل منظمة التحرير إذا ما تم إصالحها كي               

ولكن حينمـا   ‚ ومنفذا دوليا للتحرك مستبعدة في الوقت ذاته أن يتحرك ملف االنتخابات ألسباب داخلية عند فتح              
رأت أن ملف المنظمة لم يتحرك ركزت كل جهدها في الملف األهم أال وهو االنتخابات لتجد لها موطئ قـدم                    

كذلك دخول العشرات من قادتها للمجلس الوطني برلمان        على الخريطة السياسية من خالل المجلس التشريعي و       
  ‚والحكومة التي شكلتها‚ منظمة التحرير

  28/3/2006الوطن القطرية 
 

  تكامل يفيد القضية‚‚ حماس ومنظمة التحرير .28
  جواد البشيتي 

هـا مـا    يحتاج إلى حماس التي لديها من ذكاء السياسة وخبرتها ومهارت         ‚ مع قضيته القومية  ‚ الشعب الفلسطيني 
ولكن قيادة حماس لم تعرف حتى اآلن كيـف تـؤدي           »‚ ورقة حماس ‚ «ومن أن يجيد لعب   ‚ يمكِّنه من أن يلعب   
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والذي ال يمكن الوقوف على ماهيته وخواصه فـي         ‚ وقضيته القومية ‚ الدور الذي يحتاج إليه الشعب الفلسطيني     
 الغربية وقطاع غزة إلى ترجيح كفة حماس        الذي دفع غالبية الناخبين من الشعب الفلسطيني في الضفة        » الدافع«

  ‚على كفة فتح
بين حماس وحكومتها والمجلس التشريعي الذي تهـيمن عليـه          » التقاسم الوظيفي «بضرورة  ‚ غير مرة ‚ لقد قلنا 

مع ما يقتضيه ذلك    ‚ وما لقيصر لقيصر  ‚ فإعطاء ما هللا هللا   ‚ وبين رئيس السلطة وفتح ومنظمة التحرير الفلسطينية      
إنما هو الحل الذي تقره وترتضيه المـصالح الحقيقيـة العليـا للـشعب              ‚ متبادلة» تنازالت«و» اتتضحي«من  

وبمنأى عـن   ‚ التي بما يتفق معها قلنا بضرورة أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي في موعدها            ‚ الفلسطيني
  ‚ وبأن يحترم الفلسطينيون جميعا نتائجها مهما كانت‚ كل تأثير للضغوط الخارجية

وبضرورة أن تتضافر جهود    ‚ بحق حماس المهيمنة على المجلس التشريعي في أن تؤلف حكومتها         ‚ أيضا‚ وقلنا
وبغيـره  ‚ لقد قلنا بذلك  ‚ الفلسطينيين جميعا على تذليل العقبات من طريق حماس في سعيها إلى تأليف حكومتها            

ئوي في إنتاج نصر سياسي يعتد به للقضية        على أن تعرف حماس كيف تَستَنِْفد نصرها االنتخابي الف        ‚ مما يشبهه 
»‚ الثوابـت «و» المبادئ«كل الفلسطينيين يحترمون حق حماس في أن تظل وفية لـ           ‚القومية للشعب الفلسطيني  

ال يحتاج إلى أن تلبي حمـاس الـشروط         ‚ واآلن على وجه الخصوص   ‚ فالشعب الفلسطيني اآلن  ‚ مستمسكة بها 
إنه يحتاج إلى أن تظل حماس مستمـسكة بموقفهـا          ‚ مة التحرير الفلسطينية  منظ‚ من قبل ‚ والمطالب التي لبتها  

  ‚ المعروف والمعلن من خيار الحل عبر التفاوض السياسي
‚ وهو أن تعلن حمـاس أنهـا      ‚ وال أهمية له إذا لم يقترن بجانبها اآلخر       ‚ على أن هذا الجانب من اللعبة ال معنى       

الذي ال  ‚ فهذا التفاوض ‚ وفي كل ما يتفرع منه    ‚ سياسي مع إسرائيل  ال شأن لهما في أمر التفاوض ال      ‚ وحكومتها
يمكن ويجب أن يظل من اختصاص منظمة التحرير الفلـسطينية بـصفة كونهـا الممثـل                ‚ تثق حماس بجدواه  

