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  بأغلبية مريحة حكومة هنية نالت ثقة التشريعي  .1

الحكومة الفلسطينية أن : ,رام اهللاوغزة  وأسعد تلحمي من  محمد يونسعن مراسليها29/3/2006الحياة نشرت 
 وامتناع نائبين عن التصويت عقب يومين من النقاشات 36 صوتاً مقابل 71غالبية من ب  الثقةالجديدة نالت

 الدعوة الى حوار غير مشروط مع اللجنة اتنقاشال كرر اسماعيل هنية في خطاب القاه في نهاية  حيث.اخنةالس
 أعلن هأنكما .  من مواقف اللجنة ال تعني الموافقة على كل ما صدر عن بالحوارالمطالبةأن  موضحا ,الرباعية

قرر اضافة عبارة جديدة  في حين .هافي رده على مجمل مداخالت النواب انه سيأخذ بمالحظاتهم التي طرحو
، بعدما سمع كالماً كثيراً ونقداً الذعاً من نواب ها من رحمارجاخالذي أعتبره الى البرنامج تتعلق بالمقاومة 

مدافعاً بقوة عما ورد فيه في كل ما يتعلق بالموقف من و هوأبدى في شكل عام في ردوده تمسكاً ببرنامج .فتح
 مكاناً متقدماً للمنظمة يمكن ان يشكل مدخالً لالتفاق حولها مع بقية ه انه أفرد فيمنظمة التحرير، معتبراً
ورداً على االنتقادات التي وجهها نواب من فتح حول وجود وزارة لشؤون الالجئين، . الفصائل والكتل النيابية

ؤكداً ان الوزارة لن برنامج يشدد على مبدأ حق العودة وليس على حل عادل لقضية الالجئين، مالاعتبر ان 
 اكثر ه ان برنامجوأشار إلى ,برنامجالنفى صفة العمومية عن من جهة أخرى و. منظمةالتمس صالحيات 

حضت حماس أمس الفلسطينيين على مبايعة الحكومة عبر  ومن جهة أخرى . برنامج حكومة قريعمنتفصيالً 
  .مسيرات شعبية

د هنية على انه حرص على اال يتضمن        يشدإلى ت : غزةمن   29/3/2006 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس ولفت  
اعرب لدى وصوله الـى    قد  كان  من ناحية أخرى    و. خطابه ما يفسح المجال لتوظيفه في االنتخابات االسرائيلية       

 تؤكد من   هاتخاذ قراراتها مؤكدا ان   في ا مقر المجلس التشريعي عن االسف الن االدارة االمريكية دائما تستعجل           
 الدعوة اليها لتكون اكثر تعقال واال تطلـق         اجددومازها لالحتالل االسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني،       جديد انحي 

  .التصريحات واالحكام المسبقة على حكومة فلسطينية منتخبة عبر صندوق االقتراع
هو ي في التشريعان ما جرى أعتبر  هنية أن: رام اهللا من 29/3/2006 الغد األردنية  مراسلحامد جادولفت 

تأكيد على االستمرار في حماية النهج الديموقراطي والفهم العميق للتباين السياسي في الساحة الفلسطينية وإدارة 
 وليس كما يحاول البعض ان ،هذا التباين بشكل يؤكد للعالم أجمع ان واحة الديموقراطية يمكن ان تكون فلسطين

وختم حديثه بإعالنه عن تبرعه بجزء من  .في منطقتنا ان قوة االحتالل هي واحة الديموقراطية ,يسوق له
  .راتبه الشخصي ألهالي الشهداء الفلسطينيين واألسرى في سجون االحتالل

 أن: غزة ورام اهللامن طاهر المجذوب وحسام عز الدين  نقال مراسليها 29/3/2006القدس العربي وأوردت 
 اهمية تشكيل ى الالفتا .حكومةليها انه يمنح الثقة لاكد ف, هخالدة جرار تلت رسالة من احمد سعدات من سجن

  .القيادة الوطنية الموحدة لتأكيد مرجعية منظمة التحرير للسلطة
في بادرة ذات مغزى، أهدى أنه و:  29/3/2006 السفير اللبنانية  في جريدةكتب محرر الشؤون الفلسطينيةو

الخيار الديموقراطي الوطني لمحمود عباس وأبناء رئيس المجلس التشريعي، وهو يعلن نتائج التصويت، نجاح 
تظهر هذه البادرة ميل حماس، على األقل في الوقت الراهن، الى حيث . الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات

وبعد نيل الثقة طلب هنية، المعروف كما أنه . تركيز الجهود من أجل التعاون مع الرئاسة وتجنب الصدام معها
. اب االمتناع منذ اآلن عن استخدام ألقاب التبجيل الوزارية، واالكتفاء باستخدام صفة األخبتواضعه، من النو

أوحى موقفه بأنه إذا لم تكن حماس قادرة على إحداث تغيير في واقع الجمهور لظروف خارجة عن حيث 
وبعد . السابقونإرادتها، فإنها مصممة على إحداث تغيير نفسي عبر كسر الحواجز التي أقامها رجال السلطة 

حيث ,  فيهمنح الحكومة الثقة، قام هنية وعدد من الوزراء بزيارة منزل الشيخ أحمد ياسين حيث أدوا الصالة
  .قام بتهنئة أرملة الشيخ ومؤكدا لها أن دمه لم يذهب هدرا
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  تقدم ضمانات للمانحين ان أموالهم لن تصل الى حماسسحكومة هنية  .2
ن أموالها بأ ,اصر الشاعر ان الحكومة ستقدم ضمانات للدول المانحةكشف ن:  محمد يونس–رام اهللا 

ر جميع اآلليات يوفيتم ت وس,أو أية حركة سياسية أخرى ستخصص للشعب الفلسطيني ولن تذهب الى حماس
من حق أي دولة او جهة تتبرع للشعب الفلسطيني ان تشرف أكد أن ، وهاالمطلوبة للرقابة على أوجه صرف

 .هاتبرععلى صرف 
  29/3/2006الحياة 

  
  حماس للتخلي عن الشعاراتحكومة عبد ربه يدعو  .3

 التخلي عن الشعارات وانتهاج سياسة واقعية بعد نيل ىدعا ياسر عبد ربه امس حماس ال: الخرطوم ـ ا ف ب
  من خالل توفير,ليست حكومة حماسوعليها ان تثبت انها حكومة الشعب الفلسطيني أن وقال  .ثقةالحكومتها 

  .الفرص لفك العزلة عن شعبنا
  29/3/2006القدس العربي 

  
  ال نقبل خطط حزب كاديما: هنية .4

 المعلنة قائمة على ترسيخ االحـتالل       هألن خطط , قال إسماعيل هنية أن حكومته ليست متفائلة بشأن فوز كاديما         
ار إال التمـسك بحقوقنـا،   أمام هذا المستقبل ليس أمامنا من خي   أنه  واضاف   . والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني   

 استعداد حكومته للتعامل مع المجتمع الدولي الـذي اشـترط           وحول.  مزيد من التنازالت عندنا لنقدمها     ألنه ال 
  وحتـى  ,مزقهاقد   حتالل ليس مشكلة فلسطينية، فاال     االلتزامات التعامل مع   إن ،ات الموقعة قال  يااللتزام باالتفاق 

 بالرغم من أنها جاءت     ,وضع عليها أربعة عشر تحفظا    بعدما  ن مضمونها   فرغها م كان قد أ   خارطة الطريق    أن
  . في حدودها الدنيا في التعامل مع الحقوق الفلسطينية

  بي بي سي العربية
 

  ال فرق بين األحزاب اإلسرائيلية فكلّها ارتكبت جرائم : الزهار .5
زاب اإلسرائيلية التي تتنافس فيما بينها أكد محمود الزهار، أن الفلسطينيين ال يعولون على أي من األح: غزة

فيما أكد محمد دحالن، . وقال ال فرق بينهم، فجميعهم ارتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني. لتولي زمام الحكم
أن اإلسرائيليين يختارون ما يرونه مناسباً، أما بالنسبة لنا فالمهم أن يأتي من يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني 

  .هاء االحتالل والصراعويعمل على إن
  28/03/2006قدس برس 

  
   منفصالن واحد في الضفة والثاني في غزةجسدان: حكومة حماس .6

بدت حكومة حماس كأنها مولود بجسدين، واحد في الضفة الغربية والثاني في غزة :  محمد يونس–رام اهللا 
تعرف على حصة كل من الضفة وكان من السهولة بمكان ال .يستحيل الجمع بينهما من دون إذن إسرائيلي

