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  بأداء الحكومة اليمينحماس تبدأ عهدها بالحكم  .1

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة امس اليمين القانونية أمام محمود عباس في مقر  :الناصرة ـ زهير اندراوس
 ىأدبينما . ر عبد ربه، وزكريا األغا ورياض الخضري، لتبدأ عهدها في الحكمالرئاسة في غزة، بحضور ياس

  .وزراء الضفة الغربية اليمين في نفس الوقت، بحضور الطيب عبد الرحيم، ورئيس المجلس التشريعي
  30/3/2006القدس العربي 

  
   سويـاً على المسارات الخارجيةالعمل على عباساتفقنا مع : هنية .2

 على العمل سوياً علـى      محمود عباس تم االتفاق مع    أنه  مساء أمس،    قال إسماعيل هنية،  : عون فايز أبو  -غزة  
المسارات الخارجية، سواء الساحة العربية واالسالمية أوالدولية بشكل مشترك بما يحقـق طموحـات الـشعب        

عباس بصفته أن    أراد   إذا, قائالواضاف   .الفلسطيني ويخفف من المعاناة الناتجة عن الحصار االسرائيلي الدائم        
أي عرض تفاوضي مع إسرائيل سوف نتخـذ فيـه          ف ,يتحرك سياسيا في كل اتجاه وعلى أي ساحة، فهذا شأنه         

  .قرارانا ما إن يعرض علينا
  30/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  حكومة حماس تحدد أولوياتها االجتماعية والسياسية .3

 أمس  حددت حكومة حماس األولىأن: رام اهللا من محمد يونسعن مراسلها 30/3/2006الحياة نشرت 
أولوياتها للمرحلة المقبلة باالشارة الى انها ستعمل على ترسيخ سيادة القانون واستقالل القضاء والفصل بين 
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السلطات والحفاظ على التعددية السياسية والثقافية والتزام التداول السلمي للسلطة واعتماد الشفافية والعدالة 
   .حسوبية والفساد االداري والماليومحاربة الم

لدينا خطط عاجلة سنبدأ العمل بها منذ اللحظة األولى لتسلمنا مهامنا، ولدينا خطط , وقال نائب رئيس الحكومة
وأوضح ان  .طويلة تشمل جميع فترة عملنا، مشيرا الى ان حكومته ستولي أهمية خاصة للخدمات االجتماعية

بي للقضية الفلسطينية وسيكون التواصل سريعا مع الدول العربية على كل الحكومة ستؤكد على البعد العر
. "غير مسبوقة"وجدد تأكيد الحكومة استعدادها للتفاوض مع اللجنة الرباعية والدول المانحة بصورة . المستويات
. رومنظمة التحري والحكومة أولمرت، واصفا اياها بأنها تجاوز للسلطة  تصريحات في نفس السياقورفض

من جانبه،  و.يطالب بفرز أناس مستعدين للتفاوض، وهذا تدخل واضح في الشأن الفلسطينيإنه , وضح قائالوا
 في كل ما يخص الوضع االقتصادي والمالي واسترجاع , االسرائيليأعلن وزير المال استعداده للقاء نظيره

  . إذا استدعى األمر ذلكحقوقنا
د نائب رئيس الوزراء، أن خطوات فرض األمن يأك ت:م طولكر من29/03/2006 قدس برس وذكرت

تنتظر من كل  والقانون ستكون بالتوافق واالعتماد على المشاورات والحوارات مع جميع األطراف، مضيفاً أنّنا
  .وزارة خطة طارئة لمدة ثالثة أشهر، يتم خاللها إعداد خطة دائمة لعمل الحكومة

  
  من الموظفينوزير المالية يتعهد بعدم تسريح أي  .4

تعهد وزير المالية الجديد، بعدم تسريح أي من الموظفين الحكوميين، لكنه أكد أن الحكومة ستعيد : طولكرم
وقال لن نأتي بطواقم جديدة، بل . النظر بهيكلية الوزارات المختلفة ورفع المظالم وإعادة الحقوق ألصحابها

  . ها بشكل كاملسنعتمد على الكوادر الموجود حالياً، والتعاون مع
  29/03/2006قدس برس 

  
   مشاريع شهادة  الجديدةوزراء الحكومة : هنية .5

 ,ثقـة ال احتفاال بحصول الحكومة على   أكد إسماعيل هنيه خالل مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حماس:د ب أ  
, عـة بـالقول  وصاح مخاطبا الحشود المتجم . على أن جميع وزراء حكومته بمن فيهم هو نفسه مشاريع شهادة     

.  عهدنا مع اهللا ومع أمتنا أال نفرط وال نخون بحقنا في االرض ومقدسـاتنا              إن مضيفا   .هي هللا ال سلطة وال جاه     
وشـدد  .  تحت المحتل ويعيش ظروفا قاسية      الفلسطيني شعب ال  يرزح في حين ,  كوزراء رفض العيش وأكد على   

لـشعب الفلـسطيني    اصفوف ألنها حكومة    على أن حكومته سوف تحمي الوحدة الوطنية وستعمل على رص ال          
ولكن علـى أسـس     , وأوضح أنه ليست هناك مشكلة لدى حكومته في التحاور وإقامة عالقات مع الجميع            . كله

  . واضحة وثابتة تحمي قضيتنا ومصالح شعبنا
  30/3/2006البيان  

  
  ان يكون برنامج حكومتي يرتقي إلى المستوى العلمي لطلبة الجامعاتأعتز  :هنية .6

إنه غير مستاء من االنتقادات التي وجهها محمد دحالن، لبرنـامج  , هنيةإسماعيل  قال: صالح النعامي ـ  غزة
 كنت رئـيس    كونيأعتز  إنني  , قائالوأضاف  . نه يصلح ليكون برنامج لكتلة طالبية في جامعة       إوقوله  , تهحكوم

ي خرجت األبطال والقيادات وان يكون      الجامعات هي الت  ف ,كتلة طالبية ورئيس مجلس طالبي في يوم من األيام        
واعتبر فـي   . البرنامج السياسي لحكومتي يرتقي إلى هذا المستوى العلمي لطلبة الجامعات فهذا شيء أعتز به             

سياق آخر أن منح المجلس التشريعي الثقة لحكومته يمثل نصرا لمشروع المقاومة ومشروع التمسك بـالحقوق                
  .نات التهاني لوزراء حكومته في الصحفالى عدم نشر إعالداعيا . والثوابت

  30/3/2006الشرق األوسط 
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  الحكومة الفلسطينية الجديدة تتعهد بمقاومة خطة أولمرت األحادية .7
في أول رد فعل فلسطيني رسمي على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية؛ تعهد نائب رئيس الوزراء  :طولكرم

 الشعب الفلسطيني لن يعدم الوسيلة للدفاع عن حقِّه وإيقاف  إن:لوقبال ،الفلسطيني، بمقاومة خطة أولمرت
الجدار الفاصل وإزالته ونيل حقوقه الثابتة، وأن لديه العديد من القنوات لكسر الحصار اإلسرائيلي، وقال ال 
داعي للحديث عن عدم وجود شريك، فإذا أراد أولمرت إجراء مفاوضات، فهناك شرعية فلسطينية متمثلة 

ومن جانبه؛ اعتبر عمر عبد الرازق، خطاب أولمرت واستعداده المشروط . التحرير ومحمود عباسبمنظمة 
وقال إنّه ما زال . للتفاوض مع السلطة، بأنه خطاب إعالمي يهدف إلى زيادة الضغوط الدولية على الفلسطينيين

مد على القوة وفرض األمر ال زالت السياسة اإلسرائيلية تعتويرفض الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، 
  .الواقع

  29/03/2006قدس برس 
  

 الحلول األحادية الجانب ال يمكن لها النجاح : عباس .8
 قائال إن .عباس دعوة إلى القادة الذين سيشكلون الحكومة اإلسرائيلية الجديدة إلى التفاوضمحمود وجه : غزة

نه أنه يرى نفسه شريكا للسالم وأوقال  .لصراعالحلول األحادية الجانب ال يمكن لها النجاح ألنها ستطيل ا
 .جميع أعمال العنف بين الطرفين نه ملتزم بخريطة الطريق ويدينأشخصيا اعترف بحق إسرائيل بالوجود، و

لديهم تجربة طويلة وأنا هو الشريك، ف.  ال يوجد سبب للحكومة اإلسرائيلية أن تقول إنه ليس لديها شريك,وقال
 .من جديدمعي، لذا ليحاولوا 

  30/3/2006سي ان ان 
  

  ةحقوق الفلسطينيالاالوسط حال مجيء حكومة ال تقر بال استقرار للشرق  :هنية .9
 إن منطقة الشرق االوسط لن تشهد أي استقرار حال مجيء حكومة ال تقر               اسماعيل هنية  قال :غزة والوكاالت 

امة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة      وال تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في إق          
االفراج عن األسرى وحل قضية الالجئين الفلسطينيين حال عادال بما يضمن لهـم             و, الكاملة وعاصمتها القدس  

  . حق العودة
  30/3/2006البيان  

  
  نأمل ان نرى حكومة إسرائيلّية تعمل للوصول إلى سالم  : أبو ردينة .10

لسلطة الفلسطينية عن رغبتها في الدخول مباشرة في مفاوضـات مـع الحكومـة              عبرت ا : غزة  طاهر النونو   
تنفّذ ما جـاء فـي خريطـة        لنأمل ان نرى حكومة إسرائيلية جاهزة       , وقال نبيل ابو ردينة   . اإلسرائيلية الجديدة 

  .تعمل بجد للوصول إلى سالملطريق وجاهزة 
  30/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ألحزاب اإلسرائيلية كاديما أسوأ ا: الدويك .11

ان كاديما هو اسوأ االحزاب االسرائيلية وان كـان         , قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني     :غزة والوكاالت 
 جـاء  هوأضاف ان فوز.  حزب يظن انه الالعب الوحيد في المنطقة وأشار إلى أنه  . البعض يعتبره حزبا معتدال   



 

 6

ستمرار لسياسة شارون احادية الجانب التي تتنكر لكل االتفاقيات         ليتمم حلقة الظلم على الشعب الفلسطيني النه ا       
  وأشار إلى ان إسرائيل تفرض حلوال أحادية الجانب، وال . التي وقعتها اسرائيل مع منظمة التحرير والسلطة

  
  .جدوى ان يتباحث معها احد ألنها ال تعترف بوجود اآلخرين

  30/3/200البيان  
  

   االستعداد لمواجهة جديدة مع االحتالل طينيينالفلسعلى : قيس عبد الكريم .12
دعا قيس عبد الكريم، الشعب الفلسطيني إلى االستعداد لخوض مواجهة جديدة مع االحتالل : طولكرم

وأعرب عن  .اإلسرائيلي، في أعقاب فوز كاديما في االنتخابات، معتبراً هذا الفوز بأنه عقبة في طريق السالم
خابات اإلسرائيلية، تشير إلى عدم رغبة إسرائيل بتحقيق سالم جاد وحقيقي ينهي الصراع اعتقاده بأن نتائج االنت

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لم يكن .  اإلسرائيلي، ويؤسس لجولة جديدة من العنف في المنطقة-الفلسطيني
أن مواجهة خطة , أضاف قائالو. يوماً عائقاً أمام السالم، كما حاول البعض تصوير نتائج االنتخابات الفلسطينية

أولمرت، تفرض على الجانب الفلسطيني، ضرورة العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي، سواء على صعيد 
  .والسلطةأمنظمة التحرير، 

  29/03/2006قدس برس 
  

   شهور قليلة لتعديل برنامجهاحماس أمام :عباس .13
ليلة لتعديل برنامجها ليتفق مع برنـامج منظمـة         عباس انه أمام حماس شهور ق     محمود  قال  :  أ ف ب     -غزة  

وأضاف على المدى البعيد ال بد للحكومة الفلسطينية أن توائم برنامجهـا مـع              . التحرير الذي يعترف باسرائيل   
وفـي  . ها أعطل عمل  لكي ال لي صالحيات ال أريد أن أستعملها       فبرنامج السلطة حتى ال نضع شعبنا في مأزق،         

نظمة التحرير ستبقى هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وأيا كان من ينكرها             مإن   :قالنفس السياق   
الذي يفاوض ويقرر   إن  :  قائال وأضاف.  فسيكون هذا موقف صدام    ,ذلك ولو قالت حماس     ,ال نقبل موقفه اطالقا   
ا االمر للـسلطة    ال نتجاهل حماس ولكن الرأي االول واالخير في هذ        إننا   :وضح بالقول وأ. هو منظمة التحرير  
ورحب بأن تكون حماس التي ال تعترف باسرائيل شريكة فـي التفـاوض مـع الدولـة                 . ولدائرة المفاوضات 

  . الى التفهم والتفاهم معهياهاداعيا ا. اليهودية
  30/3/2006الشرق القطرية  

  
   المالي استثنائيااإلنفاقالتشريعي يتيح للحكومة  .14

حكومة الجديدة، اإلنفاق المالي استثنائيا، حتى نهاية شهر حزيـران القـادم،            لل أتاح المجلس التشريعي  : رام اهللا 
 تنفيذ المعامالت المالية حتى االنتهاء من       هارغم عدم إقرار الموازنة العامة، وذلك بإقرار مشروع قانون يتيح ل          

تي قد تقع فيها الحكومة     وجاء إقرار مشروع القانون لتجاوز األزمة المالية، ال        .إعداد الموازنة والمصادقة عليها   
  .الجديدة، مع نهاية الشهر الحالي

  29/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

       محتمل     خيار تكتيكي مقاطعة المنتجات االسرائيلية: الرمحي   .15
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طينية فـإن هـذا   تجميد االموال الفلـس     إنه إذا ما استمرت إسرائيل في    قال محمود الرمحي     : د ب ا    -  رام اهللا   
كخيـار      ملمحا المكانية مقاطعة المنتجـات االسـرائيلية       .  وسيلة لمواجهة ذلك      سيجبر الفلسطينيين على إيجاد   

    .  يدفع الثمن وليس الفلسطينيون فقط   إن على الجميع أن: وأضاف قائال .  محتمل   تكتيكي
  30/3/2006األيام البحرينية 

  
  

   حول قرارات قمة الخرطومفلسطينيةالتفاوت في ردود الفعل  .16
تفاوتت ردود الفعل الفلسطينية حول نتائج قمة الخرطوم فبينما اكدت السلطة ان قراراتهـا  : جدة ـ  فهيم الحامد