  ‚ ومرجعيته السياسية العليا‚ الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
التضحية أو التنازل مع أن من حق حماس أن تنظر          وهذا الموقف أقرب إلى وضع األمور في نصابها منه إلى           

إلى ‚ وما زالت مدعوة  ‚ حماس كانت مدعوة  ‚ على أنه تضحية وتنازل   ‚ وأن تجعل الفلسطينيين ينظرون إليه    ‚ إليه
أن تقف هذا الموقف ما دامت مقتنعة بأن خيار الحل عبر التفاوض السياسي لن يحقق للشعب الفلسطيني شـيئا                   

‚ باب التفاوض مع إسرائيل   ‚ أو تعيد فتح  ‚  مصرة على أنها لن تكون اليد الفلسطينية التي تفتح         وما دامت ‚ يعتد به 
والقتناعها بأن التفاوض السياسي لن يوصـل الـشعب   ‚ لرفضها تلبية الشروط والمطالب اإلسرائيلية ـ الدولية 

  ‚ الفلسطيني إلى حقوقه
‚  تذهب بالمصالح والحقوق القومية للشعب الفلسطيني      عن نتائج »‚ التفويض«أو  ‚ وحتى ال يتمخَّض هذا الموقف    

أن تشترط حماس إقرار حق الشعب الفلسطيني في أن تكون له الكلمة النهائية في كل               ‚ بل ضروريا ‚ كان ممكنا 
  ‚وفي أن يقولها عبر استفتاء شعبي عام‚ اتفاق ينجز في شأن الحل النهائي

‚ هذا تستطيع أن تَستَثِْمر هيمنتها علـى المجلـس التـشريعي          ‚ ولكن الضروري ‚ في موقفها االفتراضي  ‚ حماس
لجهة عالقته بالجهود والمساعي المبذولـة لمكافحـة        » الثقب األسود «في تأسيس وتطوير ما يشبه      ‚ وحكومتها

تتحدد وسائلها وأساليبها بحسب برغماتية     ‚ ولتهيئة وإعداد األرضية لمقاومة قومية شعبية شاملة      ‚ ومحاربة الفساد 
  ‚على المصالح الحقيقية العليا للشعب الفلسطيني‚ حصرا‚ وتقوم‚ تنبذ المصالح الفئوية والتنظيمية الضيقة‚ اسيةسي

وأن تـدع   ‚ في اليـد األخـرى للـسلطة الفلـسطينية        » الملف السياسي «وال شك في أن قرار حماس أن تبقي         
المجرب من خيار الحل عبر     ‚ نيون كثر ما تعده حماس وما يعده فلسطي     ‚ لهذا الملف يجرب  » الصاحب الشرعي «

أنجحـت أم فـشلت     ‚ بالنفع والفائدة على القضية القومية للشعب الفلسطيني      ‚ مستقبال‚ سيعود‚ التفاوض السياسي 
الذي لم تتخذه حمـاس     ‚ في أن هذا القرار   ‚ أيضا‚ وال شك ‚ التجربة الجديدة لخيار الحل عبر التفاوض السياسي      

سـالح الـسلطة    ‚ يكسب الفلسطينيين مزيدا من القدرة على حل التناقض بين السالحين         س‚ وربما لن تتخذه  ‚ بعد
ويبقي الوحدة القومية للفلسطينيين بمنأى عن خطـر        ‚ بما يتفق مع المصالح الفلسطينية العامة     ‚ وسالح المقاومة 
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جهود والمـساعي اإلسـرائيلية   التي في سبيل جعلها حقيقة واقعة تُستَثْمر كثير من ال‚ االقتتال أو الحرب األهلية  
  ‚وغير اإلسرائيلية

ليـست  ‚ حقيقة ال ريب فيها   ‚ ودورها‚ إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على نحو يجعل صفتها التمثيلية          
‚ للشعب الفلسطيني ‚ والحقوق القومية ‚ وإنما لكل فلسطيني حريص على المصالح العليا      ‚ مطلبا لـ حماس فحسب   