وغزة في هذه الحكومة بعد اتمام مراسيم التصويت، اذ اصطف الوزراء في جزئي الوطن أمام مقري 
من المقرر ان يؤدي  حيث . وزراء في غزة10 وزيراً في رام اهللا و14 ,التشريعي الستقبال التهاني بالفوز

لتعذر وصول وزراء و في مقر الرئاسة في غزة، الوزراء القسم الدستوري مساء اليوم أمام محمود عباس
سيكون الطيب  و.لقسم سيتم عبر الفيديو كونفرنسل ئهمالضفة بسبب اجراءات المنع االسرائيلي فان أدا

طريقة سيكون على حكومة حماس عقد اجتماعاتها األسبوعية في بنفس الو .لعباس هناك اعبدالرحيم مندوب
وإلى ان يحين ذلك، وهو . لى السماح العضائها بالتنقل بين الضفة والقطاعالى ان توافق اسرائيل ع, مقريها
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أمر مستبعد، ستواجه الحكومة معضلة كبيرة باستخدام هذا االسلوب القائم على االتصال السلكي، تتمثل في 
كشف اسرائيل المسيطرة على قطاع االتصاالت في األراضي الفلسطينية جميع المناقشات واالقتراحات 

 على ونعملي سأنهم , الشاعرناصرقال  في حين . الحكوميةخطط واآلراء التي تظهر في االجتماعاتوال
بديلة في حال الخيارات العن أما . جتماعات بحضور جميع أعضاء الحكومةالالمطالبة بحق التنقل وعقد ا

 نائبا في غزة والعكس ار لكل وزير من الضفةيختإ حيث سيتمدائما هناك حلول، فقد قال أنه , رفضت اسرائيل
غير ان المعضلة ستظل قائمة عندما ينقل . صحيح وبالتالي يمكن لهذا النائب ان يحضر اجتماعات الحكومة

نائب تقريره للوزير الذي يمثله عبر نظام االتصاالت العادي او البريد االلكتروني الخاضع كلياً للسيطرة ال
  .االسرائيلية

  29/3/2006الحياة 
  

  جيل الوعاظ واالئمة:  الجديدةالحكومةاء أعض: تقرير .7
تنتمي غالبية اعضاء حكومة حماس، الى جيل جديد صاحب خبرة فـي مجـال الـدعوة    : ب. ف.ا ـ  رام اهللا
 .خطباء وائمـة ووعـاظ    ك هم سبق وان مارسوا او ما زالوا يمارسون مهام        هموثمة أكثر من عشرة من     .الدينية

 . ومؤسسات اسالمية في االراضي الفلسطينية في السنوات االخيـرة         وهناك عدد آخر عملوا في إدارة جمعيات      
 حيـث   .ويتصدر اسماعيل هنية قائمة الذين مارسوا العمل الدعوي االسالمي على مدار اكثر من عشرين عاما              

كان من الخطباء الشباب    أنه   موقع حماس على االنترنت على انه خطيب مفوه، عالوة على تدينه، مضيفاً              هقدم
اما نائبه ناصر الدين الشاعر، فانه شغل منصب عميد كلية           .ين وكان له قبول وتأثير واضح على الناس       المميز

 متخصص في الشريعة االسـالمية،       وهو .الشريعة في جامعة النجاح، قبل ان يعمل فيها استاذا في نفس القسم           
بالرغم من ان محمـود الزهـار       و .له مؤلفات دينية  كما أن   وحاصل على شهادة الدكتواره في مقارنة االديان        

طبيب بشري وليس متخصصا في الشريعة ولم يعرف عنه انه خطيب او امام، فإنه وضع اكثر من مؤلف فـي      
كما عمل سعيد صيام، خطيباً واماماً في مسجد اليرموك في غزة وواعظاً فـي مـساجد                 .الدراسات االسالمية 

 تلقى  الذي عطاهللا ابو السبح،      أما .ا الشيخ احمد ياسين   اخرى وكان شخصية بارزة في لجان االصالح التي شكله        
دراسته الجامعية االولى في الرياضيات، فإنه ما لبث ان تحول الى تخصص الشريعة االسالمية في الدراسـات                 

اسـتاذة فـي    فهي  مريم صالح   بالنسبة ل و .العليا، قبل ان ينتقل الى عمادة شؤون الطالب في الجامعة االسالمية          
تحمل شهادة الدكتوراه فـي الـشريعة        كما أنها    .شريف وعلومه في كلية اصول الدين بجامعة القدس       الحديث ال 

االسالمية من جامعة ام القرى في مكة المكرمة، وهي مؤسسة جمعية الهدى النسائية التابعة للجمعية الخيريـة                 
معروف كداعية  فهو  سياسية،   عاطف عدوان، والى جانب تخصصه في العلوم ال         أما .االسالمية في مدينة البيرة   

اسالمي على مدار األعوام العشرين الماضية، وصاحب درس اسبوعي دعوي وعلمي في مـسجد عمـر بـن         
بقية الوزراء، فإنهم الى جانب عملهم المهني وتخصـصاتهم االكاديميـة،            في حين أن     .العزيز في مدينة غزة   

  . يةترأسوا او عملوا في مؤسسات وجمعيات دعوية وخيرية اسالم
  29/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  لن أسمح لنفسي أن أركب سيارة تكلف خزينة السلطة قرشاً واحداً : دويك .8

أكد عزيز الدويك أنه رفض تكليف الخزينة الفلسطينية قرشاً واحداً لقـاء سـيارة              : المركز الفلسطيني لإلعالم  
بثتها بعض وكاالت األنباء األجنبية، التي تـسعى        ونفى كافة المعلومات التي      .لتنقله في المحافظات الفلسطينية   

بأنه يسعى إلى شراء سيارة مصفحة جديدة له شخصياً، وأنه حصل على            , إلى تشويه صورة الحركة اإلسالمية    
وأعرب عن استعداده الجتياز الحواجز العسكرية الصهيونية سيراً على األقدام كأي            . لذلك توقيع محمود عباس  
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، مشيراً إلى أنه يـستخدم سـيارة أجـرة          ة رفضه حمل بطاقة شخصية مهم     ا حتى علنممواطن فلسطيني آخر،    
  .عمومية في التنقل من مدينة إلى أخرى

  29/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

     العربيةنقاش ساخن بين األسد وعباس على هامش القمة .9
 مع نظيره السوري على هامش محمود عباس التقىأن  :والوكاالت الخرطوم من 29/3/2006 البيان نشرت

وقال مصدر في الوفد الفلسطيني ان اللقاء، الذي حضره فاروق الشرع، شهد نقاشا ساخنا، حيث . قمة الخرطوم
  .تباحثا في تطورات األوضاع الفلسطينية وخاصة تشكيل حماس للحكومة الجديدة

 ان االسد دعا :ا فلسطينيا قال مصدرإلى أن:  الخرطوم من29/3/2006 الحياة  مراسلسليمان نمروأشار 
 لالستفادة سياسياً من موقف حماس وحكومتها الجديدة لدعم الموقف التفاوضي الفلسطيني مع اسرائيل عباس

دعا العطاء الوقت والفرصة للحكومة الفلسطينية للتعامل مع كما . واعالن سقف المطالب الفلسطينية المشروعة
 استعداده لكل تعاون عباسأبدى  في حين .لتعايش معه وإدراك استحقاقاتهالواقع الدولي حتى تستطيع تفهمه وا

مع حماس في شأن الحكومة الفلسطينية، وقال إن كل ما يطالب به هو عدم إلغاء االلتزامات الفلسطينية الدولية 
 خالل واالستمرار في سياسة الحل التفاوضي الذي من الممكن أن يقوى فيه الموقف التفاوضي الفلسطيني من

 .التنسيق والتفاهم المشترك بين الرئاسة والحكومة
  

  عباس يطالب العراق بحماية الالجئين الفلسطينيين .10
 طلب الرئيس الفلسطيني امس من العراق توفير الحماية لالجئين للفلسطينيين المقيمين في :الخرطوم ـ ا ف ب 

وشيار زيباري خالل لقاء على هامش القمـة        هذا البلد واكد انه حصل على تعهد من وزير الخارجية العراقي ه           
وقال عباس في ختام اللقاء اجتمعـت مـع          .العربية في الخرطوم باال يتعرض الفلسطينيون ألي اذى بعد اآلن         