 اظهرت االجماع العربي نحو القضية الفلسطينية اال ان         ها اعتبرت حماس ان   ,عكست تطلعات الشعب الفلسطيني   
 اعتبر صائب عريقات ان تأكيد القمـة         حيث .مادي ومعنوي للشعب الفلسطيني   المطلوب هو تقديم دعم حقيقي      

 االسرائيلي يعد بمثابة رسالة واضحة الـى  -على التمسك بمبادرة السالم العربية كأساس لحل الصراع العربي       
ن قـال ا   في حـين     .مختلف االطراف بانه ال سالم حقيقيا دون عودة الحقوق الفلسطينية المشروعة الصحابها           

 عليهم ان يجدوا بديال حقيقيا لمشروع السالم مؤكـدا انـه ال           , في اشارة الى حماس    ,المطالبين بالغاء االتفاقيات  
 حمـاس اوضح سامي ابـو زهـري ان         بينما   .يمكن نسف جهود سنوات طويلة لمجرد تحقيق رغبات محدودة        

  .رائيل لهذا المشروعليست ضد المشروع العربي للسالم، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في رفض اس
  30/3/2006عكاظ 

  
  أولمرت سيكتشف أنه يعيش في أوهام الحلم الصهيوني: حماس .17

قالت حماس، إن الخطاب الذي ألقاه أولمرت عقب فوزه في االنتخابات يعكس الطبيعة العنصرية  :نابلس
وأن إسرائيل , رائيليةلالحتالل اإلسرائيلي، ال سيما حديثه عن أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض إس

 رد على  بذلك يكون قدوأشار تيسير عمران، أنه. ستتنازل عن أجزاء من أرضها للفلسطينيين لكي يحّل السالم
واعتبر أن العقلية اإلسرائيلية لم تتغير، . الواليات المتحدة وأوروبا اللتين تطالبان حماس باالعتراف بإسرائيل

الوطنية الفلسطينية الثابتة، وقال إن على الواليات المتحدة وأوروبا والحكومات وأنها ما زالت تُنكر الحقوق 
العربية أن تدرك أن هذا الكيان ال يمكن التعامل معه بسياسة التنازالت والتسوية المذلّة التي أضعفت الجانب 

 الحلم الصهيوني،  إن أولمرت سيكتشف أنه يعيش في أوهام:وقال. الفلسطيني والعربي، وزادت من غطرسته
مشدداً على أن تهديداته بالحّل أحادي الجانب لن ينهي القضية، ولن يجلب السالم للكيان الصهيوني، وأنه لن 

  . الجانب الفلسطيني من يقبل بهذه الحلولفييجد 
  29/03/2006قدس برس 

  
  ة إذا اختار اولمرت السالم فالثمن هو االنسحاب الكامل من االراضي المحتل:مشعل .18

انه إذا اختار اولمرت السالم فالثمن الذي يجب دفعه هو االنسحاب الكامل            , قال خالد مشعل  : غزة  طاهر النونو   
 اذا  : قـائال  وأضاف. من االراضي المحتلة والوقف الفوري للعنف واالعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين         

ودة لالجئين وفككـت الجـدار، يمكننـي أن         اخلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية واعترفت بحق الع        
اضمن أن حماس ومعها كل الفلسطينيين سيكونون مستعدين لخطوات جدية تستند إلى العدالة، من اجل سـالم                 

  .دائم مع إسرائيل
  30/3/2006الخليج اإلماراتية 
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   عن تفتت كبير في الساحة الصهيونيةكشفتاالنتخابات : أبو مرزوق .19
زوق أن االنتخابات الصهيونية كشفت عن وجود تفتت كبير في الـساحة الـسياسية              أكد موسى أبو مر   : دمشق

 وأكد أن االئتالف الجديد بقيادة كاديمـا       .اإلسرائيلية، حيث لن يستطع حزب بمفرده من تشكيل الحكومة القادمة         
ابية بشيء من   سيحظى بتأييد الواليات المتحدة األمريكية باعتباره حزب الوسط، وسيتعامل حسب وعوده االنتخ           

   .متميزة مع أولمرتالالليونة السياسية مع الفلسطينيين، وليس بتطرف مثل الليكود، مشيراً إلى عالقات أمريكا 
أولمرت هو المسؤول عن تهويد القدس منذ أن كان         أن   :وحول تأثير فوز كديما على الوضع الفلسطيني، أوضح       

 أغلبها تمثل عسكريين وأمنيين سـابقين، ممـا يؤكـد أن            ,تي نجحت كما أن القوائم االنتخابية ال    . رئيساً لبلديتها 
وأكد أن الخط الواضح    . األولوية التي سيتعاملون بها هي الضغط على الشعب الفلسطيني بحجة الوضع األمني           

 بخطوات نحو تطبيـق فـك       القيامللسياسة الصهيونية القادمة ستكون وضع الشروط على الجانب الفلسطيني أو         
  .ألحادي الجانباالرتباط ا

  29/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اإلدارة األمريكية غير معنّية بأّي استقرار في المنطقة: أبو زهري .20
اعتبر سامي أبو زهري، الرفض األمريكي لخطاب إسماعيل هنية، ودعوته للحوار، بأنه يؤكد أن : غزة

واالحتالل اإلسرائيلي الذي  ي اإلدارة األمريكيةالمشكلة ليست في الشعب الفلسطيني، أو حماس، وإنما هي ف
حيث أنها غير معنية، بأي استقرار أو سالم حقيقي في المنطقة، وإنما فقط بتوفير الحماية . تنحاز إليه

  .والشرعية لالحتالل والعدوان
  29/03/2006قدس برس 

  
 حماس تتبنى مواقف فتح في السبعينات : حواتمة .21

 تتصرف حاليا كما هاوقال ان. ة تصرفات حماس السياسية بالخطأ االستراتيجيوصف نايف حواتم: جوني عبو
  .كانت فتح في سبعينات القرن الماضي عندما تبنت المقاومة والكفاح المسلح كخيار للتعاطي مع اسرائيل
عية ورأى ان أخطاء حماس السياسية االستراتيجية تكمن في انها لم تعلن حتى اآلن التزامها بقرارات الشر

 في المئة من الشعب الفلسطيني، في الداخل والشتات 60واعتبر ان أكثر من . الدولية لتجنب نفسها تهم اسرائيل
الفتا الى ان هذه الحركة ,  الى المجلس التشريعي وتشكيل الحكومةهالم يشاركوا في االنتخابات التي أوصلت

 .ة وبدا ذلك واضحاً جزئياً في بيانها الحكوميبدأت أخيراً تعطي إشارات عن الجمع بين السياسة والمقاوم
 بالوقوف خلف عدم قبولها التغطية في قواسم مشتركة مع عمليات الحوار الفلسطينية ,من ناحية أخرى هاواتهم

 ولم , وأضاف انها أصرت على االحتفاظ بمشروعها الخاص,التي كانت انطلقت في القاهرة العام الماضي
 المزيد ا من جهة أخرىتوقع م. مسؤولية فشل الحوار الوطنيمحمال إياها, ل االخرىتستجب القتراحات الفصائ

 .من الحصار على الشعب الفلسطيني نتيجة لبرنامج حماس
  30/3/2006البلد اللبنانية 

  
 القدومي يواصل اجتماعاته في دمشق .22

 لقاءاته  يواصلوق القدوميقال الناطق باسم منظمة التحرير في العاصمة السورية إن فار: دمشق ـ يو بي آي
 . جميعا يوم أمس االولمبشكل ثنائي بعد اجتماع ضمه مع زعماء فلسطينيين ومسؤولين سوريين في دمشق

وأضاف إن كل اللقاءات تتم حول إعادة بناء وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير والتحضير لعقد المجلس 
 البرنامجين ى أساس التوافق علىي المنظمة عل الترحيب بدخول حماس والجهاد ف أنوكرر الناطق .الوطني
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السياسي والتنظيمي، معتبراً أن دخول حماس والجهاد في مؤسسات المنظمة سيعزز من دورها ومن الوحدة 
  .الفلسطينية الوطنية

  30/3/2006القدس العربي 
  

   تسعى لتحقيق توازن الرعب بامتالك صواريخ الكاتيوشاالقدسسرايا : تقرير .23
يعتبر استخدام صاروخ غراد، من قبل المقاومة الفلسطينية، تطوراً جديداً في سياق : الغني الشامي عبد -غزة 

تسلحها، بعد أن تمكنت خالل سنوات االنتفاضة من تطوير أدواتها نظراً التساع عدوان قوات االحتالل على 
طلق صواريخ الكاتيوشا، وإن  أول من أ هيويقول متابعون فلسطينيون إن سرايا القدس. الشعب الفلسطيني

 أول من أوصلت صواريخ القسام إلى داخل الخط األخضر، قبل أن تصل لبقية األذرع كانتكتائب القسام، 
  .الفلسطينية المسلّحة

كما يسجل للجبهة الشعبية أنها أول من أطلق قذائف هاون على المستعمرات اليهودية في غزة، قبل أن يجري 
قوط قذيفة الهاون في نتساريم، في الوقت الذي كان يعكف فيه مهندسو القسام، بقيادة جاء سحيث . تفكيكها

عدنان الغول، على تطوير صاروخ محلِّي الصنع، يمكنه أن يخترق حدود قطاع غزة ليصل إلى داخل الخط 
  . األخضر

م صاروخ غراد،  ليضاف إلى التواريخ المهمة في تطور سالح المقاومة، وذلك باستخدا28/3ويأتي تاريخ 
.  كتائب األقصى بإطالق صاروخين من الطراز نفسه على المنطقة ذاتها29/3تجاه عسقالن، بينما قامت فجر 

 تفاصيل مواصفات الصاروخ الجديد، الذي قالت إنها تمتلك منه الكثير، موضحة أنّه  القدسوكشفت سرايا
. أتي في إطار توازن الرعب الذي تحاول تحقيقهوأكدت أن هذا التطور ي. مطور عن الكاتيوشا وروسي الصنع

صاروخ غراد ليس الصاروخ الوحيد غير المصنّع محلياً، الذي يطلق تجاه األراضي المحتلة يشار إلى أن و
 -سرايا أن أطلقت بعد اغتيال أحد مهندسيها العسكريين، ثالثة صواريخ من طراز أرضل، إذ سبق ل48سنة 

  . لم يكن معها سوى ثالث قذائف حيث حصلت عليهاأرض، من قاعدة إطالق صواريخ
 29/03/2006خدمة قدس برس 

  
   ألف دونم من الضفة 187المستوطنات تلتهم  .24

 أكد جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني امس على أن مساحة االراضي المبنية في المستوطنات بلغت               : د ب ا  
 إن أكبر مساحة من االراضـي المبنيـة فـي           وقال .  في المئة من أراضي الضفة     3.3 ألف دونم أي     187.1

 في المئة من أراضي     12.9 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته       44ر4المستوطنات في محافظة القدس، حيث بلغت       
 فـي المئـة مـن       3.5 كيلومترا مربعا، أي ما نسبته       30.3المحافظة، ثم محافظة رام اهللا والبيرة، حيث بلغت         

 مستعمرة، وذلك في    148عدد المستوطنات الرسمية في الضفة الغربية بلغ        وكشف عن أن     . أراضي المحافظة 
 مـستعمرة تـم   16 مستعمرة، ومنها 26 مضيفاً أن أكثرها كان في محافظة القدس حيث بلغ           2004نهاية العام   

  ). مستعمرة24(ضمها إلى دولة االحتالل االسرائيلي، وفي محافظة رام اهللا والبيرة بلغت
 30/3/2006البيان  

  
   أمر هدم فوري للبيوت800 : والرملةاللد .25

إن تجاهـل الـسلطات اإلسـرائيلية       " قال بيان صادر عن اللجنة الشعبية لمدينتي اللد والرملـة،            :ياسر العقبي 
المتعاقبة منذ قيام الدولة وحتى اليوم الحتياجات المواطنين العرب أدى إلى تأزم الضائقة السكنية عند المواطنين                
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 أمر هدم فوري للبيوت     800 بيت غير مرخص وما يقارب       3500لَف في اللد والرملة ما يقارب       العرب، مما خ  
  ".عدا عن األحياء غير المعترف بها

  29/3/2006 48عرب 
  
  

  
  ةتعارض انسحابا احاديا من الضف المسيحية الكنائس: القدس .26

يمكـن  "ان اجراءات احاديـة      كنيسة متواجدة في االراضي المقدسة،       12دعا بيان لزعماء    : ب.ف. أ -القدس  
وبدون شك ان تقدم حلوال مؤقتة ولكنها لن تضع حدا للريبة وعدم التفهم المتبادل بين الشعبين اللذين يعيـشان                   

ندعو القادة االسرائيليين الى التحلي بالشجاعة والحكمـة     "واضاف البيان    ".على هذه االرض المحبوبة والمقدسة    
وعلى خط مواز، ندعو القادة الفلسطينيين الى توجيـه     "مضيفا  " ع الفلسطينيين من خالل استئناف عملية السالم م     

  ".رسالة واضحة الى المواطنين االسرائيليين
  30/3/2006 يةفلسطينال األيام

  
  مستعدون للتخلي عن أجزاء من األرض المحبوبة: أولمرت .27

ت فور ظهور النتائج االوليـة      دعا اولمر : فرح سمير  نقالً عن مراسلتها في القدس     30/3/2006عكاظ  نشرت  
 رئيس السلطة الفلسطينية عباس إلى التفاوض حول إقامـة          ، والتي أظهرت فوز كاديما    ،لالنتخابات اإلسرائيلية 

ونقلت االذاعة العبرية عن اولمرت تأكيده انه على استعداد للتخلـي            .دولة فلسطينية تعيش إلى جانب اسرائيل     
حد ما وصف وإجالء يهود منها مطالبا الفلسطينيين بان يقدموا تنازالت           عن أجزاء من األرض المحبوبة، على       

وناشد الفلـسطينيين النظـر الـى مـستقبل تعمـه            .وان تكون احالمهم واقعية وان ينبذوا االرهاب والكراهية       
 .كما وعد بتحقيق تغييرات في المجال االقتصادي .المصالحة والسالم والتسوية

اعتبر اولمرت أن نتائج االنتخابات تمنحه صالحية تنفيذ خطة التجميع          : 29/3/2006 48عرب  وأضاف موقع   
بعدما حصل أحزاب اليمين واليمين المتطرف المعارضة النسحابات في الضفة الغربية على أقل من ثلث مقاعد                