الجهـود  ‚ وإنمـا سـيعزز   ‚ في أيدي األدرى بشعابه لن يضعف     » الملف السياسي «بتركها  وأحسب أن حماس    
  ‚وسياسيا‚ وديمقراطيا‚ تنظيميا‚ المبذولة إلعادة بناء المنظمة

أي فـي الطريـق     ‚ فالسير في الطريق إليه   ‚ لجهة الطرق المؤدية إليها   » روما«ال يشبه   » الهدف«على أن هذا    
باعتراف حماس بالمنظمة على أنها الممثل الشرعي الوحيـد للـشعب           ‚  ويجب أن يبدأ   ‚يبدأ‚ المؤدية وحدها إليه  

ولو كانت المنظمة في الحال التي ال تـسر حمـاس وال تـسر غالبيـة                ‚ ومرجعيته السياسية العليا  ‚ الفلسطيني
  ‚ ييحظى باعتراف دولي وعرب‚ فالفلسطينيون ال يملكون غير المنظمة ممثال سياسيا لهم‚ الفلسطينيين

يرتِّـب  ‚ ما تراه حماس  ‚ أو يفوق ‚ التي نرى من عيوبها ومثالبها ما يعدل      ‚ إن رفض حماس االعتراف بالمنظمة    
إذا لم تكن المنظمـة فمـن يكـون         : عليها أن تجيب بما يتفق مع المصلحة الفلسطينية العامة عن السؤال اآلتي           

اسـتَنْفَد  ‚ دوليـا وعربيـا   ‚  وتثبيت شـرعيته   والذي من أجل إقرار   ‚ الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني    
  !الفلسطينيون كثيرا من الجهد والوقت؟

وإنما يحتاجون إلى أن يكون لهـذه       ‚ الفلسطينيون ال يحتاجون إلى أن تُعدل حماس البرنامج السياسي لحكومتها         
» كاديمـا «إلى  ‚ ضوعياعمليا ومو ‚ الحكومة برنامج ليس فيه من الشأن السياسي ما قد يحول حماس وحكومتها           

  !وأي بناء‚ مادة للبناء‚ من نتائج» أحادية شاورن ـ اولمرت«يتَِّخذ ما تتمخض عنه ‚ فلسطيني
‚ وغني عن البيان أن الخطر األعظم الذي يتهدد الشعب الفلسطيني وقضيته القومية هو أن يستَنِْسخ الفلسطينيون               

‚ حمـاس ‚ فلسطينيا‚ تقابله» كاديما«فحزب  ‚ ئيلية الداخلية الخريطة السياسية اإلسرا  ‚ عن وعي أو عن غير وعي     
ورئيس دولة إسرائيل يقابله رئيس الـسلطة       ‚ وحزب العمل تقابله فتح   ‚ تقابله الجهاد اإلسالمي  » الليكود«وحزب  

  ‚ الفلسطينية
فـي  ‚ لذيوا‚ وحماس يفضالن خيار الحل الذي ال يأتي به التفاوض السياسي         » كاديما«إنه الخطر األعظم؛ ألن     

وال يعطي الفلسطينيين إال دولة لـديها مـن         ‚ يعطي إسرائيل كل ما تحتاج إليه من أرض وأمن        ‚ نتيجته النهائية 
وعلـى أن المـشكلة     ‚ وبهـا ‚ الخواص ما يجعلها خير دليل على أن االحتالل اإلسرائيلي ما زال مستمرا فيها            

األحاديـة ذات   «أو فـي    »‚ الـال حـل   «من في   يك» الحل«وكأن  ‚ القومية للشعب الفلسطيني ما زالت بال حل      
  ! »الرأسين

  28/3/2006الوطن القطرية 
 

   البناءوالغموضبرنامج الحكومة  .29
  هاني المصري 
كل من سمع خطاب اسماعيل هنية رئيس الحكومة، يحسد هذا الرجل على البساطة وااليجابية والحضور الذي                