وزير خارجية العراق وتحدثنا بشكل مطول عن اوضاع الالجئين الفلـسطينيين الموجـودين علـى الحـدود                 
  .االردنية-العراقية

  29/3/2006الرأي األردنية 
  

   بخصوص منظمة التحرير سياق ما اتفق عليهخارجال نقبل أي خطوات  :مشعل .11
حول اعالن اسماعيل هنية استعداده االعتراف بكافة االتفاقات ما تردد  خالد مشعل نفى: دمشق ـ هدى سالمة 

ـ   ودعا   . ذلك قالمن رموز الحركة     أحدمؤكدا أن ال    , الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي    إلـى  ة أخـرى    من ناحي
 بكل ما يلزم ماديـاً ومعنويـاً        هالتعامل مع نتائج االنتخابات التشريعية واحترام إرادة الشعب الفلسطيني ودعم         

تـم  :  مشعل وفيما يتعلق بمنظمة التحرير قال    .  كل الضغوط التي يتعرض لها      في نفس الوقت   رافضاو ,وسياسيا
هذا هو الموقف الوطني الحقيقي وال نقبـل أي خطـوات            ان   :االتفاق على خطوات اعادة بناء المنظمة، مؤكدا      

  .خارج سياق ما اتفق عليه
  29/3/2006الشرق القطرية 

  
   اتفاق على تشكيل لجنة عليا إلعادة بناء منظمة التحرير:الفصائل .12

دعا األمناء العامون للفصائل الفلسطينية في اجتماع أمس، ضم فاروق القدومي، القادة  : سمر أزمشلي-دمشق 
لعرب في قمة الخرطوم، الى دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة ورفض الضغوط األميركية التي تمارس عليها ا

وقال ماهر الطاهر إن االجتماع بحث ضرورة إعادة بناء  .وتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني
قد اجتماع خالل الشهرين المقبلين لتنفيذ منظمة التحرير على أسس ديموقراطية، الفتاً الى أنه تم االتفاق على ع
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وأشار الطاهر الى أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة عليا من الفصائل لتقديم تصور شامل  .إعالن القاهرة
لموضوع إعادة بناء المنظمة، وأكدوا أن خيار الشعب الفلسطيني استمرار المقاومة النتزاع كل الحقوق، وفي 

قرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ودعوا الى االفراج عن مقدمها حق العودة وت
  .المعتقلين السياسيين في سجون االحتالل

  29/3/2006الحياة 
  

  لن ألتقي قادة االحتالل من أجل األسرى : وزير األسرى الجديد .13
قي قادة قوات االحتالل اإلسـرائيلي      أكد السيد وصفي قبها، وزير االسرى والمحررين الجديد، اليوم، أنه لن يلت           

، مؤكدا ان هناك من يمـثلهم  "وقال لن ألتقي قادة االحتالل وسنوفر من يمثلنا بزيارة االسرى         .من أجل األسرى  
  .ويقوم بهذه المهمة على اكمل وجه، ويزور االسرى في كافة اماكن اعتقالهم

  28/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  واقع مأساوي ومستقبل مجهول  : لسطينيون في لبنانالالجئون الف .14
نشرت جمعية المساعدات النرويجية في بيروت، تقريرا ، تضمن النتائج للمسح بالعينة، والذي سـلط الـضوء                 

وأشار التقرير إلى أن حجـم األسـرة         .على األوضاع المأساوية، التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان        
 فرد، وهو أدنى من الالجئين في المناطق األخرى، مشيراً إلى أن الترابط االجتماعي              5,3ان  الفلسطينية في لبن  

وأكد التقريـر    .منها يتلقون المساعدات المالية من أقربائهم     % 40بين هذه األسر قوي إلى حد كبير، بدليل أن          
ساكن غير متصلة بـشبكة     على أن مشاكل مختلفة في المرافق والخدمات تعانيها المخيمات، حيث أن نصف الم            

وأشار التقرير إلى ضعف في نوعية البيئة الداخليـة،          .عامة لمياه الشرب، ومشاكل جمع القمامة في التجمعات       
وحول نسبة األميـة فـي      . الفتاً إلى أن التركيب العمري يبين وجود هجرة كبيرة بين الشباب إلى خارج لبنان             

%) 29( سنة وما فوق هم أميـون واألميـة بـين اإلنـاث              15 من الالجئين % 23المخيمات الفلسطينية، أكد    
وحول نـسبة   . ولفت إلى أن صحة األطفال دون خمس سنوات، أسوأ من باقي مخيمات الشتات             %.19والذكور

بسبب انخفاض مساهمة المرأة    % 42البطالة ، أكد التقرير على انخفاض نسبة المساهمة في القوى العاملة إلى             
من المشتغلين، يعانون من بطالة مقنعة بـسبب عملهـم      % 12باإلضافة إلى    % 17ة إلى   وارتفاع نسبة البطال  

  .لساعات قليلة
  28/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  اونروا تُناشد المجتمع الدولي زيادة المعونات لالجئين الفلسطينيين .15

الفلسطينيين حتى يمكنهم االستجابة للحد ناشدت وكالة أونروا أمس المجتمع الدولي زيادة معوناته لالجئين 
وقال مدير  .األدنى من حاجات مخيمات الالجئين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان واألردن وسورية

 في 33 بنسبة 2007 و2006المكتب اإلعالمي لـ أونروا إن هناك حاجة ماسة لرفع موازنة أونروا للعامين 
وأعرب عن أسفه لتدني مستوى المساعدات  . مليون دوالر أميركي695ى  لتصل إل2005المئة مقارنة بالعام 

المالية التي تقدمها الدول العربية إلى الموازنة العامة للوكالة، إذ ال تتعدى نسبة واحد في المئة من إجمالي 
  . في المئة منها8الموازنة على رغم تعهد جامعة الدول العربية بتوفير 

  29/3/2006الحياة 
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  اب عمال بلدياتها كارثة بيئية تهدد غزة  الضر .16

طالب رؤساء بلديات قطاع غزة رئيس السلطة محمود عباس بالتحرك العاجل لوقف كارثة بيئية تهدد مـدن و                  
قرى ومخيمات القطاع من تراكم القمامة في شوارعها لمواصلة عمال وموظفي البلديات إضرابات عن العمـل                

وأعرب رؤساء بلديات القطاع الخمسة والعشرين في بيان أصدروه امس،          . لتأخر صرف مرتباتهم لثالثة أشهر    
بعد اجتماع لهم في غزة، عن قلقهم من تفاقم األوضاع المالية لبلدياتهم وتداعيات إضراب الموظفين والعـاملين                

  . فيها بسبب عجزها عن دفع وتسديد رواتبهم
  29/3/2006الدستور 

  
  ائيل أول صاروخ كاتيوشا من غزة على إسر .17

أعلن متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي ان صاروخا من طراز كاتيوشا بعيد المدى أطلق أمس للمرة األولى مـن    
وذكـر   . وسقط الصاروخ من دون التـسبب بـضحايا أو أضـرار          . قطاع غزة باتجاه األراضي اإلسرائيلية    

 تنظيم الجهاد هو الذي أطلقه، في        كيلومترا، وان  12لتليفزيون اإلسرائيلي أن الصاروخ من طراز قديم ومداه         ا
، وقالت انه بقذائف هاون، وأشارت إلى اعتراف قوات االحتالل بمقتل جنديين            األقصى كتائب شهداء    هحين تبنت 
وأوضح قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل ان إطالق هذا الصاروخ يعد كسرا لموازين القـوى                ،  بالعملية

  .يافي منطقة غزة ويستوجب ردا قاس
  29/3/2006البيان 

  
  وسقوط مدٍو لليكود في اسرائيل.. فوز محدود لحزب كاديما .18

النتائج النهائية لالنتخابات اإلسرائيلية أظهرت أن حزب كديما حـصل          أن    29/3/2006 48 عرب   ذكر موقع 
خابات بعـد   ونشرت لجنة االنتخابات المركزية اليوم نتائج االنت       . مقعدا ليصبح أكبر حزب في إسرائيل      28على  
.  مقاعد في الـدورة الجديـدة      10 الى   8وازداد تمثيل األحزاب العربية من       .من صناديق االقتراع  % 99فرز  

 3كما حصلت الجبهة الدمقراطية للسالم والمـساواة علـى           . مقاعد 3مقراطي على   يوحصل التجمع الوطني الد   
  .مقاعد 4 القائمة الموحدة المؤلفة من ثالثة احزاب، على توحصل. مقاعد