. يماوقال إن الديمقراطية اإلسرائيلية قالت اليوم كلمتها بصوت نقي وواضح وإن إسرائيل تريـد كـد                .الكنيست
 سنتطلع في الفترة القريبة إلى ترسيم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل كدولة يهودية ذات أغلبية يهوديـة                 :وأضاف

  .ثابتة وكدولة ديمقراطية
  

   القادمة  اإلسرائيليةبدء المشاورات بشأن تشكيل الحكومة .28
 كتلة  12لة مشاورات مع رؤساء     أعلن رئيس إسرائيل، موشي كتساف، األربعاء، أنه سيبدأ يوم األحد القادم جو           

ـ     كما جاء أن كديما، ستـشكل اليـوم طـواقم           .، بشأن تشكيل الحكومة القادمة    17التي تم انتخابها للكنيست ال
 فإن األحزاب؛ العمـل ويهـدوت هتـوراه         :وبحسب أولمرت  .للمفاوضات اإلئتالفية استعداداً لتشكيل الحكومة    
وهناك عالمة سؤال بالنسبة لميـرتس ويـسرائيل        .  في اإلئتالف  والمتقاعدين وشاس، ستكون شريكة كما يبدو     

ونقل عن الوزير شطريت أنه سيضطر كديما إلى التنازل عن إحدى الوزارات الثالث المهمة للعمـل؛                 .بيتينو
كما نقل عنه قوله أنه باإلمكـان        .إال أنه أشار إلى أنه يجب عدم التنازل عن المالية         . الخارجية واألمن والمالية  

وأشـارت التقـارير     .شكيل حكومة بدون حزب العمل، ولم ينف إمكانية اإلئتالف مع الليكود ويسرائيل بيتينو            ت
وعلـم أن   . الثالثاءاإلعالمية اإلسرائيلية إلى أنه قد بدأت عملياً المفاوضات مع العمل، بشكل غير رسمي، منذ               

ن المستشار القـضائي لكـديما إيتـان        رئيس طاقم مفاوضات كديما سيكون يورام طروبوبيتش، في حين سيكو         
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ورجح غالبية أعضاء كتلة العمل أن الحزب لن يشكل الحكومة، إال            .هابرمان ضمن أعضاء طاقم المفاوضات    
في حين صرح مقربون من بيرتس أنـه فـي كـل    . أن العمل سيكون شريكاً في اإلئتالف في حكومة اولمرت       

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المتوقع أن          .بدون كديما الحاالت لن يساهم في تشكيل حكومة مع الليكود         
يطلب بيرتس وزارة المالية، إال أنه سيكون على استعداد لإلكتفاء بوزارة األمن، في حـال ضـمان القـوانين                   

  .  اإلقتصادية الخاصة به وحقه في رفض ميزانية الدولة القادمة
  29/3/2006 48عرب 

  
   المحك مصير نتنياهو والليكود على .29

حمل مسؤولون في الليكود امس السياسات االقتصادية لنتنياهو        : نقالً عن الوكالت   30/3/2006السفير  نشرت  
 مقعـدا   11خالل توليه حقيبة المال في الحكومة السابقة مسؤولية الزلزال الذي ضرب الحزب بحصوله علـى                

! يكود بالسير على خطى رئيس العمـل بيـرتس        فقط في االنتخابات، وطالبوه بالتنحي داعين الى اعادة بناء الل         
وقال نتنياهو امس االول ان الشعب سيدرك في نهاية المطاف اننا كنا على حق باتخاذ هذه االجراءات النقـاذ                   

لم نقم بهذا االمر من اجل الليكود انما لصالح الدولة مـشددا علـى انـه                . فما فعلناه ينم عن شجاعة    . االقتصاد
 :غير ان مسؤوال في الليكود قال من جهته انه خالل اجتماع للحـزب امـس االول               . بسيستمر في قيادة الحز   

لم يدرك مطلقا ان    و. صاح كثيرون في وجه بيبي النه تسبب باالذى للعجزة والمتقاعدين عبر خطته االقتصادية            
يعي المـستوى  ونقلت هآرتس عن مسؤولين رف. اننا نرى النتيجة االن. الناس ال تغفر حين يتم التعرض لدخلهم      

 من الواضح االن ان الدولـة ال يمكنهـا ان           ، ال يقتصر االمر على ان الدولة ال تريد نتنياهو         :في الليكود قولهم  
ودعا النائب مايكل ايتان الى تشكيل لجنة تحقيق لبحث اسـباب           .  يتعين عليه ان يقف ويرحل     :اضافوا. تحتمله

يته ريفلين ان اولئك الذي تأذوا من الـسياسات االقتـصادية           واعتبر رئيس الكنيست المنتهية وال    . فشل الليكود 
اضـاف انـه يـشك فـي قـدرة          . الواضح ان الليكود انهار بشكل كامل     . لنتنياهو لم يرغبوا في ان يغفروا له      

  . نتنياهوعلى االستمرار في قيادة الليكود، لكنه شدد على ضرورة عدم الدخول في صراع داخلي على السلطة
ألقى نتنياهو خطابا حاول فيه القاء مسؤولية فشله علـى          : تل أبيب من   30/3/2006ألوسط  الشرق ا وأضافت  
ولكن أربعة من أبرز قادة الليكود قاطعوا الجلسة، وهم سلفان شالوم، ويسرائيل كاتس، وداني نافيـه،                . شارون

انهم يتوقعـون أن    وليمور لفنات، وحرص كل منهم على التسريب للصحافة انهم مذهولون من وقاحة نتنياهو و             
يكون صادقا مع نفسه ومع الناس ويعترف بأن السياسة ليس الكار الذي يناسبه فيعتزل ويفسح المجال لغيره أن                  

  .وقال النائب أرييه الدان، ان الجمهور االسرائيلي قال كلمته باألساس ضد سياسة الليكود. ينقذ الحزب
  

  احتماالت  مزايا وعيوب و: سيناريوهات االئتالفات الحكومية .30
نشرت معاريف السيناريوهات المفترضة لالئتالفات الحكومية الممكنة امام كاديما، وذلك علـى النحـو               :القدس
  :التالي

  . نائبا81، المجموعة5، ميرتس6، يهدوت هتوراه11، شاس21، العمل31كاديما : ائتالف واسع-1
سقاطه اذا ما انسحب، لكنه سـيكون ائتالفـا         ميزة هذا االئتالف انه سيكون موسعا ال يمكن ألي من عناصره ا           

  .واحتمال تحقيقه من متوسط الى عاٍل. صعب التشكيل واالدارة
  .65، المجموع5، ميرتس7، المتقاعدون21، العمل31كاديما : ائتالف يساري-2

. ةميزته انه سيكون منسجما نسبيا، يمنح اسنادا كامال لكل خطوة سياسية واسعة النطاق فـي يهـودا والـسامر              
واحتمـال  . وعيوب مثل هذا االئتالف انه من دون متدينين، وذو ميل يساري ومتعلق بكل واحد من عناصـره                

  .حدوثه متوسطٌ
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، 6، يهدوت هتوارة  11، شاس 13ل بيتنا ي، اسرائ 21، العمل 31كاديما:  ليبرمان - االصوليون - العمل - كاديما -3
  .82المجموع
د كبير من االحزاب، وكاديما لـن يحتـاج الـى تلبيـة مطالـب               ائتالف كبير، ولكنه ال يشكل من عد      : الميزة

  . الوسطية المهمة ألولمرت قبل االنطواء-المتقاعدين في مجال التقاعد، العالئم الدينية واليمينية
  .في الضفة) فك االرتباط(ليبرمان وشاس يمكنهما ان يخلقا جبهة ضد خطة االنطواء: عيوبه

  . الى منخفٍضمتوسطٌ: االحتمال
، 6، يهـدوت هتـوارة    7، المتقاعدين 11، شاس 13، اسرائيل بيتنا  31كاديما:  ليبرمان - االصوليون - كاديما -4

  .68المجموع
ميزته ان كاديما ال يحتاج الى الخضوع لمطالب العمل االجتماعية الواسعة، ويمكنه ان يبقي في حوزتـه كـل                   

  .السياق السياسي جدا في  الكبرى، ومشكلته انه سيكون ائتالفا اشكالياًبالحقائ
  .متوسط الى متدٍن: االحتمال

، يهـدوت   11، شـاس  11، الليكـود  13، اسرائيل بيتنـا   31كاديما:  ليبرمان - االصوليون - الليكود - كاديما -5
  .72، المجموع6هتواره
  .كاديما ال يحتاج الى تلبية مطالب العمل والمتقاعدين االقتصادية: الميزة
، مثل هذا االئتالف ال يمكنه ان يقوم اال         )االنفصال( تطبيق خطة االنطواء   الحكومة لن تكون قادرة على    : عيوبه

  .اذا أطاح الليكود بنتانياهو
  .طفيفٌٌٌٌ: االحتمال

  30/3/2006القبس الكويتية 
  

  األسهم اإلسرائيلية تتراجع خوفا من زيادة االنفاق الحكومي .31
أمـام  % 0.5وانخفض سعر الشيقل بنـسبة      % 2هبطت أسعار األسهم اإلسرائيلية بأكثر من       :  رويترز ،القدس

الدوالر أمس وسط مخاوف المستثمرين من زيادة محتملة في االنفاق الحكومي في اعقـاب النتـائج المفاجئـة                  
 نقطة في حـين     842.92ليسجل  % 2.1وانخفض مؤشر بورصة تل ابيب لالسهم الممتازة بنسبة          .لالنتخابات

 شيقل للـدوالر    4.7076وسجل الشيقل    . نقطة 820.63إلى  % 2  األوسع نطاقا بنسبة   100-هبط مؤشر تي ايه   
  . شيقل يوم اإلثنين4.6850بالمقارنة بالسعر الرسمي الذي تحدد بمقدار 

  30/3/2006الغد األردنية 
  

  لمنتجات الفلسطينية اعرقلت اسرائيل :مازن سنقرط .32
طينية إلي االسواق المـصرية     كشف مازن سنقرط عن عرقلة اسرائيل دخول المنتجات الفلس          :صالح السعدني 

 مليـار دوالر    1،2واكد ان االقتصاد الفلسطيني استورد من اسرائيل بنحو         . عن طريق اغالق المعابر والحدود    
كما اكد ان االقتـصاد     .  مليون دوالر من مصر من خالل تجارة الشنطة والقطاع الخاص في البلدين            30مقابل  

يار دوالر بسبب الممارسات الوحشية التي ترتكبهـا اسـرائيل           مل 15،5 سنوات نحو    5الفلسطيني خسر خالل    
وأضاف ان مؤشـرات     . دوالر 2000 إلي   99 دوالر وكان يصل عام      1100بجانب انخفاض دخل الفرد إلي      

من السكان الفلسطينيين سيعانون من الفقر في حالة تجميد االعانات          % 75البنك الدولي اكدت ان ماال يقل عن        
  .حصل عليها السلطة من الدول المانحةوالمساعدات التي ت

  30/3/2006 يةمصرال وفدال
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  فلسطين منكوبة اقتصاديا ويجب رفع الضرائب عنها .33
 دعا رئيس ملتقى رجال األعمال الفلسطينيين، خضر القواسمي، إلى اإلعالن عـن              : جهاد القواسمي  -الخليل  

فـي ظـل    " ضرائب  " ه ال يوجد شيء اسمه      فلسطين منطقة منكوبة اقتصاديا وان ترفع الضرائب عنها، لكون        
وأضاف انه ليس لدينا مقومات اقتصاد دولة فهو اقتـصاد تـابع ال يملـك القـوانين،                 . وضع اقتصادي منهار  

  . واالتفاقيات االقتصادية التي عقدت ال نملك تغيير أي بند من بنودها
  30/3/2006الشرق القطرية 

  
  

  
   أنفلونزا الطيور لمواحهةالسلطة تشتكي من شح المساعدات .34

رأى محافظ المنطقة الوسطى في قطاع غزة أن المنحة التي سيقدمها البنك الدولي             : خالد فخيدة، الوكاالت  : غزة
للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في احتواء مرض أنفلونزا الطيور في القطاع غيـر كافيـة لتعـويض خـسائر                  

  .م نحو مليوني دوالر منحة للسلطةوكان البنك الدولي تعهد بتقدي .المتضررين من المرض
  30/3/2006الوطن السعودية 

  
   االسرائيلية احادية الجانباالجراءاتالقادة العرب رفضوا  .35

أكد القادة العرب في ختام القمة في الخرطوم  : محمد صالح ومحمد الشاذلي والنور أحمد النور-الخرطوم 
.  وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية2002بيروت عام تمسكهم بالمبادرة العربية للسالم التي أقرتها قمة 

وقال إعالن الخرطوم إن السالم العادل والدائم في الشرق األوسط ال يمكن أن يتحقق إال من خالل االنسحاب 
اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجوالن وحتى خط الرابع من 

راضي التي ال تزال محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس  واأل1967حزيران 
الشرقية والتوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم 

  .وأعلنت القمة رفضها اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب .194المتحدة رقم 
  30/3/2006 الحياة

  
  ندعم حركة حماس سياسيا: األسد .36

 الرئيس السورى اننا ندعم حركة حماس سياسيا الن لديهم الحق بأن تكـون لـديهم                قال:  هدي سالمة  -دمشق  
وقـال نحـن    ". دولتهم المستقلة ولديهم الحق باستعادة اراضيهم والحق في تنفيذ قرارات مجلس االمن الـدولي             

بحقوق الشعب الفلسطيني وهى حقوق سياسية وتشمل حقـوق الالجئـين ألن            نشجع حركة حماس على التمسك      
  .لدينا نصف مليون الجئ فلسطيني في سوريا

  30/3/2006الشرق القطرية  
  

  أولمرتمبارك هنأ  .37
 حسني مبارك اتصاالً أمس هنأ خالله إيهود أولمرت بما حققه لحزب كاديما مـن           ىأجر :القدس وكاالت األنباء  

  .معربا عن تطلعه ألن تشهد المرحلة المقبلة دفعة جديدة لجهود السالم. ات اإلسرائيليةفوز في االنتخاب
  30/3/2006 يةمصرالالجمهورية 
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   لم ترفض المبادرة العربية وترفض المناورات اإلسرائيلية حماس :ىعمرو موس .38
 وقال ليس لدينا ما      رفض حركة حماس المبادرة العربية للسالم،      ى عمرو موس  ىنف:   عوني الحسيني  ،الخرطوم
 ان مبادرة السالم العربية تمثل موقفا عربيـا نحـن           : واضاف ، عكس ذلك  ى ذلك بل لدينا ما يشير إل      ىيدل عل 