داً، تظهر صعوبتها في ان الخطاب الجميل الـذي قدمـه           يتمتع به، رغم ان المهمة المكلف بها، مهمة صعبة ج         
امام المجلس التشريعي، مليء باللغة العذبة والتصالحية والمرونة، ولكنه بكل اسف بعيد جـداً عـن البرنـامج        

، واعطاء التلميحات المتناقضة لقضايا مهمة وحـساسة ال يقـدم برنـامج عمـل               "فالغموض البناء "السياسي،  
  .م رؤية حالمة وشعارات براقة ال تستطيع ان تصمد عند اصطدامها بحقائق الواقع العنيدةللحكومة، وانما يقد

اليوم وعلى ابعد تقدير غداً، ستحظى الحكومة بثقة المجلس التشريعي رغم انها حكومة حماسية بامتياز، ولكنها                
الغلبية المطلوبة للحكومة   ولكن ا . ستحصل على الثقة بشكل مضمون الن حماس لديها اغلبية كافية في البرلمان           

اضافة لالغلبية البرلمانية، ال بد وان تكون اغلبية سياسية وشعبية، تجعلها قادرة على الحصول على اعتـراف                 
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حكومة اسماعيل هنية حكومة حماسية قلباً وقالباً رغم ان رئيسها رجل وحـدوي             . ودعم عربي واقليمي ودولي   
نواياه طيبة جداً، ولكن الحكم على حكومته ال يعتمد علـى صـفاته      وعقالني ومنفتح على االتجاهات االخرى و     

. الشخصية العالية جداً، وانما على برنامجها ومدى قدرته على تحقيق اقصى ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلـة                 
فالسياسة هي من افضل الممكنات، وبقدر قدرتها على تجسيد ذلك يحكم لها او عليها سواء كانـت الحكومـة،                   

  . حماس او حكومة فتح، او حكومة وحدة وطنية او حكومة ائتالف وطنيحكومة
مشاركة بعض االكاديميين والمستقلين في الحكومة ال يغير من طابع الحكومة، فهم ليسوا اعضاء في حمـاس                 
ولكنهم في اطارها السياسي، الفلسطينيون اآلن بحاجة الى حكومة تمثلهم جميعاً، وال تمثـل حمـاس وحـدها                  

  . المحيط والمعاصر بها ولهاوالوسط
في هذا السياق، اول مأخذ على هذه الحكومة انها حكومة حماسية في وقت نحن أحوج ما نكون فيـه لحكومـة         
  .وحدة وطنية تقف على برنامج قواسم مشتركة يغلب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية الفصائلية الضيقة

كة كافة الكتل االخرى، النها صاحبة االغلبيـة فـي المجلـس            حماس تتحمل المسؤولة االولى عن عدم مشار      
التشريعي، والقادر على العطاء لمصلحة الوحدة اذا غلبتها على مصالحها الخاصة، وال اعتقد ان حماس مقتنعة                
بادعائها ان الكتل األخرى لم تشارك بالحكومة ألنها إما خضعت لضغوط خارجية، او النهـا تريـد حقائـب                   

  .او اهم من الحقائب التي عرضتها عليها حركة حماس اثناء المشاورات لتشكيل الحكومةوزارية اكثر 
حسناً فعل رئيس الحكومة عندما اعلن ان ابواب الحكومة ستبقى مفتوحة لكل كتلة او شخصية وطنيـة تريـد                   

  .خرينالمشاركة، ولكنه مطالب باجراء التعديالت الجوهرية على برنامج الحكومة حتى يضمن مشاركة اآل
صحيح ان حركة فتح ال تريد المشاركة بالحكومة، ولكنها كانت ستحرج وربما ستشارك لو وجـدت برنامجـاً                  

ولكن من المستحيل ان تلتحق فتح او غيرهـا ببرنـامج           . وطنياً وحدوياً ال هو برنامج حماس وال برنامج فتح        
  .حماس بعد اجراء بعض التعديالت عليه

 رغم ميلها لعدم المشاركة، النها تراهن على فشل حكومة حماس بسرعة، هـو              ما سيجبر فتح على المشاركة،    
ان عرضاً جدياً من حماس سيؤدي رفضه من فتح الى غضب شعبي عانت منه سابقاً ولن تجـازف باعادتـه                    