 مقعدا فيما حّل حزب شاس في المكان الثالـث وحـصل            20وحّل حزب العمل في المكان الثاني وحصل على         
 مقعدا فيما   11وتبين من نتائج االنتخابات أن حزب الليكود في حالة انهيار بعد أن حصل على                . مقعدا 13على  

الوحدة القومية  "وحصل تحالف    . مقعدا 12برئاسة أفيغدور ليبرمان وحصل على      " إسرائيل بيتنا "تجاوزه حزب   
 مقاعد فيما حافظ حزب يهدوت هتوراة الديني المتشدد على قوته وحـصل             9اليميني المتطرف على    "  المفدال –

وحصل حزب ميـرتس    .  مقاعد 7وكان حزب المتقاعدون مفاجأة االنتخابات بعد حصوله على          . مقاعد 6على  
  %. 56.3وكانت نسبة التصويت في الوسط العربي ، %63.2وبلغت نسبة التصويت  . مقاعد4على 
اشـارت  كانت قد   االستطالعات  أن  :   فرح سمير   عن مراسلتها  القدس المحتلة  من    29/3/2006 عكاظ   وقالت

ولمرت الذي سيتمكن مع ذلك من تشكيل غالبية للتوصل الـى تنفيـذ             ألالى ان هذه النتائج تشكل فشال شخصيا        
وقالت تسيبي ليفني اننا اول حزب في اسرائيل على الـرغم            .من الضفة الغربية  مشاريعه الخاصة باالنسحاب    

   .واضافت ان طموحنا هو تشكيل ائتالف مستقر طيلة اربعة اعوام لكي نطبق مبادراتنا السياسية .من كل شيء
المسؤول فـي  أن :  حسن مواسي ووكاالت  عن المراسل  القدس المحتلة  من  29/3/2006 المـستقبل    وأضافت

" كديما"اعلن حزب    و .زب الليكود شتينيتز أقر ان حزبه بزعامة نتنياهو تلقى ضربة قاسية جدا في االنتخابات             ح
  .ان اولمرت شكل فريقاً من الحزب للتفاوض مع االحزاب االخرى بشأن تشكيل الحكومة
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  االنتخابات اإلسرائيلية استفتاء على مشروع ترسيم الحدود  .19
تب أولمرت في صحيفة يديعوت أحرونوت ان االنتخابات تدور حول قدرتنا لقول ك:   أسعد تلحمي-الناصرة 

وتابع حان االوان لبلورة هويتنا الذاتية وضمان استمرار . نعم لدولة يهودية وديموقراطية ونعم لالستقرار. نعم
جيراننا ونبحث اننا نمد يداً واحدة ل: وأضاف. وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ذات غالبية يهودية واضحة

عن شريك لطريق األمل والسالم، لكن يدنا األخرى ستواصل اإلمساك بالسيف لقطع أي محاولة للمساس 
وزاد انه في حال واصل جيراننا تفويت كل فرصة للتسوية، فإن إسرائيل ستأخذ مستقبلها . بإسرائيل وبمواطنيها

وبعد أن أقر بأن حلم اإلسرائيليين بحقهم في العيش  .بيدها وتبلور صورتها بنفسها كدولة يهودية وديموقراطية
في كل ارجاء البالد، لم يعد واقعياً، أكد أن حكومة برئاسته ستحافظ على الكتل االستيطانية في يهودا والسامرة 

وتثّبت حدود الجدار األمني على أن ال تبقى مستوطنات يهودية خارجة، مؤكداً التزامه بترسيم ) الضفة الغربية(
  .حدود النهائيةال

على األجندة االجتماعية واالقتصادية ووجوب أن  من جهته، شدد عمير بيرتس في رسالته للناخب اإلسرائيلي،
ولم يتطرق بيرتس الى القضايا السياسية الساخنة، ما يدعم . تنأى إسرائيل بنفسها عن الفساد وتتحلى باألخالق

يشكلها أولمرت مع العمل ستتبنى عملياً مشروع أولمرت لترسيم تحليالت المعلقين بأن الحكومة المقبلة التي س
  .الحدود، ومشروع بيرتس لسد الفجوات االجتماعية وفرملة اتساع ظاهرة الفقر والعنف

أما بنيامين نتانياهو فأكد ان طريق ليكود هي الضمان الوحيد لضرب االرهاب الفلسطيني، معتبراً خطة 
  .ء ومكافأة للفلسطينييناولمرت لالنسحاب االحادي انطوا

  29/3/2006الحياة 
  

  إقبال باهت وانتخابات حاسمة: االنتخابات اإلسرائيلية .20
 47 أفادت أنباء صحفية واردة من إسرائيل أن نسبة التصويت بين الناخبين اإلسرائيليين، بلغت :CNN ،القدس

على االنتخابات " أضعف إقبال"في المائة قبل أربع ساعات من إغالق صناديق االقتراع، فيما وصف بأنه 
 .البرلمانية

  29/3/2006سي ان ان 
  

   بشكل مرتفع في االنتخابات اإلسرائيليةيصوِّتجيش االحتالل  .21
أفادت مصادر إعالمية عبرية أن االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية حظيت بنسبة تصويت مرتفعـة مـن قبـل                 

 صندوق فـي كافـة قواعـده        900االحتالل قام بنشر    وذكرت يديعوت أحرونوت أن جيش       .الضباط والجنود 
  .ومعسكراته، مشيرة إلى أن التصويت مرتفع ال سيما بين جنود االحتالل

28/03/06قدس برس   
  

  يهود يطالبون بوضع الالجئين .22
 طلبت األقلية العلمانية في مدينة يهودية متطرفة في إسرائيل من كوفي عنان منحها وضع الالجئـين                 :ب.ف.أ

وشكا موقعو الرسالة المقيمون في      . معتبرة أنها ضحية تمييز تمارسه البلدية، على ما ذكرت صحيفة معاريف          
. لطات البلدية بممارسـتها بحقهـم     مدينة بني براك في ضاحية تل أبيب من المعاملة التمييزية التي يتهمون الس            

ويطلب موقعو الرسالة من األمم المتحدة تخصيص موازنة لهم من اجل إنشاء نظام تربوي خاص بهـم بـدل                   
  . النظام التربوي القائم الذي يسيطر عليه يهود متطرفون وتحسين البيئة التي يتهمون السلطات البلدية بإهمالها
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 29/3/2006البيان 
  

  العمل على توفير رواتب موظفي السلطة  :وزير المالية .23
أعلن وزير المالية عمر عبد الرازق ان مهمته األولى هي العمل على توفير رواتب :   محمد يونس–رام اهللا 

وأعرب عن اعتقاده ان حكومة حماس ستتدبر امرها في توفير رواتب الموظفين البالغ عددهم . موظفي السلطة
على توفير الموارد المالية الالزمة للحكومة وسنزيد من حصة الوزارات سنعمل : وقال.  ألفا150ًزهاء 

وطلب وزير المالية أمس عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي اليوم للحصول على موافقته على . االجتماعية
  .العمل بموجب الموازنة السابقة حتى نهاية حزيران المقبل

  29/3/2006الحياة 
  

  في تراجع النشاط االقتصاديالسبب الرئيسي هو الحصـار  .24
أكدت مؤشرات وبيانات إحصائية أن كافة األنشطة االقتصادية في قطاع غزة تراجعت بشكل حـاد               : حامد جاد 

وبينت مؤشرات صـادرة     .جراء الحصار واالغالق االسرائيلي، الـمفروض على القطاع منذ بداية االنتفاضة         
الزراعة، والصناعة واالنشاءات، وصيد األسماك،     : سة مثل عن الجهاز الـمركزي لالحصاء، أن األنشطة الرئي      

تراجعت بشكل حاد، ما أدى الى تراجع مؤشرات نصيب الفرد من الناتج الـمحلي االجمالي وارتفاع معـدالت          
  .الفقر والبطالة

  29/3/2006األيام الفلسطينية 
  

   مليون دوالر معونة عربية عاجلة 350السلطة والبنك اإلسالمي يطلبان  .25
طلبت السلطة الفلسطينية والبنك االسالمي للتنمية من القمة العربية التي عقدت في الخرطوم، أمـس، معونـة                 

  . مليون دوالر، لتمويل مشاريع في االراضي الفلسطينية350عاجلة بقيمة 
  29/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  وفد طبي إماراتي يبحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان   .26