 هذه الـسياسة بتفاصـيلها غيـر        : قال ، وحول سياسة الحكومة االسرائيلية الجديدة لحزب كاديما       .ملتزمون به 
وقال ان قيـام اسـرائيل       .ن بقائها تحت االحتالل   معروفة وأوضح أن أي ارض تتحرر من االحتالل افضل م         

  . االراضي الفلسطينيةىبترسيم الحدود من جانب واحد هو في الواقع استيالء عل
  30/3/2006 يةمصرال الوفد

  
  

  
   يكشف النقاب عن ملف المجنسين اللبنانيوزير الداخلية والبلديات  .39

فت النقاب عن تفاصيل ملف التجنيس الذي بقـي         في خطوة هي األولى من نوعها، كشف أحمد فت        : اكرم حمدان 
وجـاءت خطـوة     .1994طي الكتمان وأثار الكثير من اللغط واألسئلة حوله منذ صدور مرسوم التجنيس عام              

الوزير فتفت في إطار مشاركته في مؤتمر الحوار في مجلس النواب وعلى خلفية إثارة هذا الملف فـي أثنـاء                    
نان وهواجس البعض من التوطين وغيـره مـن األمـور المتعلقـة بـالواقع               مناقشة الوضع الفلسطيني في لب    

 سـورياً   65734 إيرانيـاً و   756 أردنياً و  2182أما التوزيع العددي للجنسيات يبين وجود        .الديموغرافي للبنان 
   فلسطينياً واثنين من 97 مصرياً و2313 مكتومي القيد و14112 قيد الدرس و32564 عراقياً و1499و

  . أميركيا155ً فرنسياً و496وثالثة صينيين و) سيخ( ومواطن اليهود
  30/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
  مصر تفتح معبر رفح أمام السلع الفلسطينية  .40

 قررت مصر فتح معبر رفح أمام دخول السلع الفلسطينية إلى األراضى المصرية وباقي دول :CNNدبي، 
وقال وزير التجارة المصري، إنه تقرر فتح المعبر  .اد الفلسطينيالعالم، وذلك في إطار تنمية وتنشيط االقتص

 ،بغض النظر عن الحكومة الفلسطينية التي تتولى مقاليد السلطة أو أي تغييرات في الحياة السياسية الفلسطينية
 .مشيرا إلي أن بالده قررت أيضا السماح للسلع الفلسطينية بالمرور دون أية رسوم جمركية أو إدارية

  29/3/2006 ان ان سي
  

   الفلسطينيةالديمقراطيةأمريكا وكندا تبدآن معاقبة  .41
الواليـات المتحـدة    أن  :  آمال شحادة   عن مراسلتها  القدس المحتلة  من  30/3/2006 الخليج، اإلماراتية    ذكرت

وقـال مـسؤولون      وزادت تعليق المـساعدات،     كندا تبعتهاوأعلنت تعليق االتصاالت مع الحكومة الفلسطينية       
أمريكيون إن الواليات المتحدة أمرت دبلوماسييها والمتعاقدين األمريكيين بعدم إجراء أي اتصال مع الوزارات              

. وأضاف المسؤولون األمريكيون ان األوامر أرسلت إلى المسؤولين األمريكيين بالبريد اإللكتروني          . الفلسطينية
  .والنواب غير األعضاء في حماسلكن سيكون من المسموح إجراء اتصاالت مع مكتب محمود عباس 

 دافع جورج بوش عن تهديده بقطـع التمويـل عـن       : ما مفاده  30/3/2006 السفير    من ناحية أخرى جاء في    
وقال اعتقد أن هذه المساعدة يجب أن تذهب إلى الفلسطينيين الذين يعانون، ولكن ليس إلى               . الحكومة الفلسطينية 

 جارتها، مضيفا إننا ندعم العملية االنتخابية والديموقراطية، ولكـن          الحكومة التي عبرت عن رغبتها في تدمير      
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هذا ال يعني أننا ندعم الحكومات التي انتخبت بفضل الديموقراطية، وموضحا من اآلن وصاعدا، يجب أن يقرر                 
  . الفلسطينيون ما إذا كانوا يريدون أم ال حكومة تؤكد أنها تريد تدمير جارتهم

بوش هنأ اولمرت على فوز حزبه      الى أن   :  محمد المداح   عن مراسلها  واشنطن من  30/3/2006 عكاظ   ولفتت
  .كاديما ودعاه الى زيارة البيت االبيض في الوقت الذي يناسبه بعد تشكيل الحكومة االسرائيلية المقبلة

 أبومـازن بـشأن   قول  :  عبدالرؤوف أرناؤوط   عن المراسل  رام اهللا  من    30/3/2006 الوطن السعودية    ونقلت
 ورئيسها يعرفون هذا ويـدركون أنهـم يجـب أال            الفلسطينية أعتقد أن الحكومة  : "قرار الواليات المتحدة وكندا   

بالتالي هم يعرفون تماما مـا      : "وأضاف ".يقوموا بأي عمل من شأنه أن يفرض العزلة على الشعب الفلسطيني          
دينا اتـصاالت محليـة إسـرائيلية       هو المطلوب وماذا يجب أن نعمل خصوصا وأننا بحاجة ماسة ألن تكون ل            

  ".واتصاالت عربية واتصاالت دولية وبخاصة مع الواليات المتحدة
  
  
  

  على حكومة حماس االعتراف بـ خريطة الطريق: ديفيد ولش .42
كشف مساعد وزيرة الخارجية األميركية، أن اإلدارة األميركية قبلت بتشكيل حركة  : شفيق األسدي-أبوظبي 

طينية الجديدة، رغم عدم اعترافها والمجتمع الدولي بحركة حماس، واعتبارها حركة حماس الحكومة الفلس
وقال في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي أمس إن االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي أوصلت . إرهابية

اف بهذه حماس الى تسلم الحكومة الفلسطينية جاءت تنفيذاً لـ خريطة الطريق، وال بد لـ حماس من االعتر
وقال إن . ورأى أن فوز حزب كديما سيعزز من فرص اتاحة السالم في الشرق األوسط .الخطة والتزامها

ولفت ولش الى أن اإلدارة األميركية ما زالت تعتقد بإمكان المضي في . أولمرت ملتزم بمتابعة جهود السالم
   هناك من هو مسؤول بين الفلسطينيين ما زال: وقال. عملية السالم في المنطقة رغم تشكيل حماس الحكومة

  .مهتم بالوصول الى سالم مع إسرائيل، وذلك في اشارة الى الرئيس محمود عباس
  30/3/2006الحياة 

  
  أوروبا ترحب بفوز كديما وباريس تدعو لوقف األحادية .43

ائج االنتخابـات    رحب االتحاد االوروبي وكل من بريطانيا وألمانيا واليابان امس، بنت          :ا ب، ا ف ب، رويترز     
االسرائيلية، التي اعتبروا انها تعطي امال جديدا للسالم، ورأت فيها ايطاليا انتصارا لرؤية ارييل شارون، فـي                 

وهنأ خـافيير سـوالنا، ايهـود        . حين دعت باريس اسرائيل الى التخلي عن السياسة االحادية مع الفلسطينيين          
واعتبرت مفوضة العالقات الخارجية    . عليه مع الفلسطينيين  اولمرت، وحثه على العمل من اجل سالم متفاوض         

فيريرو فالدنر، انه بعد االنتخابات الفلسطينية االخيرة، سيكون لالنتخابات االسرائيلية تأثير كبير على احتماالت              
ورأى وزير الخارجية الفرنسية، ان على الحكومة الجديدة ان تتخلى عن الـسياسة              . التحرك باتجاه حل سلمي   

وقال آمل والدة حكومة مستعدة لدفع عملية       . كما هنأ طوني بلير اولمرت    . االحادية التي تنتهجها مع الفلسطينيين    
ووصف وزير الخارجية االيطالي االنتخابات بأنها انتصار لرؤيـة  شـارون، فيمـا         . السالم والمصالحة قدما  

ورحبـت المانيـا     . السالم في المـستقبل   اعتبر رئيس الحكومة برلوسكوني ان النتائج فرصة للعمل من اجل           
بدورها بنتائج االنتخابات، معتبرة انها تدل على ان االسرائيليين يريدون التقدم على طريق السالم، كما دعـت                 

  . اليابان الحكومة االسرائيلية المقبلة، الى مواصلة عملية السالم مع الفلسطينيين
  30/3/2006السفير 

  
  عاون البناء مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة موسكو تؤكد استعدادها للت .44



 

 16

أكدت موسكو استعدادها للتعاون البناء مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة في مهمة تـسوية النـزاع الفلـسطيني                 
وذكرت الخارجية أن التصريح األخير إليهود اولمرت بشأن استعداده الستئناف المحادثـات مـع               .اإلسرائيلي

سوية يصب في مصلحة تحقيق االستقرار في المنطقة، ويتجاوب مع ما أعلن عنه محمـود               الفلسطينيين حول الت  
وتؤكد موسكو اسـتعدادها تطـوير العالقـات          .عباس من سعي لمواصلة حوار السالم مع القيادة اإلسرائيلية        

  . الروسية اإلسرائيلية بشكل ارتقائي
  29/3/2006وكالة النباء الروسية نوفوستي 

  
   إلى تبنّي سياسية تراعي مصالح جميع الفلسطينيينحماسكومة روسيا تدعو ح .45

دعت روسيا االتحادية، الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى تبنّي نهج سياسي يلبي طموحات جميع الفلسطينيين في               
 وأعرب المتحدث باسم الخارجية الروسية عن أمله في أن تعمل الحكومة التـي             .السالم وإقامة الدولة المستقلة   

شكلتها حركة حماس بشكل وثيق مع الرئيس عباس وتبني نهجاً ينسجم مع المصالح الحقيقية للشعب الفلسطيني                
وأكد على ضرورة أن يراعي النهج الـسياسي للحكومـة الفلـسطينية             .وتحقيق هدفه في السالم وإقامة الدولة     

  .المبادئ التي أقرتها اللجنة الدولية الرباعية
  30/3/2006 وفا –طينية وكالة األنباء الفلس

  
   حماسفيال بارك اهللا فيكم وال  .46

  نبيل الفضل
ان خالد مشعل في زيارته :  وبكل طيبة القلب قال- كتب يوم االثنين الماضي-زميلنا العزيز جداً عايد المناع 

 !!!»ليس مجرد ضيف زائر وانما هو محب عائد«للكويت 
قد عاش في الكويت طالبا ومدرسا .. «شعل خالد وذلك التصريح الغريب البي فواز مبني على ان م

 !!»وحركيا
يا بوفواز، ياسر عرفات كان كل ذاك وفوقه جنسية كويتية، وكذلك كان هاني الحسن والكثير من فلسطينيي فتح 

 .التي تأسست على ارض الكويت وشربت حتى التخمة من تبرعاتها
 !نظف من واحد خايس من فتح؟فما الذي يجعلك تعتقد ان واحد خايس من حماس سيكون ا

شمالن العيسى هو اآلخر اصابته حماس بعدوى غريبة عليه، فقد كتب مقاال بعنوان .الزميل المقرب منا د
ضحية الصهيونية العالمية، وضحية ..«يوم االحد الماضي، رأى فيه أن الشعب الفلسطيني » لندعم حماس«

بسم اهللا الرحمن الرحيم، هذه أول مرة نسمع هذه االلفاظ !. »قوى االستكبار الدولية وضحية الدول العربية
من منطلق عربي يؤمن ايمانا ... «البشعة على لسان هذا الليبرالي المعتق، الذي أمسى فجأة يدعم حماس 
 .ياسبحان اهللا. »مطلقا بحقوق الشعب الفلسطيني في ارضه واقامة دولته المستقبلية عليها

القضية الفلسطينية ..  الكاذبة التي دمرت الفكر العربي والتخطيط العربي، مقولتهويزيد اكثر حين يردد المقولة
 .»قضية العرب االولى.. «هي 

 !يا أخي اذا كانت قضية العرب االولى فلماذا تقول إن الفلسطينيين ضحية الدول العربية؟
اهللا ... حلوا عن سماهم. ينيينفهموها يا أحباب، فلسطين يجب ان تكون قضية الفلسطينيين وال أحد غير الفلسط

 .يرحم والديكم
 .والعرب اللي فيهم خير، ليكن فيهم خير لشعوبهم التي امتصوا دماءها باسم القضية السودة، القضية الفلسطينية

وان كنت تريد ان تدعم حماس ياشمالن فال تدعمها من المال العام، ومبروك عليك اعجاب عادل القصار فيما 
 .كتبت
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ار المصيبة الثانية هذا، طلع من محطة الدجل والزيف والكذب والتنكر الفضال العمام االمريكان، عادل القص
اللي درسوه واليزال يقتات على منتجاتهم وتجارتهم في حياته الخاصة، عادل القصار خرج من تلك الدائرة 

 .وال نقول انه كفر بعد... الى دائرة الكفر» المهببة«
رمز «ماس، فإنه في مقاله ليوم الثالثاء الماضي، وبعدما وصف خالد مشعل بـ فمن حبه وفرط هيامه بح

الطراز الجهادي من امثال خالد مشعل اغنى واعف من ان يتهم .. هذا«اضاف فض اهللا فاه » جهادي فريد
 »..بتلفيقات كاذبة

ومن !!. خالد مشعل؟ياعمي، صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اتهموا وما زالوا يتهمون، فمن يكون 
 !اال خيالك المريض وأمنياتك األمرض؟» أغنى وأعف«جعله 

انهم . التيار الديني وقيادة االخوان المسلمين وكتاتيبهم يستذبحون ويلهثون وراء مساعدة حماس لسبب واحد فقط
يقولوا يريدون ان تنجح حماس بأي طريقة، وعلى حساب الشعب الكويتي وكل الشعوب االخرى، كي يقفوا و

لقد نجح االسالم السياسي في الحكم، فآن االوان ان يتسلم االخوان المسلمون الحكم في كل بلد عربي مسلم، 
وعسى ان يرينا اهللا فيهم وفيكم يوماً ال تكون لكم قائمة  .النها ساهمت في انجاح حماس!. واولها الكويت طبعاً

  .بعده
  30/3/2006الوطن الكويتية 

  
  ..!!واإلخفاق.  .المالحماس بين  .47

  شد الردعانار
ان تفوز حركة حماس باالنتخابات الفلسطينية وتسند اليها مهمة تشكيل الحكومة واختيار الوزراء فهذا امر ال 