  .بخفة
ط الجبهة الشعبية كانت ترغب بالمشاركة، لكنها امتنعت بـسبب الحـائ          واذا كانت فتح ال تميل للمشاركة، فان        

ف كممثل شـرعي وحيـد للـشعب        .ت.السميك الذي اقامته حماس في وجهها عندما رفضت االعتراف بـ م          
 وعندما رفضت االعتراف بوثيقة االستقالل وبرنامج االجماع الوطني المقر حتى قبل التوقيع علـى               الفلسطيني،

ال يعنـي تلقائيـاً االعتـراف       اتفاق اوسلو، حجة حماس لم تكن مقنعة، فاالعتراف بالمنظمة ووثيقة االستقالل            
ف ال تعترف باسرائيل وهي منضوية في اطار المنظمة وتقر بوثيقـة  .ت.باسرائيل، والدليل ان معظم فصائل م    

  .االستقالل
المأخذ الثاني على برنامج الحكومة هو عدم وضوح الهدف االساسي لها، ففي حين يشير البرنامج في اكثر من                  

وباسـتثناء اشـارة واحـدة    .  فانه لم يوضح حدود الدولة التي يجري الحديث عنها    مكان الى الدولة الفلسطينية،   
فان الدولة العتيـدة ال يعـرف       ) الضفة والقطاع (غامضة وغير كافية الى الوحدة الجغرافية بين شطري الوطن          

ة واميركيـة   احد اين ستقام بالضبط، اهمية تحديد جغرافية الدولة الفلسطينية تنبع من وجود اتهامات اسـرائيلي              
، كما من المفترض تحديد     1967لحماس بانها تريد اقامة الدولة على كل فلسطين، وال تقبل باقامتها على حدود              

جغرافية الدولة الن اسرائيل خصوصاً في عهد شارون السابق، وعهد اولمرت الحالي تريد اقامة مـا يـسمى                  
من ضـرورة تحديـد جغرافيـة الدولـة ان          ، ويعزز   1967دولة على حوالي نصف االراضي المحتلة العام        

الشرعيات الفلسطينية والعربية والدولية توافقت على القبول بمبدأ قيام دولة فلسطينية على الضفة والقطاع بمـا                
في ذلك القدس، وال شيء يبرر عدم التسلح بهذه الشرعيات في وجه اسرائيل وفي ظل العـدوان االسـرائيلي                   

  .متعدد االشكال
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 اكثر عندما ال يحدد البرنامج كيف سيتم تحقيق هذه الدولة غير المحددة جغرافياً، هـل عـن                  ويظهر الغموض 
فبرنـامج  . طريق المفاوضات، وهذا لم تتم االشارة له، وهل عن طريق المقاومة، وهذا غير واضـح أيـضاً                

رها فـي هـذه     الحكومة يتحدث عن دور المقاومة التاريخي وعن اهمية المقاومة، ولكنه يتهرب من تحديد دو             
المرحلة، واذا كانت المقاومة هي الخيار االساسي للتحرير، فكيف ستكون وما هي اشكالها، وكيف يمكن الجمع                
ما بين السلطة والمقاومة، خصوصاً اذا كان الحديث يجري عن مقاومة مسلحة، وعن عمليات استشهادية داخل                

  .اسرائيل، وعن اطالق صواريخ وقذائف على جنوب اسرائيل
اذا كان الحديث يدور عن المقاومة، فبرنامج الحكومة كله كان يجب ان يكون مختلفاً، بحيث يكـون برنـامج                   و

وال يكفي ابداء االستعداد للحوار مع اللجنة الرباعية، وال عن العـدل الغائـب، وال               . صمود واستعداد للمعركة  
فـي البرنـامج، وخـالف داخلـي،        العمق العربي واالسالمي على اهمية كل ذلك عندما يكون هناك غموض            