اً مع تشكيل وفد وزاري لبناني لالطالع على االوضاع االقتصادية والمعيشية للمخيمات الفلـسطينية فـي                تزامن
لبنان وطرق معالجتها، بحث السفير االماراتي في بيروت وفريق طبي اماراتي من جمعيـة الهـالل االحمـر                  

 المخيمات الفلسطينية، ومشاريع    االماراتي مع وزير الصحة اللبناني، االوضاع الصحية لالجئين الفلسطينيين في         
   .التعاون بين الحكومة اللبنانية والهالل االحمر االماراتي في هذا المجال

كشف الوزير اللبناني عن خطة لمعالجة االوضاع الصحية لالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان، وال               ومن ناحيته،   
  .سيما المتعلقة بأمراض القلب وبعض االمراض المزمنة

  29/3/2006ماراتية الخليج اإل
  

   ألف دجاجة مصابة بفيروس أنفلونزا الطيور24إعدام ودفن : غزة .27
 ألف دجاجة مصابة بالفيروس في      24أعدمت لجنة مكافحة مرض أنفلونزا الطيور أمس قرابة           :عيسى سعد اهللا  

ضور ممثلين  وقال مدير بوزارة الزراعة إن عملية اإلعدام تمت بح         . عدد من مزارع الطيور شرق مدينة غزة      
وتوقع أن تقوم الجهات المختصة بمكافحة المرض بإعدام         .الماليةوووزارات الصحة والزراعة    " االونروا"عن  
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 ألف دجاجة بياضة في البؤرة الموبوءة بالمرض جنوب شرق مدينة غزة خالل األيام القليلـة                250ودفن نحو   
  .القادمة

  29/3/2006األيام الفلسطينية 
  

   االسرائيلي-لمبادرة العربية للسالم أساس حل الصراع العربي ا: اعالن الخرطوم .28
م 2002 اكدت قمة الخرطوم التزامها بمبادرة السالم العربية الصادرة عن قمة بيروت             :سعيد معتوق الخرطوم،  

واشاد الملوك والرؤساء العـرب بنزاهـة االنتخابـات         .  االسرائيلي -واعتبارها االساس لحل الصراع العربي    
نية، واعلنوا تضامنهم مع سوريا ومساندة لبنان واحترام سيادة العراق، واشادوا بالمبـادرات الوطنيـة               الفلسطي

المعنية بتوسيع المشاركة في الحكم بالدول العربية كما اعلنوا رفضهم وادانتهم القاطعة للمـساس باالديـان او                 
ت التي تجرم المساس بالمقدسات الدينيـة       رموزها ودعا اعالن الخرطوم دول العالم الى سن القوانين والتشريعا         

واكد ادانته لالرهاب بجميع اشكاله ومظاهره مجددا الدعوة لعقد مؤتمر دولي لوضع تعريف لالرهاب وعـدم                
  .الخلط بين االسالم واالرهاب والتفريق بينه وبين حق المقاومة

 29/3/2006عكاظ 
  

  يم الحدود أحادياًاألمانة العامة لمجلس التعاون تدين خطط إسرائيل لترس .29
 أمس خطط إيهود أولمرت لترسيم حدود إسرائيل من جانب واحد، يدانت األمانة العامة لمجلس التعاون الخليج

، بما 1967رافضة الحلول الجزئية واإلجراءات اإلسرائيلية التي تقوم بها في األراضي الفلسطينية منذ عام 
إلجراءات اإلسرائيلية األخيرة انتهاكاً صريحاً لقرارات الشرعية واعتبرت األمانة العامة ا .فيها القدس الشريف

الدولية والقانون الدولي، وتصعيداً يهدد األمن والسلم العالميين، ويبعد أي فرص لتحقيق سالم في منطقة الشرق 
دولياً حدودياً، واستنكر البيان إعالن إسرائيل اتخاذ معبر قلنديا في األراضي الفلسطينية المحتلة معبراً  .األوسط

 .بهدف عزل مدينة القدس ومحيطها، واعتبارها ضمن الحدود التي تسعى إسرائيل لرسمها من جانب واحد
وطالب المجتمع الدولي واللجنة الرباعية بالتحرك الفوري بالضغط على إسرائيل، لثنيها عن أي إجراءات 

  .سطينيوجددت موقف مجلس التعاون الداعم للشعب الفل. أحادية الجانب
  29/3/2006الحياة 

  
   فصل يكن نهائيا  في لبنان تنفيالجماعة اإلسالمية .30

حيث . مواقف الجماعة في الفترة األخيرة    ما جاء في مقال لقاسم قصير يتناول بالتحليل           اإلسالمية  الجماعة نفت
ة الجماعة اتخذت   قياد (حيث ذكرأن ،   كاتبها تعبر عن رأي  إنما   من آراء    هوبغض النظر عما ورد في    اعتبرت أنه   

 المكتـب   لـذا فـإن  ،)قراراً نهائياً بفصل الدكتور فتحي يكن من التنظيم وإلغاء عضويته في مجلس الـشورى           
وإن مجلس الشورى اتخذ قـراراً      . اإلعالمي للجماعة يؤكد أنه لم يصدر عن القيادة أي قرار بفصل فتحي يكن            

االستقالة بموجب رسالة خطيـة وجههـا الـى مجلـس           باعتباره مستقيالً من المجلس، وذلك استجابة لرغبته ب       
ومن المعلوم أن فتحي يكـن دأب        .الشورى، وكلف المجلس لجنة للتشاور معه حول إمكانية التنسيق والتعاون         

على إعالن مواقف فردية من كثير من القضايا السياسية، وقد خالف بعضها مواقف الجماعة الرسمية المعلنـة،         
  ".من الجماعة أن هذه المواقف ال تعبر عن رأيها منعاً ألي التباسمما اقتضى إصدار توضيح 

  28/3/2006-27المستقبل اللبنانية 
  

  المشكلة ال تنحصر بالسالح خارج المخيمات: نالأرس .31
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لقد سـمعنا بزيـارة الوفـد الحـد         :  االنتفاضة –فتح  " وفدا من     بعد استقباله  الوزير السابق طالل ارسالن   قال  
ئ بالوضع هناك، فلتكن عندهم الجرأة الكافية وليطرحوا الموضوع على الطاولة من كـل              المخيمات وكيف فوج  

ليست المشكلة فقط في السالح خارج المخيمات، هذا جزء من المشكلة وجزء من خطـاب سياسـي،                 . جوانبه
  ل البعض، طبعا ان اللبنانيين يفضلون عدم وجود هذا السالح، ولكن علينا البحث في الملف كامال وليس كما قا

  
  .ان تعطي مهلة ستة اشهر

  29/3/2006النهار 
  

  الجيش اإلسالمي العراقي يتبنى تدمير ثالث سيارات للموساد .32
قال تنظيم الجيش اإلسالمي في العراق إنه تمكن من تدمير ثالث آليات تابعة للموساد اإلسرائيلي جنوب : بغداد
  .ات، إضافة إلى جرح آخرين أدى إلى مقتل خمسة من أفراد تلك المركبمما, بغداد

  28/03/2006قدس برس 
  

  ال تنسيق للحل األحادي : نواشنط .33
نفى ناطق باسم القنصلية األميركية في القدس المحتلة أمس، صحة التقارير التي تحدثت عن تنـسيق أميركـي                  

 لـيس لهـذه     : ونقلت وكالة معا اإلخبارية عن النـاطق قولـه         . إسرائيلي في ما يتعلق بترسيم حدود إسرائيل      
التقارير أساس من الصحة، موضوع الحدود النهائية ومواضيع أخرى تتعلق بالحل النهائي هي قـضايا سـيتم                 

كما نفى صحة تقارير أخرى تحدثت عن        . التعامل معها عبر مفاوضات مباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين       
ـ        -تنسيق أميركي   العنف واإلرهاب هو الـسبب بعينـه ألي          إسرائيلي لعزل حماس وقال ان استخدام حماس ل
  .عزل تستشعره

 29/3/2006البيان 
  

  محادثات اسرائيلية فلسطينية ىبوتين يدعو ال .34
 ى استئناف المحادثات بين اسرائيل والفلسطينيين علىدعا الرئيس الروسي بوتين امس ال: موسكو ـ اف ب

  . حركة حماس رئاسة الحكومةىاساس الواقع الجديد عقب تول
 29/3/2006لقدس العربي ا

  
     الرباعية   للفلسطينيين دون موافقة    عسكريةال مساعدة  :  موسكو .35

قال وزير الدفاع الروسي ايفانوف امس ان روسيا لن تمنح اي مساعدة عسكرية : أ ف ب –موسكو 
هذه االتفاقات يجب  ،واوضح ايفانوف، للفلسطينيين من دون موافقة اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق االوسط