لكن المالحظ ان السلطة الجديدة عاجزة عن .. جدال حوله فالشعب الفلسطيني اختار حماس للمرحلة الحالية
 او توفير الرواتب للموظفين فهي اي حركة حماس في وضع ال تحسد توفير ابسط االمور المعيشية لشعبها

عليه ففي الداخل تحاول ترميم االوضاع وطمأنة الشارع الفلسطيني واعطاءه الوعود البراقة وفي الخارج 
يتحرك رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ورفاقه في جوالت مكوكية لدول الخليج من اجل الحصول على 

تى تستطيع السلطة الجديدة تسيير امورها وممارسة دورها السياسي واالجتماعي ومواجهة الدعم المالي ح
 .المصاعب التي تمر بها االراضي المحتلة والشعب الفلسطيني المغلوب على أمره

تطلب الدعم من هذه الدولة او تلك من أجل تطبيق » اطرارة«نقول ان حركة حماس تحولت الى سلطة 
للسلطة من اجل تطبيقها وبتصورنا ان حماس لم ولن تفلح في قيادة الشعب الفلسطيني برامجها التي وصلت 

طالما انها ال تملك المال وال تستطيع توفير المواد الغذائية للشعب الذي اصبح يجاهر بضيق العيش وانه يمر 
 .!!بمرحله صعبة للغاية فال خبز وال طحين وال دقيق فهو محاصر وسط ارضه ومنزله

ة حماس تبذل جهوداً حثيثة النقاد ما يمكن انقاذه وإلنجاح خططها السياسية واالقتصادية وعلى الرغم ان حرك
من انها حازت تأييد اغلب الشعوب العربية كونها سلطة منتخبة اال ان الذي نراه هو انها ستكون في القريب 

دل على ان حماس ستفشل في كل العاجل في وضع صعب من جميع النواحي فكل المؤشرات الدولية والعربية ت
مساعيها خاصة بعد االنتخابات االسرائيلية االخيرة التي ستشكل بعدها حكومة جديدة سيكون اولى مهامها 
الضغط على الواليات المتحدة لوقف اي دعم عربي لحر كة حماس االسالمية وسنشهد تغيرات جذرية في 

 .العديد من الدول العربية سواء بالعلن او بالسر
اعتقد ان حركة حماس مطالبة باعالن عجزها عن مواصلة قيادة الشعب الفلسطيني وهو موقف يحسب لها 
وليس عليها فكل االمور ستكون ضد قيادتها وتحركاتها فهذه السلطة لها أعداء ظاهرون واعداء في الخفاء فال 

عيش الشعوب االخرى وعلى حماس يجوز لها ان تغامر بشعب ذاق الويالت منذ أمد بعيد ويريد ان يعيش كما ت
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فأما أن تفعل ذلك واال سيبعدها الشعب الفلسطيني مضطرا .. ان تعلن اخفاقها وفشلها ألسباب ال دخل لها بها
  !!ومجبرا

  30/3/2006الوطن الكويتية 
  

  !بين غرور حماس وغرور فتح والفصائل: فلسطين ومنظمة التحرير .48
  خالد الحروب

ية الفصائل من جهة أخرى بحق فلسطين عندما فشلت جميعاً في اإلتفاق على             أخطأت حماس وأخطأت فتح وبق    
حماس التـي صـاغت برنـامج سياسـي         . الطرفان تعنتا والمسؤولية ال تعفي أياً منهما      . حكومة وحدة وطنية  

 للحكومة غاية في الذكاء والحرفية السياسية كان بإمكانها أن تعدل من موقفها إزاء منظمـة التحريـر بكونهـا                  
الممثل الشرعي والوحيد بشكل ال يفرط بحقها في أن تتمثل في المنظمة بحجمها الطبيعي، ويحفظ في اآلن نفسه                 
رمزية وشرعية المنظمة التي هي أهم من السلطة الفلسطينية وتعتبر الخزين اإلستراتيجي للشعب الفلـسطيني               

لم جراحات هزيمتها في اإلنتخابات وإعتمـاد       كان بإمكان فتح، في المقابل، ان تلم      . برمته، في الداخل والخارج   
مبدأ المشاركة والتفاوض حوله بجدية، عوض التمسك بموقف مسبق موغل في الحسابات الحزبية وتمترس منذ               

بقية الفصائل كان عليها تقدم مبدأ الوحدة الوطنية        . »ترك حماس لوحدها تواجه الفشل    «اليوم األول حول فكرة     
. وهان البوصلة بشكل عام، خاصة وأن حجمها الشعبي مخجل كما أظهرت اإلنتخابات           على المناكفة الحزبية وت   

فتح تحديداً كان وال يزال مطلوباً منها إدراك حقيقة صلدة، ومريرة على الفتحـاويين بكـل تأكيـد، وهـي أن                     
 قامت على أرض    الشرعية الفلسطينية بعد اإلنتخابات األخيرة دخلت مرحلة مختلفة تماماً، وأن وقائع جديدة جداً            

  .السياسة الفلسطينية، وال يمكن أن تعود األيام الخوالي التي كانت فيها فتح تستمتع باإلنفراد بالقرار الفلسطيني
المشكلة الخطيرة جداً المترتبة على فشل حماس وفتح تشكيل حكومة وطنية تكمن في أن الجهد الفلسطيني فـي                  

ستتـسيد الـساحة    . راع الداخلي على حساب الصراع مع إسـرائيل       السنوات القليلة القادمة سيستنزف في الص     
السياسية الحسابات الحزبية، والمناكفات، وتسجيل النقاط، وإلتقاط األخطاء، وكل ما يحدث في الحياة الحزبيـة               
من منافسات تكون متوقعة في بلد مستقل ال تحتل أجندته الوطنية مسألة التحـرر مـن اإلحـتالل العـسكري                    

الفضيلة الكبرى التي كانت مؤملة من حكومة وطنية هي توفير كل ذلك الجهـد،  . ع عدو فائق القوة  والصراع م 
اآلن سيستخدم الصراع مع إسـرائيل، وهـو القـضية          . أو على األقل معظمه، لتوجيهه للصراع مع إسرائيل       

  . اإلفشال المتبادلالوطنية المركزية، كأداة لتسجيل النقاط الحزبية بين فتح وحماس، لتعزيز إستراتيجية
فلسطين ومنظمة التحرير أهم من أن يتركا لصراعات فتح وحماس الحزبية، ومن المهم واقعياً ووطنياً معاودة                

  :إدراك الحقائق اآلتية في ضوء المناكفات األخيرة وفي ضوء برنامج حكومة حماس
اإلعتراف بها كإطار موحد للشعب     و, منظمة التحرير مكسب تاريخي ووطني ودولي للشعب الفلسطيني       :  أوالً -

يحق لحماس أن تعترض على بنية المنظمة الداخلية، وعلى         . الفلسطيني يجب أن ال يخضع للمساومات الحزبية      
هشاشتها الراهنة، وعلى سياستها، وعلى برنامجها، وعلى أي شيء له عالقة بها، لكن ال يحق لهـا المـساس                   

 الفلسطيني، قادته فتح في الماضي، ويمكن أن تقوده حماس فـي     بشرعية المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب     
  .الحاضر، وأن يقوده أي تيار يفوز بثقة الشعب الفلسطيني في المستقبل

برنامج حكومة حماس، والذي اقترحته على بقية الفصائل، تم صوغه كما يبدو بحنكة فائقة، وفـضالً                :  ثانياً -
 في فكر الحركة ونظرتها للعديد من األمور، بما في ذلك تقديم الـسياسي              عن كونه يقدم تطوراً فكرياً الفتاً جداً      

ومن . فيه على الديني، فإنه يمثل في الجوهر برنامج الحركة الوطنية الفلسطينية بعقالنيتها وأحالمها في آن معاً               
و ببرنامج راديكـالي  فال ه. الغريب فعالً أن ال يحظى هذا البرنامج بموافقة ودعم األطراف الفلسطينية المختلفة    

يدعو لتدمير إسرائيل كما هي التهمة العالمية للفلسطينين وحماس، وال هو ببرنامج يطالب الفصائل الفلـسطينية                
نقطة ضعفه األساسية التي فشلت حماس فـي        . األخرى بتقديم تنازالت كبيرة أو تبني خط حماس أو سوى ذلك          
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ة التحرير، وهي نقطة كان باإلمكـان صـوغها جماعيـاً           صوغها بطريقة ناجحة هي مسألة اإلعتراف بمنظم      
ونقطة ضعفه الثانية، األقل أهمية بـسبب إنتمائهـا للرطانـة           . بطريقة تقبلها األطراف كلها   ) ئلياًحماسياً وفصا (

، وهي لغة أبوية وستالينية ال      »تحصين المواطنين من الغزو الفكري    «الحزبية ال أكثر وال أقل، هي الدعوة إلى         
  .تليق بحركة حماس

من عدم اإلعتراف بمنظمة التحرير كما هي اآلن هي فـي           األسباب التي تسوقها حماس لتبرير موقفها       :  ثالثاً -
فالحديث عن ترهل المنظمـة، وهامـشيتها       . الواقع األسباب التي يجب أن تدفعها لإلعتراف بها وإعادة تفعيلها         

السياسية، وعدم إنطباق المحاصصة الفصائلية فيها على تمثيل ووجود تلك الفـصائل فـي أوسـاط الـشعب                  
من اإلعتراضات، هي األمور التي تستوجب من حماس اإلندفاع نحو تعـديل وتفعيـل              الفلسطيني، وغير ذلك    

لن تتفعل المنظمة مـن     . المنظمة، ولن يكون ذلك ممكناً من دون اإلعتراف بها كإطار موحد للشعب الفلسطيني            
 تتسمر عنـد  يمكن لحماس أن. لدنها، ولن تعيد تشكيل نفسها بنفسها، بل تحتاج إلى آليات خارجية وفاعلين جدد      

نقد المنظمة ونقد فتح وبقية الفصائل ألنهم لم يقوموا بتفعيل المنظمة بحسب إتفاقات القاهرة وتظل تفعـل ذلـك                 
من دون أن تبادر هي في المرحلة الحالية وتتبنى فكرة تفعيل المنظمة بشكل جدي، وليس كمـساجلة                 . لسنوات

  .ظل تراوح مكانهاسياسية وحزبية مع فتح وبقية الفصائل، فإن األمور ست
على حماس أن تعي حدود دورها وحجمها والبيئة اإلقليمية والدولية المحيطة بها أيضاً، وما تشترطه               :  رابعاً -

تلك على حماس من النظر بعقالنية لدور المنظمة ليس فقط بكونها اإلطار األوسع للشعب الفلسطيني في الداخل                 
سواء لغايـات تـوفير الـدعم المـالي         , الم التعامل مع حماس تحتها    والخارج، بل أيضاً المظلة التي سيقبل الع      

هناك دول وأطراف وجهات متعددة تجد حرج في التعامل مع حماس كحركة سياسية             . للفلسطينين أو غير ذلك   
ومن المفهوم هنـا    . وتتمنى أن تجد حماس صيغة مخففة تخرج اآلخرين من هذا الحرج          , وتنظيم ألسباب كثيرة  

بيد أن في ذلك تعنـت يفـوت        .  العزة بالحزب وترفض إال أن يتعامل معها اآلخرون كما هي          أن تأخذ حماس  
مصالح فلسطينية عديدة، فحماس اآلن في موقع القيادة ومراعاة مصالح الشعب والقـضية الفلـسطينية ولـيس                 

ليميـا  والتحرك ضمن إطار منظمة التحرير يوفر مساحة مريحة لعدد من األطـراف إق            . تكريس نفسها كحزب  
على حماس تقديم المصالح الفلسطينية هنا على المصلحة الحزبية         . ودولياً للتعامل مع حماس بشكل غير مباشر      

  .الفئوية
كما على فتح أن تعي دخول الساحة الفلسطينية مرحلة جديدة بفوز حماس في اإلنتخابـات، وتعـي                 :  خامساً -

ها على أسس الواقع الجديد، فعلى حماس أيـضاً أن          ضرورة تخليها عن غرورها السياسي وتعيد ترتيب حسابات       
وهنـاك  . ال تقع في فخ الغرور بفوزها، خصوصاً وهي تعلم أن فشل فتح ساهم كثيراً في تحقيق ذلـك الفـوز                   

فهناك أوالً تصريحات غير محسوبة يفهم منهـا أن حمـاس           . مؤشرات مقلقلة ويجب اإلنتباه إليها قبل أن تتفاقم       
وهناك ثانياً، وهو األهم، ما لم تتمكن حماس من فعله وتأكيده           .  طريقها أحد أو شيء    دولة عظمى ولن يعترض   

إذ عندما أعلنت أن رئيس     . وليس تجميلياً وديكورياً، في حكومتها وحكمها     , وهو أنها تريد إشراك اآلخرين فعلياً     
 تال ذلك حكومـة     الوزراء سيكون من حماس، وأن رئيس المجلس التشريعي سيكون هو ونائبه من حماس، ثم             

وزير خارجيتها وداخليتها وماليتها وإقتصادها، ونائب رئيس وزرائها كلهم من حماس فإن ذلك معناه تشدد في                
يـشي بمـا    , وبرنامج حكومة حماس، على ما فيه من عمق وتطور سياسـي          . اإلمساك بمقاليد ومفاصل الحكم   

فما ورد في البرنامج بدءا من النقـاط        . تحقيق المستحيل يتجاوز الثقة العالية في النفس إلى القناعة بالقدرة على          
الخاصة بالصراع مع إسرائيل، ودحر اإلحتالل، وعودة الالجئين، وتفكيك المستوطنات، ثم تحقيق اإلصـالح،              
ومحاربة الفساد، وتطوير اإلقتصاد، واإلرتقاء بالتعليم والصحة والزراعة، وكل ما قد يخطـر علـى بـال أي                  

 أسكندنافيا، يحتاج إلى عشر حكومات نظيفة دفعة واحدة لتحقيقة في أربـع سـنوات، مـع                 حكومة مستقرة في  
إشتراط صوم العدو اإلسرائيلي عن القيام بأي خطوات عسكرية أو قمعية أو حصارية أو ديبلوماسـية معيقـة                  