  .وشرعيتان وبرنامجان في السلطة الواحدة
ان ما يعطي لما سبق اهمية مضاعفة، ان البرناج الغامض الذي طرحته الحكومة يـستبعد المفاوضـات كليـاً                   
والتسوية النهائية في الوقت الذي اسقطت اسرائيل فيه الحل المتفاوض عليه، وتقوم بتطبيق خطة شارون التـي                 

صبحت خطة اولمرت لرسم حدود اسرائيل النهائية، ما يجعل هناك نقطة التقاء موضوعي بين برنامج حكومة                ا
حماس، وبرنامج حكومة كديما، فالمقارنة يجب ان ال تدور ما بين مفاوضات دارت حول نفسها واسـتخدمتها                 

 لتبرير سياسة الالشـريك     اسرائيل لتغطية فرض الحقائق على االرض، وبين ال مفاوضات تستخدمها اسرائيل          
  .وفرض حلها االنفرادي على االرض من جانب واحد واعتمادها على القوة والعدوان

على الفلسطينيين ان يطرحوا مبادرة تستعد للموافقة على حل تفاوضي مرجعيته انهاء االحتالل الذي تـضمنه                
لم تكن ممكنة التحقيق حاليـاً، لكنهـا        الشرعية الدولية، وفي اطار مؤتمر دولي، ومثل هذه المبادرة حتى وان            

ستكون قادرة على تقديم الموقف الفلسطيني بشكل افضل واقوى، وقادرة اكثر على اظهار اسرائيل على حقيقتها               
بوصفها دولة محتلة، تمارس القتل واالرهاب وترفض السالم والمفاوضات، بدالً من ان تظهر كما هـي االن،                 

لية السالم بينما الفلسطينيون هم الذين يرفضون ما هو غيـر قـائم عمليـاً،               تطرح المفاوضات، وتحديدها لعم   
المفارقة ان اسرائيل تتحدث طوال الوقت عن االلتزام باالتفاقيات والمفاوضات وعملية السالم وتعمـل ضـدها         

هم يلهثون  طوال الوقت، بينما الفلسطينيون يتحدثون معظم الوقت ضد االتفاقيات والمفاوضات وعملية السالم لكن            
  .وراءها ويطبقونها بشكل يحسدون عليه

واذا نظرنا الى برنامج الحكومة فيما يتعلق باالمن الداخلي والصحة والتعليم واالصالح االداري ومحاربة الفقر               
والبطالة، ومساعدة االسرى وعائالت الشهداء والمعاقين والتعددية وااللتزام بمبدأ تداول السلطة وغيرها مـن              

 الداخلية، نجد ان هناك موقفاً يمكن البناء عليه، مع االشارة الى ضـرورة الـنص بوضـوح علـى                  المواضيع
فال يمكن تحقيق الكرامة والمكانة العالية للمرأة دون المساواة بينها وبين           . ضرورة المساواة بين المرأة والرجل    

  .الرجل في الحقوق والواجبات
ونأمل لها النجاح، وعلى الجميع ان يساعدها لكي تـنجح الن           ان من حق حكومة حماس ان تأخذ فرصة كافية،          

نجاحها نجاح للفلسطينيين جميعاً، وفشلها فشل للفلسطينيين جميعاً، واذا نجحـت دون اعتـراف باسـرائيل وال       
  .التزام باالتفاقات الموقعة، ومع تمسكها بخيار المقاومة، فيجب ان نرفع جميعاً الطاقية احتراماً وتقديراً لها

واذا فشلت ال سمح اهللا، يجب فتح الباب امام حكومة وحدة وطنية على اساس برنامج يجسد القواسم المشتركة،                  
برنامج ينطلق من اننا تحت االحتالل، وال ينطبق علينا قانون االغلبية واالقلية ببساطة، بل يجـب ان نتوحـد                   

  .تضحياتجميعاً في وجه االحتالل حتى نتمكن من دحره باسرع وقت وبأقل ال
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  العالقة بين حكومة حماس وفتح ستتأزم خاصة بموضوع الفساد .30
 داني روبنشتاين

حكومة حماس والطريقة التي :  يتمحور حول قضية واحدة)الضفة والقطاع ( االهتمام السياسي في المناطق
عباس . ح والدول العربية واالسرة الدولية معهاسيتعامل فيها ابو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فت