  .ان تكون شفافة وتأخذ في االعتبار اراء كل اطراف النزاع فضال عن الوسطاء في اللجنة الرباعية
  29/3/2006األيام البحرينية 

  
   أو قتل العابرينلفحصحواجز زجاجية هولندية إلسرائيل  .36

ت اإلسرائيلية في منافذ عبـور      صنّعت هولندا حواجز زجاجية متداخلة لتستخدمها السلطا      :   فكرية أحمد  ،الهاي
وتندرج هذه الحواجز ضمن خطة تعاون أمني بين الهاي وتل أبيب لمواجهة العمليـات الفدائيـة                . الفلسطينيين

وعلى الفلسطيني الراغب في العبور أن يمر داخل هـذه األلـواح            . التي ينفذها الفلسطينيون بين الحين واآلخر     
ويستغرق ذلك عدة دقائق تتمكن خاللها أجهزة األشعة         .سرائيليون عن بعد  الزجاجية التي يتحكم فيها الجنود اإل     
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من اختراق جسد العابر، فضالً عن أجهزة أخرى تفجر أي جسم غريب داخل األلواح الزجاجية األمـر الـذي                   
وتقدم شركة هولندية هذه الخدمة بصورة خاصة إلسرائيل وبتمويـل           .يعني اقتصار التفجير على العابرين فقط     

  .مريكي أوروبي مشتركأ
29/3/2006الوطن، السعودية   

  
  

  جريمة حماس التي لن تغتفر .37
 فهمي هويدي

  هل مشكلة برنامج حماس أنه يرفض االعتراف بمنظمة التحرير، أم ألنه يرفض االعتراف بإسرائيل؟
قدس اللندنية،  هذا السؤال الموجه طرحه على الجميع زميلنا األستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة ال              

في تعليقه على قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة رفض برنامج الحركة، الذي استندت فيه إلى أن حمـاس، التـي                   
ليست عضوا في منظمة التحرير، لم تعترف بها، وهو القرار الذي جاء كاشفا لمدى الكيد الذي تمارسه عناصر                  

ألمر الذي يقدم اكبر خدمة إلسرائيل، ويقطع الطريـق         السلطة وقيادات فتح لتقويض تجربة حماس في الحكم، ا        
  .على أي أمل لتصحيح مسار التعامل مع القضية

لقد اختصر األستاذ عطوان الطريق، ولفت االنتباه إلى الحقيقة التي يلف حولها كثيرون، المتمثلة في أن حماس                 
ه نفسه أن يفتح ملـف العناصـر        ارتكبت جريمة ينبغي أن تعاقب عليها، بحيث تصبح أمثولة لكل من تسول ل            

الحقيقية للقضية، وأن يوقف مسلسل التنازالت الفلسطينية التي أدمنتها إسرائيل ورحب بها كل المتواطئين فـي                
  .الخارج والمهزومين في الداخل

الجريمة الحقيقية التي ارتكبتها حماس واستحقت عليها العقاب هي أنها طالبت قبـل االعتـراف بإسـرائيل أن                  
طالبت أيضا بالقدس عاصـمة للدولـة،       . ف الدولة العبرية أوال بالدولة الفلسطينية الخالية من المستوطنات        تعتر

وبعودة الالجئين وإطالق المعتقلين، وبإزالة السور الذي يراد به خنق المجتمع الفلسطيني وإذالله، فضال عـن                
يير أسلوب التفاوض مع إسـرائيل،      طالبت حماس كذلك بتغ   . نهب األرض وتشريد عشرات اآلالف من سكانها      

بحيث ال يكون األصل فيه هو اإلمالء من طرفها واالنصياع حظ الفلسطينيين، وإنمـا يـصبح هنـاك شـرط                    
  .فلسطيني مقابل كل شرط إسرائيلي

  
وأن قادة حماس وهم يطرحون أفكارهم تلك عبروا عن مرونة شديدة ورغبة في التعامل مع كل ما هو قائم في                    

 التزامات بواقعية خالية من أي تطرف أو تشنج، وتمسكوا بشيء واحـد هـو االلتـزام بالمـصالح                   اتفاقات أو 
الفلسطينية العليا، وأعلنوا صراحة أنهم سيلتزمون بكل ما يخدم هذه المصالح، وسيعارضون كل ما يضربها أو                

  .يهددها
ـ        لـف االتهامـات مـن التطـرف        حماس، والتي بسببها تكال لهـا مخت       هذه هي الجريمة التي لم ولن تغتفر ل

واإلرهاب، إلى عدم االعتراف بشرعية منظمة التحرير، والتهمة األولى مفهومة من جانـب إسـرائيل، لكـن                 
  :التهمة الثانية تعد فضيحة سياسية بكل المقاييس لسببين رئيسيين هما

 على بيـان فـي      ليس صحيحا أن حماس رفضت مرجعية أو مظلة منظمة التحرير، لكنها وقعت في القاهرة             * 
 منظمة وفصيال فلسطينيا، دعا إلى تفعيل وتطوير منظمة         12 آذار من العام الماضي، اتفقت عليه        /شهر مارس 

وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلـسطينية، بـصفة المنظمـة                ... التحرير
  .الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

القبول من حيث المبدأ بمرجعية المنظمة، وبكونها الممثـل الـشرعي الوحيـد للـشعب               وهو كالم صريح في     
  .الفلسطيني وإن دعا إلى تطوير المنظمة وفق أسس يتم التراضي عليها
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أنك إذا سألت بعد ذلك الطرف الذي تبنى موقف تجميد المنظمة والحيلولة دون تطويرها، فستفاجأ بأنها السلطة                 
ا، وهو ما أشار إليه صراحة األستاذ بالل الحسن في مقالته التي نـشرت علـى هـذه                  الفلسطينية وليس غيره  

، وقال فيها إن المؤشرات التي تعاقبت خالل السنوات الماضية دلت على أن ثمـة        )26/3في  (الصفحة قبل أيام    
نوات األخيـرة   توجها حثيثا نحو إلغاء منظمة التحرير لحساب السلطة الفلسطينية في الوقت ذاته برز خالل الس              

جهد دولي مواز لتحقيق ذات الهدف، حيث تم حصر الحديث في الموضوع الفلسطيني في نطاق الضفة الغربية                 
وغزة، حتى ال تعود هناك منظمة تمثل الشعب الفلسطيني كله، وتتحدث عن حق الالجئين في العودة وفي سياق                  

التحرير ـ أضاف بالل الحسن ـ فان مسؤولية   سعي السلطة إلى إلغاء ما تبقى من مؤسسات ترمز إلى منظمة 
السفارات الفلسطينية نقلت من الدائرة السياسية في المنظمة التي يرأسها فاروق قدومي إلـى وزارة خارجيـة                 
السلطة التي يرأسها ناصر القدوة، كما برز التوجه إلنهاء مسؤوليات الصندوق القومي الفلسطيني وتحويلها إلى               

إلى غير ذلك من الشواهد التي تكشف عن أن الذي سعى إلى تهميش منظمـة التحريـر                 . وزارة مالية السلطة  
وإلغاء دورها هو السلطة ذاتها، األمر الذي يضعنا أمام مفارقة عبثية خالصتها أن السلطة التي ضمت قيـادات               

حياء دور  فتح هي من عمل على تهميش منظمة التحرير وإلغاء دورها، في حين أن حماس هي التي تمسكت بأ                 
وتبلغ . المنظمة وإعادة بنائها على أسس قوية تضمن تمثيل كل شرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج              

المفارقة ذروتها حين تتهم حماس مؤخرا من قبل عناصر اللجنة التنفيذية بأنها ال تعترف بالمنظمة، وتبنى على                 
  .ةذلك قرارها بوقف برنامج حكومتها وتشكيلتها الوزاري

الوجه اآلخر للفضيحة أن اللجنة التنفيذية التي رفضت البرنامج فاقدة للشرعية، كما قال عبد الباري عطوان                * 
بحق، ألنها معينة في حين أن حكومة حماس منتخبة، وليس هناك عرف أو عقل أو منطق في عـالم الـسياسة            

وأقوى بمراحل من األول، ثم أن نصف       يخول المعين سلطة أو والية على المنتخب، حيث شرعية األخير أثبت            
أما توفاهم اهللا أو أنهم مرضى ال يتمكنون من حضور االجتماعات وأحدهم رهـن              )  عضوا 18(أعضاء اللجنة   