  .لبرنامج تلك الحكومة
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نظمة التحرير الفلسطينية، هو كيف يمكن      وم, والرئاسة الفلسطينية , وفتح, التحدي األكبر أمام حماس   :  سادساً -
أن يتناغم، ال أن يتصادم، الجهد الفلسطيني في المرحلة المقبلة لمواجهة السياسة اإلسـرائيلية لحـزب كاديمـا                  
القائمة على فرض األمر الواقع عن طريق أحادي، وترسيم حدود للدولة العبرية تقوم على حـساب المـصالح                  

 الفصل العنصري كحدود سياسية، وتضم المستوطنات وغـور األردن والقـدس،        الفلسطينية، حيث تعتمد جدار   
وذلك كله بالتوازي مع فصم قطاع غزة وإعتماد حدوده مع مصر كحدود            . وتأكل نصف مساحة الضفة الغربية    

دولية من جهة لكن من دون السماح بالتنقل بينه وبين بقية األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بمـا يخلـق                    
كيف يمكن مواجهة هذا المخطط المخيف وحشد العالم ضده؟ على حماس أن تتـأنى              . ويكرس قطيعة جغرافية  

، ألنها تنطـوي علـى      »إنتصاراً لمنطق المقاومة  «ألف مرة في إعتبار اإلنسحابات اإلسرائيلية أحادية الجانب         
قاشـاً اآلن فـي إطـار       ويمكن القول وبكل أسف أن هذا التحدي هو الموضـوع األقـل ن            . مخططات كارثية 

المساجالت الحزبية الفلسطينية وتسجيل النقاط، وسوف يظل كذلك في المستقبل القصير المنظور بسبب غـرق               
الفلسطينين في صراعاتهم الداخلية، في وقت ترسم فيه إسرائيل وتنفذ ما تريد وتنتزع عليه موافقة العالم الـذي                  

المهمـة  . ية أمورهم ومواجهة إشتراطات قضيتهم المـصيرية      يراقب إصطراع الفلسطينين وعدم أهليتهم لتسو     
الكبرى التي تواجه حماس وفتح وبقية الفلسطينين اآلن هي كيفية إعادة األولويـة للـصراع مـع إسـرائيل،                   

  .والخروج من اإلنغماس الداخلي والفصائلي
  30/3/2006 48عرب 

 
  في وصف حالنا .49

  عبد اهللا عواد 
ومعاناة، وال يمكن ألي كان يملـك حريتـه         .. ، ألنها لعبة دم   )الترف(نوعاً من   ليست المقاومة   : في المقاومة 

الشخصية والعامة في حدودها المفتوحة، أن يفكر مجرد تفكير بالمقاومة، التي قبل أن تكـون ممارسـة هـي                   
وفعل ذهني مجرد، وبمقدار تعميم الوعي تكون المقاومة عامة وشاملة والعكس صحيح، وهـي فعـل                ) وعي(
) البيئة القاسية (بقدر ما هي فعل أخالقي، وأيضاً هي ال تخلق من العدم، وانما من الوقائع القاسية او                 " لحيمص"

الناجمة عن االحتالل والتي تجد ترجمتها وعياً وما بين الوقائع والوعي يظهر الفكر المقاوم الذي هو محـرك                  
اومة وبكل أشكالها هي فن استخدام الضعيف لقوته،        لهذا فالمق . الشعب، ويقوده نحو االتجاه الواعي او العشوائي      
  .وباالتجاه الذي يحقق أهدافه في الحرية والخالص

التي هي فعل أخالقي ليس في الحق، وانما في الفعـل الـذي             " فوضوية المقاومة "نحن ومنذ البدء وقعنا ضحية      
فصائلية الضيقة جداً، وليس من باب      نمارسه، وهكذا نحن منذ اوسلو لم ندخل المقاومة، اال من باب الحسابات ال            

عـدد  (و) عـدد الـشهداء   (وهكذا كانت المقاومة عندنا     ) الفصائلية(دخلنا كنوع من الفانتازيا     . المصلحة العامة 
فقط عمليات قليلة ونادرة كانت في      . ، دون اعتبار ألي بعد سياسي وطني لعمليات المقاومة وأشكالها         )المعتقلين

  .االتجاه الصحيح
 رد الفعل االحتاللي التدميري، اوضح وبشكل قاطع ان هذا هو الطريـق الـصحيح، فـإن فـصائلنا      ورغم ان 
أصرت على عشوائية المقاومة، ومضت في هذا الطريق، وهي فخورة في           " العطشى للسلطة "وقياداتها  .. العتيدة

)ة عشوائية حد الجنـون،  الشهداء الذين يدخلون بورصتها الشوفينية والمصلحية، ووقع شعبنا ضحية مقاوم       ) عد
  !وسلطة فاسدة حد الجنون، فماذا كانت النتيجة؟

وما هي ال بـسلطات     .. شعب ضائع بين قيادات تهمها األلقاب والسلطات      .. خذوا اإلجابة مما هو حاصل حالياً     
نـديا  معبر قل (وال ألقاب فقط مجرد أكاذيب، ال قيمة لها على االرض التي ال يوجد فيها الفاعل سوى االحتالل                  

  )!!الدولي
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أرضـاً تـصادر    .. هي التي أوصلتها الى هذه النتائج المأسـاوية       ) القيادات(ان المقاومة طاهرة وبريئة، ولكن      
وشعباً يجوع، ويتصارعون فوق ركام وأطالل البيت، يمشون في األرض مرحاً، وهي تهتز تحـت أقـدامهم                 

ن، ويعيدون للناس ثقتهم بأنفسهم، ويقودونهم علـى        جميعاً، ولكن ال تقنطوا، سيظهر فتية أوجعهم البؤس والهوا        
  .الصراط المستقيم، وهم قادمون

االول : الحكم نشر للعدل والمحبة والحق بين الناس، وللحكم عمر مثل اإلنسان يقاس بثالثة أجيـال               :في الُحكم 
 االول الـذي    ، الثاني الذي يمضي في الحكم من حيث وصـل         "النعيم بين الناس  "يقدم ويضحي ويبني حتى يعم      

عايشه ويحقق المزيد من االستقرار، الثالث الذي ولد في هذه المرحلة ووجد النعيم بين يديـه دون أن يعـرف                    
  .كيف جاء هذا، يبدأ بالبذخ وحياة الترف، واإلسراف ويغرق في الملذات، وما ينتهي حتى ينهي الحكم

 - تقـدير خـاطئ      -ي، ومنذ البدء وقعنا ضحية      نحن خارج هذا المقياس، وال ينطبق علينا، ألننا خارج الطبيع         
بين مظلوم ومحكوم يريد رفع الظلم عن الناس وتحقيق العدل، وما هو بقادر ألن سلطتنا التي ولـدت وسـقفها                    
االعلى االحتالل الذي يتدخل في كل التفاصيل، وبذلك هي سلطة مظلومة، فكيف لها أن تكـون قـادرة علـى                    

أخذ يتجبر في حياة الناس، ويمارس البذخ واإلسراف، ألنه صدق نفـسه أنـه              مساعدة المظلومين وبين مظلوم     
لواء او وزير او عقيد وما شابه ذلك، ونسي انه وهو داخل البيت، يمكن ان يدخل عليه جنـدي مراهـق مـن                 

  .االحتالل يسلبه حتى سلطته على زوجته وأبنائه
 حتى بنصف حكم، وانخفض سقفنا السياسي، مـن         الحكم واأللقاب، وما هو بحكم، او     ) غواية(وهكذا وقعنا في    

قمة المقاومة والتحرير وهزيمة الحركة الصهيونية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس كما يقول برنامج              
، خوفاً من الموت    )كفاف يومهم (مد اليد إلطعام الناس الخبز و     ) مأساة(الحكومة العتيدة وما قبلها من برامج الى        

مقاومـة  (وانتقلت األولوية من مقاومة االحتالل الى مقاومة البؤس االقتـصادي عبـر     ).. الشحذة (أي.. جوعاً
  !!والنجاح في هذه المقاومة) الشحذة

أية حكومة، ال تصدقوه حين يقول بالمقاومة، فالذي يقبل بــ           " ملح الحكومة "مهما قال ألنه    " الحكم"ال تصدقوا   
يمكنه أن يقاوم، واذا قاوم، فإنه بمثابة الذي ينادي علـى قاتليـه ليـأتوا               حكماً ال   " اللعب تحت سقف االحتالل   "

  .ويقتلوه
التي تنظم العالقة بين الناس وبينهم وبين الوقـائع الماديـة وفـي             ) سن القوانين (هو في أبسطه    : في التشريع 

. تقدم والنهـوض  مقدمتها االرض، بهدف تحقيق العدل، ورفع الظلم وتنظيم حياة الناس، وأخذهم على طريق ال             
  !واذا كنا ال نملك نصف حكم، فكيف سيكون التشريع؟

من االسـتيطان وكافـة مظـاهر       ) يحمي االرض ( غير قادرة على سن قانون       - سلطتنا التشريعية    -اذا كانت   
المصادرة، وبذلك تحمي حقي الطبيعي واألساسي في الحياة والبقاء وهو أرضي، واذا كانت غير قادرة علـى                 

ألعضائها، في التنقل ليس بين الضفة والقطاع وإنما بين مدينة ومدينـة            " حرية الحركة "ن التي توفر    سن القواني 
واذا كانت غير قادرة لـسن قـوانين تـوفر          ! او قرية وقرية، فكيف ستوفر الحرية للناس في الحركة والتنقل؟         

  !الحماية ليس للناس الذين تمثلهم وانما ألنفسهم هم، فأي تشريع هذا؟
 عند حكومتنا العتيدة الجديدة هو تشريع مستمر لمنهج تقاسم الشعب والوطن بين الفـصائل ومـصالحها                 ان ما 

أسـس  (عبـر اعـادة بنائهـا علـى         ) المؤسسات(الخاصة، ولذلك جاء مصطلح تحقيق الشراكة السياسية في         
ية، الـوطن والـشعب     على مقصلة لعبة فصائلية شوفين    ) كضحية(، وبذلك استمرار تقديم شعبنا      )ديمقراطية جداً 

والقضية والتاريخ والمستقبل هو المقياس الفصائلي، الذي دوخنا وأوصلنا لهذه الحالة مـن البـؤس الـسياسي                 
  .الخ..واالقتصادي 

كل فـصيل   . ولكننا دكتاتوريون في الممارسة   ) االنتخابات(وفي  ) المقاومة العشوائية (اننا ديمقراطيون جداً في     
دوخوا ( يتعاطى مع الوطن والشعب كملكية خاصة له، وما كان ليكون هذا لوال انهم               مهما كان صغيراً او كبيراً    

في التعبئة الشوفينية الضيقة، وأصبح مضروباً على رأسه ال يعرف ماذا يفعل في مواجهة احـتالل ال                 ) الشعب
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علـى مقاسـها    يبخل في قتله وقمعه وحصاره وإذالله، وفي مواجهة فصائلية مقيتة ال ترحم في تفصيل الناس                
الخاص، والذي يتغير وفقاً لطقس المصالح بين المقاومة وبين الحل، وبين الالشيء، وفي مواجهة عالم خـارج                 

  .وبكافة االتجاهات" اللعب بالناس"تقاطعت مصالحه على 
 ومنذ قال بوش بالدولـة الفلـسطينية،      ).. االرض، الشعب، والسلطة  (عناصر الدولة ثالثة، اإلقليم     : في الدولة 

أيـة  (على فرضية ان الدولة ستقوم، دون سـؤال         ) سلطة الدولة (استلقينا على ظهورنا، وأخذنا نتصارع على       
  !وما هو مضمون هذه الدولة؟!) دولة؟

بالخوزقة، " العولمة"وبمفهومها التقليدي الذي ظهر إثر معاهدة ويستفاليا، قد أصابتها          ) الدولة القومية (اذا كانت   
فأية دولة ستقوم   . الذي صالحية السلطة فيه تتساقط سريعاً خارجياً وحتى داخلياً        ) ربالالغ(وأصبحت قريبة من    

والناس وتواصلهم،  ) الشعب(عندنا وأية صالحية لسلطة هذه الدولة، وأين الوحدة الجغرافية لإلقليم، وأين وحدة             
  .ليس خارجياً فقط وداخلياً أيضاً

 التي غرق فيها الجميع في صراع على سـلطة بائـسة كبـؤس              القدريون وما اكثرهم في هذه اللحظة البائسة      
مـصلحة  (فصائلنا وقيادتها التي وقعت ضحية إغواء سلطة بشعة، ال ينفكون ينظّرون الى أن الدولة الفلسطينية                

  !!بقدر ما هي مصلحة فلسطينية) اسرائيلية
بال ! لكن أية دولة؟  ).. دولة فلسطين (، فأميركا دولة، والصومال دولة، وستكون هناك        "يعني شيئاً "لم يعد االسم    

فقـط نحـن    .. معازل، وبال سلطة ذات صالحيات في حدها االدنـى        ) وحدة شعب (وبال  ) وحدة جغرافية (اقليم  
وعلى االرض يتقوض ما تبقى ليصلح لشبه دويلة، لتكون عندنا في           .. إلشباع شهوة الحكم  ) سلطة(نتهافت على   

  ..ريكاتورية، وأيضاً أرضالنهاية دولة كاريكاتورية، وسلطة كا
األحزاب في الدولة العبرية، ومهما رفعت من شعارات انتخابيـة، ومهمـا تباينـت مواقفهـا،                : في االنتخابات 

وفـي  .. محكومة باستراتيجية، يقرها خبراء ومتخصصون وال تخضع لمزاج هذا او ذاك من زعماء االحزاب             
ى انهم خطر على يهودية الدولة العبرية، وكان الخالص من          هذه اللحظة تقوم االستراتيجية نحو الفلسطينيين عل      

قطاع غزة الذي يشكل جغرافية سكانية، وفي نفس السياق االستمرار بهذا النهج للتخلص من الجغرافية السكانية                
الفلسطينية في الضفة، وفرق بين الضفة والقطاع، وحين تنتهي من ذلك ستعلن انها لم تعد دولة محتلة، وعلـى                   

  !هذه هي الدولة المنظورة.. طينيين أن يفعلوا ما يشاؤون داخل هذه المعازل والكانتوناتالفلس
هكذا فعلت الحكومة الفلـسطينية     .. وعندنا المسألة مغايرة، فكل حزب يعتبر التاريخ بدأ من عنده ويجب ما قبله            