توجه قبل يومين لالردن ومن هناك واصل طريقه للقاهرة واليوم سيصل للخرطوم للمشاركة في القمة العربية 
 . المنعقدة هناك

. الزعماء العرب اعتادوا جلب رؤساء وزرائهم معهم للقمم اال ان ابو مازن لم يفعل ذلك مع اسماعيل هنية
رير الذي أوردوه لذلك كان فنيا اذ أن حكومة حماس لم تدِل ببيان القسم بعد اال ان الخلفية لذلك هي ان احدا التب

عباس لم يرغب بان يحصل هنية علي الشرعية والمكانة االعتبارية من . لم يرغب بتوجه اسماعيل هنية للقمة
من أن يجبروه في هذه القمة علي خالل تواجده مع الزعماء العرب كما أن اسماعيل هنية نفسه خشي 

من المحتمل ايضا ان يكون القادة العرب وغيرهم من . االعتراف بقرارات القمة التي تعترف باسرائيل
 .الشخصيات الدولية قد طلبوا من محمود عباس ان ال يجلب قادة حماس في معيته

 ظهور هنية في الخرطوم المتزامن مصادر فلسطينية افادت بأن دبلوماسيين امريكيين قد اوضحوا لعباس بأن
 .مع يوم االنتخابات في اسرائيل قد يلحق ضررا فادحا بايهود اولمرت

هامش المرونة . عباس كسب عدة ايام وربما عدة اسابيع الي أن تستكمل حكومة حماس تنظيم اوضاعها
 ذلك قد يثير غضب الشارع هو مضطر الي التعاون مع الحكومة الجديدة النه ان لم يفعل. الموجود لديه محدود

المتحدثون الفلسطينيون نددوا بممثلي حماس بسبب البيان الذي اوضحوا فيه انهم ال يعترفون بصالحية . ضده
منظمة التحرير الفلسطينية وطالبوهم بأن يبدوا االحترام للمنظمة التي بلورت وأسست كفاح الحركة الوطنية 

 .الفلسطينية
مة التحرير الفلسطينية هي بمثابة هيئة متقادمة ال تخلو من المفارقة الزمنية والتي مع ذلك يدرك الجميع ان منظ

طالما كانت المواجهة بين عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية . ال توجد لها صلة بالواقع في البالد والمنطقة
ت ـ لم تكن وفتح من جهة وبين حكومة حماس من جهة اخري تتمحور حول االعتراف والبيانات والقرارا

اال ان المشاكل ستبدأ الحقا عندما يبدأ عباس وهنية ووزراء حكومة في العمل . هناك مشاكل ذات اهمية تذكر
توزيع الصالحيات بين الرئيس . التحويالت المالية واقالة الموظفين والتعيينات الجديدة: وينتقلون الي االفعال

 ى تحدثوا في االيام االخيرة عن امكانية اعالن المستوورئيس الوزراء لم يكن واضحا دائما وفي رام اهللا
 . حكومة حماس اذا ما حاولت المس بهمى عن التمرد علىالوظيفي االعل

 الفاً من الموظفين في 150 الفاً من 60في حماس في المقابل يقولون ان الدراسة التي اجروها تظهر ان 
زوجات للمسؤولين في فتح حيث يحصلن علي راتب المدير هناك بينهم . السلطة الفلسطينية ال يعملون بالمرة

 ى الف شاب من حملة السالح في صفوف الميليشيات الفتحاوية الذين يحصلون عل20العام وهن في بيوتهن و
 الرواتب ليسوا موجودين هنا بالمرة ىاالف الحاصلين عل. الرواتب من دون ان يكونوا تابعين لالجهزة االمنية

حكومة حماس مضطرة لمعالجة هذه . ردن وتونس ومصر اال ان احدا لم يوقف رواتبهمحيث غادروا لال
 . المشكلة الن هذا هو السبب االساسي النتخابها وعندما يبدأ الفعل ستبدأ االزمة الحقيقية

 27/3/2006) هآرتس(
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