  .االعتقال
مضافا إلى ذلك أن صالحيتهم في حكم المنتهية، الن المجلس الوطني الذي يختار أعضاءها لم ينعقد منذ عشرة                  

خصص اجتماعه لتعديل الميثاق وحذف الفقرات التي تتمسك بإطـار تحريـر األرض             أعوام، وحين انعقد فقد     
إضافة إلـى ذلـك فـإن اللجنـة         . المغتصبة، وهي الفقرات التي استلهمها وأنبنى عليها برنامج حركة حماس         

المذكورة تعكس واقعا سياسيا وفصائليا كان مهيمنا على الساحة الفلسطينية قبل ثالثـين عامـا، حـين كانـت                   
المقاومة تنطلق من الخارج إلى الداخل، وفي ظل ذلك الواقع جرى توزيع المقاعد فـي مؤسـسات المنظمـة                   

، وبعض الفصائل الممثلة في اللجنة التنفيذية انقرضت من الحياة          )المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية    (
ولم يفـز بمقعـد فـي االنتخابـات         السياسية الفلسطينية، والبعض اآلخر لم يعد له أي حضور على األرض،            

  .التشريعية األخيرة
خالل العقود الثالثة المشار إليها تغيرت خرائط الواقع الفلسطيني والمحيط العربي، ودخلت القـضية مرحلـة                
التآكل والتفكيك، األمر الذي افرز واقعا مختلفا تماما، أحدث استجابات فلسطينية جديدة تشكلت كلهـا خـارج                 

دية القائمة في الساحة الفلسطينية، وال يعقل أن يحاكم كل الوضع الجديد ويتحدد مصيره من خـالل                 األبنية التقلي 
الكيانات البالية التي تجاوزها الزمن والتي كان رئيس السلطة الفلسطينية السيد أبو مازن، يتجاهلها ويمتنع عن                

  .حضور اجتماعاتها
 انتفاضة فلسطينية ثالثة، بطلها الحقيقي هو الشعب الفلسطيني         ال أتردد في القول بأن انتخابات حماس كان بمثابة        

الذي صوت أغلبيته ضد نهج التنازل واالنصياع، ولصالح نهج التصحيح المقاوم، لذلك فإن مسلسل الحـصار                
والكيد واإلصرار على إفشال مشروع حماس، ال يسعى لتعويض حكومة حماس بقدر ما أنه يستهدف إجهاض                

أيا كانت الذرائع التي تساق من جانب عناصر السلطة وقيادات فتح فالقدر الثابت أن مكائـدها                تلك االنتفاضة، و  
  .هذه تصب مباشرة في صالح إسرائيل، وتلبي أشواق المحافظين المتهيمنين المهيمنين على القرار األميركي
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سلطة وقيادات فتح ومـن     الشواهد المختلفة تدل أيضا على أن مسلسل المكائد لن يتوقف عند حد، وأن رموز ال              
لف لفهم جعلوا قضيتهم المركزية هي إجهاض االنتفاضة الجديدة بكل السبل، وقد رأينا كيف جرت األالعيـب                 
التي منعت حماس من المشاركة في القمة العربية، وكيف مورست الضغوط لمنع الفصائل الفلسطينية األخـرى        

الضغوط في رفع الوزير المسيحي المرشح الذي نجـح         في المشاركة في الحكومة الجديدة، وكيف نجحت تلك         
بأصوات حماس إلى االعتذار عن عدم قبول منصب وزير السياحة بعد اإلعالن عن التشكيلة الوزارية الجديدة،                
وكيف يستعان بالمنظمات األهلية الفلسطينية إلنجاح مخطط اإلفشال المنشود، كما ليست غائبة عـن األذهـان                

ي أصدرها المجلس التشريعي المنتهية واليته، والتي استهدفت إحكام الحصار مـن حـول              فضيحة المراسيم الت  
  .حماس وشل حركة حكومتها

من العار أن تكون هذه هي القضية التي تنشغل بها عناصر السلطة وقيادات فتح في المرحلة الراهنـة، غيـر                    
م السياسي اإلسرائيلي الشرس، الذي اهتبل      مبالية ال بمصير القضية وال بهموم المجتمع الفلسطيني، وال بالهجو         

فرصة ذلك الصراع البائس لتكريس التوسع ومصادرة غور األردن ورسم الحدود وفرض المزيد من الحواجز               
  .ومن ثم أحكام اإلمساك بخناق الشعب الفلسطيني

ي يمكن أن تترتـب علـى       وقد تنجح مساعي الكيد التي تمأل الساحة الفلسطينية اآلن، واهللا وحده يعلم النتائج الت             
ذلك، لكن التاريخ لن يرحم الذين يقدرون ويحركون تلك المساعي، سواء من وراء ستار أو من فـوق مقاعـد                    

  .السلطة
  29/3/2006الشرق األوسط 

 
 حماس ومواجهة الحقائق .38

 محمد كريشان
رة أمام مسؤوليات بمجرد نيل ثقة المجلس التشريعي ستجد حكومة حركة حماس نفسها في اليوم الموالي مباش

جسيمة ال يمكن للمرء إال أن يتمني لها التوفيق في تحمل أعبائها سواء اتفق معها أو اختلف ألن نجاح حماس 
سيستفيد منه الجميع في الساحة الفلسطينية، مناصروها وخصومها علي حد سواء، تماما كما الفشل سينوء 

كة من بعض المالحظات سواء قيلت في سياق الحرص بوزره الجميع أيضا، لكن ذلك ال يعني أن تعفي الحر
 .علي نجاحها أو التنكيد المبكر عليها

 المواقف رغم ى الممارسة وليس علىالحكم سيكون منذ اليوم فصاعدا علي حماس كحكومة وليس كحركة، عل
 بالقدر الذي  لم يتم التوقف عنده طويالى البرنامج السياسي للحكومة الذي نشرت خطوطه الكبرىأهميتها فحت

ومع أن هذا البرنامج قد يكون تضمن من األمنيات أكثر . سيتم فيه التوقف عند كل كبيرة وصغيرة عند التطبيق
مما تضمن شيئا آخر إال أن عديدين، متربصين كانوا أو غيورين أو مراقبين محايدين، سيعودون لهذا البرنامج 

 .  هنيةبالتأكيد في محطات مختلفة من عمل حكومة إسماعيل
 الحق في مقاومة االحتالل الوارد في البرنامج والذي أكد ىاألول:  سبيل المثال ال الحصر نقطتينىلنأخذ عل

قادة الحركة أن ال تراجع عنه أو مساومة، هو بال شك حق ال أحد منصفا يجادل فيه ولكن مربط الفرس اآلن 
 مسؤولة تبحث عن مكانة دولية بل وال تمانع عمليا هو كيف سينفذ، بمعني هل يمكن لحماس أن تكون حكومة

في إجراء حوار مع اللجنة الرباعية للبحث في إنهاء النزاع كما جاء في خطاب رئيس الوزراء المكلف أمام 
المجلس التشريعي االثنين أن تترك لجناحها العسكري كتائب القسام حرية القيام بعمليات في العمق االسرائيلي 

وإن لم تفعل فكيف ستبرر ذلك ألنصارها خاصة إذا ما ! تتحمل تبعاتها التي جربت سابقا؟واألهم ! وتتبناها؟
، هل ىوماذا لو أنها التزمت التهدئة وخرقتها فصائل أخر! تصاعد العدوان االسرائيلي في مرحلة من المراحل؟

ا حماس وإن هي تغاضت إن فعلت فهي تعيد تجربة األغلبية السابقة التي شهرت به! ستدينهم وتالحقهم أم ال؟
قد يقول قائل ولكن الزعيم الراحل ياسر عرفات فعلها من قبل فكان . أضاعت سيطرتها أو صورتها أو كليهما
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صحيح ولكن ذاك كان عرفات بكل تاريخه و فهلوته في تخريج األمور ومع ذلك . يضع رجال هنا ورجال هناك
 من ىنه خدعهم، بل وصار األقربون يتحرجون حتانظر كيف انتهي به المطاف بعد أن قاطعه من ظنوا أ

مجرد االتصال به هاتفيا، هذا عرفات بكل ما مثله طوال أربعين عاما فكيف بحركة ينظر إليها من اآلن بريبة 
فضال عن أن ضرورة بسط الحكومة لسلطتها يفترض إنهاء ما ! وصنفها األوروبيون واألمريكيون ك ارهابية