رت منذ لحظة االحتالل االولـى      الجديدة، وهكذا فعلت منظمة التحرير وقبلها، رغم ان المقاومة الفلسطينية ظه          
لفلسطين وتواصلت وشكلت الثابت في الحياة السياسية الفلسطينية مقابل المتغير؛ االحزاب والقوى والفـصائل،              
ألننا محكومون بإلهام القادة، وليس باستراتيجية علمية يضعها الخبراء، وألن كل فصيل يعتبر نفي اآلخر الذي                

  .بالفصائلية) مطحون( في عون شعب وكان اهللا.. قبله مبرراً لوجوده
وزير، ودولـة رئـيس،     ) معالي(الى  ) العظام(قل المستقبل حوله قادتنا     .. يسألونك عن المستقبل  : في المستقبل 

هاربة من األيدي، الى بحـث      ) لقمة خبز (وسيارات ومرافقين وخدم وحاشية، وحولوه الى ركض مستمر وراء          
الـذين يـسقطون    " الشهداء"التي تصادر و  " االرض"لم تعد   ..  لالستقرار يائس عن بيت وزوجة ومحاولة فاشلة     

الذي اقيم قريباً من وسط مدينة رام اهللا، سوى خبر هامشي ال يثير شيئاً، وكأن شيئاً لم يكـن                   " المعبر الدولي "و
  !بفتح ثغرة في هذا المعبر للنفاذ منها بين شقي قلب لم يعد ينبض كالسابق" الحلم"باستثناء 

عاماً للشعب من االحتالل، صار خالصاً فردياً، إلشباع شهوة الحكـم فـي رئاسـة               ) خالصاً(يعد المستقبل   لم  
المقاومة .. ، وعن هذا المستقبل يسألونك    )المعدة(، وإلشباع   !مجلس قروي او عضو بلدية، او وزير في حكومة        

والمستقبل حرب فصائل   ..  المستقبل يسألونك عن .. صارت من الماضي، باستثناء ما تبقى من فانتازيا المقاومة        
وقوى سياسية المتالك عظمة من سلطة لم يبق شيء من اللحم عليها وهذا هو التغيير، وهو أيضاً الحرب على                   

  !الفساد
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االنتخابية على بعـضكم    " الوهمية"لذلك كفوا عن االسئلة االستفزازية كأسئلة المستقبل وتلهوا قليالً بانتصاراتكم           
عندها ..  المسحوقين فلنا اهللا وكثير من األمل والعمل بأن عهد الفصائلية المقيتة زائل ال محالة              بعضاً، أما نحن  

ومن يخاف من شـعبه ال يـستحق أن         .. ال االمتيازات وال األلقاب وال سيارة المرسيدس المصفحة وال الخدم         
  . يكون حتى مواطناً من هذا الشعب

  30/3/2006األيام، فلسطين 
 

  ا فوز حماس لدى االخوان المسلمين في األردنتداعيات خلّفه .50
  محمد أبو رمان

فور إعالن االنتصار الكاسح لحركة حماس، في االنتخابات الفلسطينية، بدت مالمح مشهد الفرحة الغامرة على 
. اعضاء وأنصار جماعة األخوان المسلمين في األردن، الذين استقبلوا النتائج وكأنهم هم من حقق هذا االنتصار

ال ان هذا المشهد ال يختزل كل أبعاد انتصار حماس وتداعياته على الجماعة سواء على طبيعة الحراك داخلها إ
  . أو على عالقتها بالحكومة والقوى السياسية األخرى

فعلى الطرف المقابل لالحتفاالت األخوانية، ارتفعت وتيرة الجدل السياسي واإلعالمي داخل اروقة الحكومة 
حماس من ناحية ودور األخوان في  ددت التحليالت والتوقعات التي تصيب عالقة الحكومة بـوخارجها، وتع

وأحد أبرز اآلثار المباشرة تمثل بمطالبة الحرس القديم في النظام . الحياة السياسية األردنية من ناحية ثانية
األردن بتحقيق » اخوان« سمح لـوالعديد من القوى السياسية المختلفة مع الجماعة بعدم تبني قانون انتخابات ي

للتخويف من انتخابات » فزاعة« كـ» واستُخدمت حماس. انتصار أو غالبية مماثلة لتلك التي حققتها حماس
  . »ستأتي باإلسالم السياسي الى مراكز القيادة والنفوذ«ديموقراطية حقيقية 
  جدلية التعايش والمواجهة: االخوان والنظام

خوان تصريحات إعالمية مفاجئة وغير متوقعة أدلى بها النائب اإلسالمي عزام عززت من الحملة على األ
وتمثل تصريحات الهنيدي، التي حاولت . الهنيدي الذي قال ان األخوان ال يمانعون استالم الحكومة في األردن

 حماس الكبير، وما قيادات أخوانية التقليل من شأنها، أحد األسئلة الرئيسة الموجهة لجماعة األخوان بعد انتصار
اذا كان هناك من مانع موضوعي أو ذاتي يحول دون حصولها في األردن على الغالبية النيابية وتشكيلها 

خصوصاً ان انتصار حماس جاء في ظل ظروف إقليمية . حكومة إسالمية ضمن الشروط الحالية لنظام الحكم
مكن قراءته في النتائج التي حققها األخوان الكبيرة وعالمية تشهد صعوداً واضحاً للحركات اإلسالمية، وهو ما ي

على الساحة السياسية واالجتماعية العراقية بعد ) الشيعية والسنية(في مصر، وأيضاً في السيطرة اإلسالمية 
» العدالة والتنمية« في تركيا وتوقعات انتصار كبير لـ» العدالة والتنمية«االحتالل، ناهيك بحكومة حزب 

 السابق كان المسكوت عنه في عالقة التعايش والتحالف، في بعض األوقات، بين األخوان ونظام في. المغربي
وجود رغبة أو استعداد اخواني » عدم«الحكم في األردن هو اتفاق عرفي على قواعد اللعبة، بما في ذلك 

ب او كقوة سياسية في لتشكيل حكومة أو السيطرة على السلطة، والحالة الوحيدة التي شارك فيها األخوان كحز
 في حكومة مضر بدران، ومن خالل عدد من 1989السلطة، كانت مع بداية عودة الحياة الديموقراطية عام 

  . الوزراء
إال ان العالقة بين األخوان والنظام بدأت بالتراجع، وشهدت انتكاسة حقيقية بعد توقيع األردن اتفاق وادي عربة 

الحكومة على سن العديد من التشريعات والقوانين الموقتة الهادفة الى تحجيم ، ثم إقدام 1994مع اسرائيل عام 
لالنتخابات » الصوت الواحد«نفوذ األخوان في المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك قانون 

واستثنائياً مع مقاطعة وقد بلغ التوتر مستوى عالياً . النيابية وقوانين االنتخابات الطالبية في الجامعات األردنية
في حين كان تولي الملك عبداهللا الثاني مقاليد الحكم وطرده قادة حماس . 1997األخوان االنتخابات النيابية عام 

 إيذاناً بإمكان الدخول في صدام حقيقي عارم بين الطرفين، خصوصاً في ضوء 1999من األردن في نهاية 
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ي مقاومة التطبيع وتحولها الى احد أبرز معاقل األخوان والمعارضة المواجهة حول النقابات المهنية ودورها ف
  . األردنية المتحالفة معهم

 2000عام ) 2كامب ديفيد(وبلغ التوتر في العالقة بين الطرفين مراحل خطرة من التصعيد بعد فشل محادثات 
. جدد االنتفاضة الفلسطينيةبين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الحكومة اإلسرائيلية أيهود باراك وت

لكن بعد احتالل العراق، بدأت حدة التوتر بالتراجع، وسعى كل من الطرفين للبحث عن اسس جديدة للعبة 
، وفق قانون الصوت الواحد، 2003السياسية، في عودة األخوان الى المشاركة في االنتخابات النيابية عام 

من » الضغوط األميركية« ونة األخيرة، بعد موجة االنتخابات وفي اآل.  مقعداً في البرلمان17وحصولهم على 
أجل اإلصالح السياسي في العالم العربي وانتعاش خطاب المعارضة ومطالب الديموقراطية الداخلية، انعكست 
تلك الظروف والتطورات اإلقليمية على الحياة السياسية األردنية، وبرزت إشارات كبيرة نحو توجه الى 

» المارد«اسية محدودة، لكن المشكلة التي كانت تواجه الحكومة األردنية هي الخوف من انطالق إصالحات سي
وقوتهم على الساحة األردنية أبرز » فوبيا االخوان«األخواني وعدم القدرة على لجمه في ما بعد، وشكلت 

  . المناظرات الحكومية حول اإلصالح المطلوب وحدوده المضمونة
  اسيفزاعة اإلسالم السي

في خضم هذا الجدل السياسي الداخلي اتى انتصار حماس ليزيد من حدة وحرارة النقاشات، في األوساط 
السياسية واألمنية واإلعالمية، فالطرف المتشدد في معارضة األخوان رأى في انتصار حماس دليالً واضحاً 

حون الى السيطرة على مقاليد على ان اإلسالميين هم الكاسب الوحيد من إصالح سياسي حقيقي، وأنهم يطم
التي أصدرها األخوان » كراسة اإلصالح«بل رأى البعض ان . السلطة، وأن التوازنات السياسية ستكون مهددة

تمثل انقالباً على عالقتهم التاريخية بنظام الحكم، إذ تتضمن خطاباً سياسياً مختلفاً ومناقضاً لتوجهات نظام 
  . هم بديالً سياسياً من النظامالحكم، ما يعني انهم يرون بأنفس

هذه المخاوف تتضمن مبالغة متعمدة غير بريئة من قبل االتجاه المتشدد، فاألخوان لم يفكروا في أي وقت في 
والتطور الجديد الذي طرأ على التفكير السياسي لالخوان، خصوصاً بعد . ان يكونوا بديالً للنظام الحالي

ألخرى في الحكم، يتمثل في انكسار حاجز الخوف من الدخول الكامل في انتصار حماس والتجارب اإلسالمية ا
السلطة ومحاولة تشكيل حكومة، ضمن قواعد اللعبة السياسية األردنية، في حين كان هناك تحسس وتردد داخل 

  . االخوان سابقاً من المشاركة في الحكم
توى السياسي العام، فإن هناك مناظرات وإذا كان الجدل السياسي ال يزال منعقداً حول االخوان على المس

وجداالً داخلياً وحراكاً تنظيمياً داخل االخوان انفسهم، تولدت بقوة بعد انتصار حماس، وتصادف ذلك قبل أيام 
من االنتخابات التنظيمية لكل من االخوان وحزب جبهة العمل اإلسالمي، مما زاد من سخونة االنتخابات بدرجة 

  .كبيرة
  خوانيةالمناظرات اال

، ففي المرحلة السابقة »الشأن األردني«احد األسئلة الداخلية البارزة التي تتصدر المناظرات االخوانية حالياً هو 
كانت عيون االخوان في األردن متجهة الى فلسطين، وكان أحد أبرز اهتمامات االخوان ونوابهم وفاعلياتهم 

وانعكس ذلك على تنامي تيار داخل . ي مقاومة االحتاللالسياسية والشعبية هو دعم حركة حماس ومشروعها ف
. »الى األردن عودة قادة حماس«الجماعة مقرب من حماس ومن أجندتها السياسية، ورفع هذا التيار شعار 

وكان تصدُّر الهم الفلسطيني طبيعياً، نتيجة األوضاع المشتعلة في فلسطين، واألصول الفلسطينية للغالبية 
إال ان انتقال حماس من المقاومة الى السلطة، وإعالنها الهدنة، وانشغاالتها السياسية . ردناالخوانية في األ

الوسط «الجديدة أتت بنتائج عكسية تماماً على االخوان في األردن، اذ أعادت االنتخابات التنظيمية تيار 
توطين « رافعاً لواء الى مراكز القيادة في جماعة االخوان، والذي ظهر في منتصف التسعينات» الذهبي



 

 25

والدفع به باتجاه قضايا اإلصالح والتنمية والدعوة من ناحية، واالعتناء بالشأن الداخلي من » البرنامج االخواني
  .ناحية ثانية

هذا التيار تعرض في مرحلة الحقة لعملية تشويه كبيرة، خصوصاً بعد خروج قادة حماس من األردن، واتهمت 
واطؤ مع النظام، ومعاداة حماس، ما ادى الى تراجع شعبية هذا التيار ونفوذه داخل قيادته باإلقليمية والت

النائب (» عماد ابو دية«القـــواعد االخــوانية، وتراجعه عن قيادة الجــماعة، وكان أبرز قياداته آنذاك 
بة ونائل وسالم الفالحــات ورحــيل غرايبــة وابراهيم غرايــ) السابق للمراقب العــام لالخوان

  .مصالحة وعبدالحميد القضاة ومــعهم عــدد كبير من الشباب االخواني
المفارقة ان انتصار حماس وما تاله من انتخابات تنظيمية جاء ليعيد االعتبار لرؤية هذا التيار وللهم اإلصالحي 

صار عدد من قياداته اخوانية، وهو ما انعكس من خالل انت» مراجعة ذاتية«والتنموي الداخلي، والدعوات الى 
، بينما »سالم الفالحات«في انتخابات الشورى االخوانية، وبروز احد قياداته لتولي منصب المراقب العام وهو 

ويتوقع ان يساهم هذا التيار في شكل فاعل وكبير . طغى تيار الوسط على صيغة المكتب التنفيذي في الجماعة
  .لة وصيغة مشاركتها في االنتخابات النيابية القريبةفي تحديد سياسات الجماعة في المرحلة المقب

في المقابل، وعلى رغم انتخاب زكي بني رشيد، المقرب من حماس وأحد رموز التيار الرابع، لمنصب األمين 
العام لجبهة العمل اإلسالمي، فإن المكتب التنفيذي للجبهة سيطر عليه الوسط ايضاً، مما يعني تأكيد عودة 

جماعة االخوان وحزب جبــهة العــمل ( الى تولي قيادة دفة الحركة اإلسالمية بشــقيها الوسط الكبيرة
  ).اإلسالمي

في السياق العام يمكن الجزم بوجود تداعيات وظالل كبيرة النتصار حماس على االخوان في األردن، على 
ازاة متغيرات اخرى مرتبطة المدى القصير، لكن هذه التداعيات لم تأخذ مداها النهائي، كما انها تمت بمو

بتجربة ما يعرف باإلسالم السياسي العامة والتحول في الخطاب والممارسة اإلسالمية باتجاه االندماج 
فحصاد االتجاه العام للحركات اإلسالمية في ميدان المشاركة واالندماج السياسي ستكون . والمشاركة السياسية