 إرباك عمل حماس، هل ستجد ى جمعه علي األقل من جهات مصرة علىا حت السالح وربمىيعرف بفوض
 !الحكومة نفسها في نفس موقع من شهرت بهم من قبل وشككت في نواياهم؟

ماذا ستفعل . النقطة الثانية هي التعاطي مع مشاريع التسوية سواء المطروحة حاليا أو التي سبق أن اتفق بشأنها
برنامج من أن هذه الحكومة ستتعامل معها بقدر كبير من المسؤولية وهي ذات حكومة هنية؟ إن ما ورد في ال

القدر الكبير . العبارة التي كررها رئيس الوزراء المكلف في خطاب االثنين ال تعني في الحقيقة شيئا لألسف
بير من من المسؤولية في عرف المجتمع الدولي الحالي أن توافق عليها دون لف ودوران لكن هذا القدر الك

 !! المسؤولية تعني من منظور مناصري حماس والمؤيدين لها العمل علي اسقاطها لما فيها من حيف
حكومة حماس مدعوة لالنصراف للنهوض بكثير من نواحي المعيشة اليومية المتدهورة للفلسطينيين في الضفة 

واء باتفاق واضح أو ضمني، كما والقطاع وهذا أمر يتطلب بالضرورة فترة تهدئة مع االحتالل االسرائيلي س
أن حكومة حماس مدعوة لمحاربة أوجه الفساد المختلفة وانهاء مظاهر استغالل النفوذ وغيره من مظاهر العبث 
بالقانون وهذا كله جيد ولكنه في المحصلة سيجعل حكومة حماس تتوجه في النهاية إلي أن تكون حكومة 

هذا التوجه قد تدعمه غالبية .  إلي أخذ إجازة في موضوع المقاومةاصالح داخلي مطلوب بإلحاح مما قد يدفعها
 الحركة التي بتموقعها الجديد قد تجد نفسها في ىالشعب الفلسطيني وقد يجد فيه آخرون مادة لتسجيل النقاط عل

ي هذه المعادلة قد ال تكون سيئة ف. النهاية أقرب إلي الرئيس محمود عباس من الغاضبين الذين صوتوا لها
 .النهاية ولكنها بالتأكيد ستنزع الكثير من الهالة النضالية التي تريدها حماس لنفسها أو يريدها لها كثيرون

 29/3/2006القدس العربي  
 

   المحظورةالحقيقة  .39
 حسن أبو نعمة

 يو?لندن ري "أحدث التقارير، التي أثارت ضجة كبيرة في األوساط المؤيدة إلسرائيل، الذي ظهرت خالصته في             
 آذار الجاري، من إعداد جون ميرشايمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو ومؤلف              23في  " بوكس? أو

 Kennedyوستيفن وولت، أستاذ العالقات الدولية بجامعــة هارفــارد   " مأساة سياسة الدول العظمى"كتاب
School of Government.  

وأن .  هو عالقتهـا بإسـرائيل     1967الشرق األوسط منذ عام     يبدأ التقرير بالقول بأن أساس سياسة أميركا في         
المزج بين الدعم الثابت إلسرائيل ومحاوالت نشر الديمقراطية في المنطقـة قـد ألهـب المـشاعر العربيـة                   

. واإلسالمية، كما أدى إلى تهديد لم يقتصر فقط على مصالح أميركا األمنية بل شمل أمن بقية أرجـاء العـالم                   
  .ع، بحسب التقرير، أي مثيل في تاريخ أميركا السياسيوليس لهذا الوض
؟ "لماذا رغبت الواليات المتحدة أن تضع أمنها جانباً من أجل الدفع بمصالح دولـة أخـرى               : "ويتساءل التقرير 

ويضيف، أنه قد يتبادر للذهن أن العالقة الوثيقة بين البلدين قد استندت على مصالح اسـتراتيجية مـشتركة أو                   
 أخالقية، ولكن ال هذا وال ذاك يبرر ذلك المقدار البالغ من الدعم المادي والدبلوماسي الذي تقدمـه                  على مبادئ 

  .أميركا إلسرائيل، كما يشير التقرير
والحقيقة هي أن قوة الدفع الرئيسية وراء السياسة األميركية هي السياسات الداخلية وبصورة خاصة نـشاطات                

، بحسب التقرير، من التحكم بالسياسة الخارجية األميركية وتوجيهها في غير ما            اللوبي اإلسرائيلي، الذي تمكّن   
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تمليه المصلحة الوطنية مع القدرة في نفس الوقت على إقناع األميركيين على أن مـصالح أميركـا ومـصالح                   
  .إسرائيل متوازية

، 2004تي بلغـت حتـى عـام    ويستعرض التقرير المساعدات المالية الباهظة التي تقدمها أميركا إلسرائيل وال  
مليار دوالر ما يعادل خمس كامل موازنة المساعدات الخارجية، كما يستعرض المساعدات العـسكرية              ) 140(

التي شملت أسلحة متطورة، والمساعدات في مجال االستخبارات التي فاقت ما سمحت به أميركا لحلفائها فـي                 
  .لنوويالناتو، كما أنها غضت النظر عن سالح إسرائيل ا

 قـراراً فـي     32، أحبطت بـالفيتو     1982أما في يتعلق بالدعم الدبلوماسي فيقول التقرير إن أميركا ومنذ عام            
مجلس األمن لحماية إسرائيل من النقد، وذلك يزيد على عدد المرات التي استخدمت فيها جميع الدول األخـرى             

  .حق الفيتو
ئيل قد عقَّد عالقات أميركا مع العرب وأن ذلك الـدعم قـد             ويستعرض التقرير كذلك أن الدعم األميركي إلسرا      

جعل من إسرائيل عبئاً على السياسة األميركية ال عوناً لها خاصة في حربين قادتهما أميركا على العراق وفي                  
  .حرب أميركا على اإلرهاب

ميركيـة جـراء الـدعم      ويحمل التقرير اللوبي اإلسرائيلي مسؤولية األضرار الكبيرة التي لحقت بالمصالح األ          
  .األعمى والمطلق إلسرائيل على حساب أي شيء آخر بما في ذلك المصالح األميركية الوطنية واألمنية ذاتها

  وما الجديد في ذلك؟
أكثر من مرة تعرضت لهذا الموضوع، كما تعرض له كثيرون غيري، وناقشت أنه ال توجد أية قضايا خالفية                  

وبينـت أن   . بي واإلسالمي باستثناء دعم أميركا للجانب الخطأ في سلوك إسـرائيل          بين أميركا والعالمين العر   
الخيار أمام أميركا هو ليس أن تدعم إسرائيل وتخسر العرب أو تتخلّى عن إسرائيل من أجـل الحفـاظ علـى                     

مان بقائهـا؛   فبإمكان أميركا أن تقدم كل الدعم الذي تريد إلسرائيل لحمايتها وض          . مصالحها العربية واإلسالمية  
ولكن المطلوب أال تدعم أميركا احتالل إسرائيل ألراضي جيرانها وأال تحمي إسرائيل عندما تنتهـك القـانون                 
الدولي، وعندما تبني المستوطنات على أرض محتلة وعندما تنتهك المواثيق الدولية وحقوق اإلنسان وعندما              

  . ذلك ما تساهم واشنطن في وضعه وإقرارهترتكب جرائم حرب وعندما ترفض كل مشاريع السالم بما في
المطلوب من أميركا أن تكون عادلة ومحقّة ومؤيدة للقانون والشرعية في تعاملها مع دول المنطقة ال أن تكون                  
منحازة للعدوان والباطل وممولة ومسلّحة له وصامته على كل ما يلحقه ذلك العدوان من أذى وإذالل وإسـاءة                  

يتعرض مؤلفا هذا التقرير لحملة شاسعة تعـرض بكفاءتهمـا األكاديميـة        .المشروعةوضرر بحقوق اآلخرين    
ذلك أمر طبيعي ألن أحداً ال يقبل أن يتحمل مسؤولية هـذه األضـرار واألخطـار                . وتتهمهما طبعاً بالالسامية  

تهـدد أمـن    الجسيمة التي تحيق بالمصالح األميركية والتي تفاقمت في ورطة أميركا بالعراق، والتـي بـدأت                
ولكن إلى متى يمكن كبت وطمس الحقيقة؟ حتى الـصحف اإلسـرائيلية تعتبـر               .وسالمة ونظام العالم بأسره   

  .التقرير تنبيهاً يجدر على المعنيين عدم إغفاله
29/3/2006الغد، األردن   
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