ة على مستقبل االخوان في المرحلة المقبلة سواء في العالقة مع النظم لها هي األخرى تداعياتها وآثارها الكبير
فعلى رغم ان هناك خصوصية لكل . السياسية ام مع الواليات المتحدة وفي مدى نجاحها أو فشلها في السلطة

، ال نعجز عن ان نقرأ مساراً عاماً لصعود هذه الحركات وربما لمصائرها السياسية »تجربة اسالمية«
  !تماعية مجتمعةواالج

  30/3/2006الحياة 
 

  نحو حل ديموقراطي ألزمة الخيار الديموقراطي: حماس في الحكم .51
   وحيد عبد المجيد

ولهذا الموقف شقان أحدهما إجرائي تعتبر . الموقف الديموقراطي ال يتجزأ، وال يقبل ازدواجاً في المعايير
 الموقف الديموقراطي احترام نتائج االنتخابات حتى إذا ومن أوليات. االنتخابات ركيزته، واآلخر قيمي أو ثقافي

ومن الطبيعي أن يسعد بها . فهذه النتائج تعبير عن الخيار الديموقراطي. لم تأت على هوى هذا الطرف أو ذاك
  .ولكن من تؤلمه نتائج أي انتخابات ال يحق له أن ينكر الخيار الديموقراطي أو يهدره. البعض ويشقى غيرهم

. قراطيون حقا يعرفون أن هذا الخيار يمكن أن يفرز مشكالت، ولكنه ال يصح أن يتحول إلى أزمةوالديمو
والمشكلة التي تترتب على هذا الجانب اإلجرائي في الديموقراطية يمكن حلها عبر ما يوفره الشق اآلخر فيها 

  .من قيم مثل المساومة والتوفيق والتكيف المتبادل على نحو يقود إلى حل وسط
وإذا تعذر ذلك، يكون هناك شيء خطأ في تعاطي هذا الطرف أو ذاك مع نتائج انتخابات معينة، كما حدث في 

فقد تحولت . شأن االنتخابات الفلسطينية التي حصلت حركة حماس عبرها على غالبية مقاعد المجلس التشريعي
  .نتائج هذه االنتخابات إلى أزمة مرشحة لالستمرار وربما التفاقم
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ذلك مازال ممكناً حل هذه األزمة عبر مساومة خالقة تقود إلى الحل الوسط الغائب اآلن في ما يتعلق بما ومع 
  .يتعين على حماس الحركة أن تفعله لتصير حكومتها مقبولة دولياً

أن تعترف بإسرائيل، وأن تتخلى عن : فقد قوبل فوزها بمطالب انهالت عليها يمكن تحديد أهمها في ثالثة هي
  .نف وتلقى سالحها، وأن تتعهد باحترام االلتزامات الدولية للسلطة الفلسطينيةالع

كل ذلك من دون مقابل من أى نوع فال شيء مطلوباً من إسرائيل حتى فى حدود وقف المطاردات والمالحقات 
  .واالغتياالت على امتداد الضفة الغربية وقطاع غزة، وغيرها من ممارسات إرهاب الدولة

مر يتجاوز هذا االزدواج في المعايير بين حماس المطلوب منها كل شيء، وإسرائيل التي ال يطلب غير أن األ
  .أحد منها شيئاً

 عاماً 11فلم يطلب أحد من فتح، على مدى أكثر من . فثمة ازدواج في المعايير أيضاً بين حركتي حماس وفتح
فلم يحدث أن اعترفت فتح بإسرائيل . حماسقضتها في السلطة، اثنين من المطالب الثالثة المطروحة على 

كانت منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تبادلت االعتراف مع . اعترافاً مباشراً صدر عنها هي تحديداً
واكتفى الجميع، بمن في ذلك إسرائيل، باعتراف منظمة . 1993إسرائيل في إطار اتفاق أوسلو في العام 

  .الوقت نفسه قيادة حركة فتحالتحرير ربما ألن قيادتها هي في 
. ولكن هذا ال يبرر مطالبة حماس بما لم تفعله فتح، ألن العالقات الدولية تقوم على قواعد وليس على أشخاص

فال حجية للقول إن ياسر عرفات كان زعيم كل من منظمة التحرير وفتح في آن معاً، فهو اعترف بإسرائيل 
التحرير فقط، كما أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينئذ اعترف بمنظمة بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة 

  .التحرير فحسب
 عاماً ما يكفي، وما يغني حماس 13ولذلك يظل في تبادل االعتراف بين إسرائيل ومنظمة التحرير قبل نحو 

ماس الذين فنواب حركة ح· عن أي اعتراف خصوصاً أنها أصبحت جزءاً من هذه المنظمة من الناحية الفعلية
فازوا في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني أصبحوا بشكل تلقائي أعضاء فى المجلس الوطني الفلسطيني، 

  .أي في برلمان منظمة التحرير
ويعني ذلك أن حماس ليست مضطرة ألن تعترف بإسرائيل، مثلما لم تكن حركة فتح في حاجة إلى مثل هذا 

 من منظمة التحرير عندما تولت تشكيل حكومة فلسطينية، فقد أصبحت ومثلما كانت فتح جزءاً. االعتراف
. وال مغزى، هنا، للتباين بين حجم تمثيل كل من فتح وحماس في منظمة التحرير. حماس في الوضع نفسه

 ومن يقول بغير ذلك إنما يمعن في التعامل مع الوضع الفلسطيني. فالعبرة بالمبدأ والقاعدة العامة، وليس بالحجم
  .الراهن بأقصى قدر من ازدواج المعايير

كما لم يطلب أحد من فتح التخلي عن المقاومة المسلحة وإلقاء سالحها عندما تولت تشكيل أول حكومة 
  .فلسطينية عقب اتفاق أوسلو

، على رغم أن السالح الذي »فتح«وأكثر من ذلك، فإن هذا المطلب ليس مطروحاً حتى هذه اللحظة على 
  . من سالح حماستمتلكه أكثر

وهذه حالة . وهكذا، فنحن إزاء حالة نموذجية من حاالت ازدواج المعايير الذي يتعارض مع المبدأ الديموقراطي
كتائب عز (وإذا أجرينا أي مقارنة بين . فليس هناك سالح ملتٍح، وآخر حليق. تعبر عن تعنت يصعب تفسيره

حة العسكرية المتعددة لحركة فتح، سنخلص إلى أن سالح الجناح العسكري لحركة حماس واألجن) الدين القسام
ففي إمكان قيادة حماس أن تسيطر على جناحها العسكري . حماس كان أكثر انضباطاً وأقل انفالتاً طول الوقت

ولذلك كانت المخاوف من فوضى السالح، خصوصاً في قطاع غزة، نابعة . وخالياه المختلفة، بخالف قيادة فتح
فبعض هذه األجنحة نشأ بمبادرات . ان من صعوبة سيطرة قيادة فتح على أجنحتها العسكريةفي معظم األحي

وبعضها تابع لهذا . محلية من دون إذن من قيادة فتح السياسية وبعضها تأسس في مواجهة البعض اآلخر
 عسكرياً بل إن كتائب شهداء األقصى التى يظنها كثيرون تنظيماً .أو ذاك من أمراء حركة فتح» األمير«
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موحداً، ما هي إال الفتة يعمل تحتها عدد كبير غير معروف من التنظيمات والخاليا المسلحة التي تنسق مع 
. بعضها بعضاً عندما تتصاعد المواجهات ضد سلطة االحتالل، بينما يقل هذا التنسيق مع تراجع المواجهات

  .ط عادة بسلوك مسلحي فتح وليس حماسولذلك كان الخوف من نشوب فوضى في المناطق الفلسطينية يرتب
فقد جرى العمل منذ العام . لكل ذلك فإن مطالبة حماس بالتخلي عن سالحها يمثل ازدواجاً شديداً في المعايير

وهذا هو ما يمكن .  على الفصل الضمني بين الحكومة وبين سالح الفصيل الذي تأتي منه هذه الحكومة1994
عليها أن تبادر من دون إبطاء إلى إعالن احترامها االلتزامات الدولية للسلطة أن تقوم به حماس، التي يتعين 

. فهذا االلتزام واجب ألنه يعود إلى النظام السياسي الفلسطيني.الفلسطينية على أن يكون هذا االحترام تبادلياً
 معها، ولكن ال يمكن فتغيير الحكومات ال يسقط االلتزامات التي يمكن أن يتباين منهج كل حكومة في التعامل

  .أن يختلف الموقف تجاهها من حيث المبدأ
  30/3/2006الحياة 

 
  على مفترق طرق: اإلخوان، جبهة العمل، واالردن .52

  رنا الصباغ
تقف جماعة اإلخوان المسلمين واسعة النفوذ، وجناحها السياسي ممثالً بجبهة العمل اإلسالمي، والدولة االردنية 

فترق طرق سيحدد أسس لعبة توازنات السياسة الداخلية الحساسة، بعد صعود نجم بقيادة ملك هاشمي على م
اإلسالم السياسي المعتدل في المنطقة، عبر االنتخابات التي جرت أخيراً في فلسطين، ومصر والعراق، وقبلها 

  .في تركيا، ومستقبالً في المغرب
ل للحركة االسالمية، ونجح في إعادة دفة التحكم هذا التيار انتهى أخيراً من مخاض اختيار قيادات الصف األو

الى التيار الوسطي المعني بمحاكاة الشأن االردني، بعد إقصاء نفوذ جناح الصقور، الذي كانت عيونه متجهة 
ساهمت تلك التحوالت في . صوب فلسطين وأولوية دعم حليفه حماس ولو على حساب إلهم الوطني األردني

ر اإلسالمي ونظام الحكم، بعد حال من التعايش السلمي ألكثر من خمسة عقود، وتوجت تأزيم العالقة بين التيا
بإبعاد غالبية أعضاء المكتب السياسي لحماس من حملة الجنسية االردنية، واغالق مكاتب إستثمارية كانت 

  .تعمل كواجهات اعالمية وسياسية للحركة الفلسطينية
قد تنجح أو تتعثر في تجربة إدارة . لتشريعية الفلسطينية االخيرةوصلت حماس الى السلطة عبر االنتخابات ا

كذلك تتطلب التعامل مع . الحكم وشؤون البالد والعباد، التي تتطلب واقعية سياسية أكثر من بريق الشعارات
  .إسرائيل، والتخلي التدريجي عن شعار الجهاد لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر

سم اإلخواني في االردن يتمحور حول دور التيار في الحياة السياسية االردنية، وفي السجال الدائر داخل الج
واألهم اتخاذ قرار مصيري بشأن حجم المشاركة المطلوبة في . محاكاة التحديات االقتصادية واالجتماعية

 خصوصاً ان هناك  ،2007االنتخابات البلدية المتوقع أجراؤها منتصف العام الحالي واالنتخابات النيابية عام 
السياسية، » المغالبة«الحالية في العملية السياسية، إلى أسس » المشاركة«فرصة ذهبية لالنتقال من أسس 

وتشكيل حكومة، مدعومة بغالبية برلمانية ضمن الشروط الحالية للنظام، والمتمثلة في احترام الدستور، القانون 
  .والمصالح االستراتيجية العليا للدولة

مضار » الجدل في أروقة السلطة واالخوان حول عالقة هذا التيار العريض بحماس من اآلن فصاعداً ويتركز
تغيير أسس العمل التى حفظت التوازنات مع نظام هاشمي يستمد شرعية دينية من النسب إلى النبي » وفوائد
اغلب االنظمة العربية ، ضمن اتفاقات غير مكتوبة، بينما تصادمت التيارات االسالمية مع )صلعم(محمد 

  .المجاورة
 مقاعد في البرلمان، ما يوفر لها هوامش معقولة 110 من اصل 17من حق الجبهة التي تجلس اآلن على 

للمعارضة السياسية، مدعومة بنفوذ التيار االسالمي المسيطر على معظم النقابات المهنية التي تمثل شريحة 
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أن تسعى الى اإلبقاء على الوضع القائم، أو ان تطمح للوصول إلى واسعة من االردنيين من مختلف الطبقات، 
مقاعد السلطة، عن طريق التأسيس لتداول سلمي وانتخابات مكفولة بالدستور، ألن هذا بعض من دور االحزاب 

  .السياسية، واي حزب يتخلى عن هذا الحق أو الدور قد يفقد مبرر وجوده
الدفع بأجندة االصالح السياسي لتغيير اسس قانون االنتخابات الحالية ما يهم اآلن بالنسبة الى االخوان هو 

 وساهم في تقزيم نفوذهم بعدما أوصل 1994المبني على قاعدة الصوت الواحد الذي دخل حيز الخدمة عام 
. ، األولى منذ أكثر من ربع قرن1989القانون القديم اإلسالميين إلى ثلث مقاعد البرلمان في انتخابات عام 

 من خالل ستة مقاعد 1990وباالتكاء الى ثقلهم في التشريعي، دخل اإلسالميون حكومة مضر بدران عام 
  .خدمية وتعليمية

يسعى التيار أيضاً إلى تنظيم أسس إدارة العالقة مع السلطة السياسية التي تريد عصرنة الحياة الديموقراطية 
لملء الفراغ في دولة قائمة على قوة العشائر واألبوية وتحجيم المد االسالمي من خالل تطوير تيارات وسطية 

ذي الغالبية السنية في المنطقة، الذي » االسالم السياسي المعتدل«فهناك توجس طبعاً من صعود نجم . السياسية
، الذين صعدوا )السلفيين الجهاديين(تمتع لعقود بدعم أميركي، خصوصاً لمن اصبحوا يسمون اليوم التكفيريين 

كتاف الفساد وكبت الحرية اللذين مارستهما غالبية االنظمة العربية التي دعمتها واشنطن طوال ذلك على ا
وهناك اصوات متزايدة داخل جسم الدولة والنخبة السياسية تدعو الى عدم تبني قانون جديد لالنتخابات . الوقت

غطاء الدعم حتى عن دول حليفة يسمح لالخوان بتحقيق غالبية كالتي حققتها حماس في وقت أزاحت اميركا 
  .»عظام الرقبة«كانت تحسب من 

تتابع الدولة االردنية بقلق الضبابية التي تلفّ تداخل الملفات االقليمية والدولية، وازدواجية التوجهات االميركية 
رى، بين محاربة ايران في الملف النووي من جهة وبين فتح حوار معها لتهدئة االمر في العراق من جهة اخ

عبر مد نفوذ الشيعة السياسي منذ زالة حكم صدام حسين البعثي، وفشل محاوالت ايقاف حرب التطهير العرقي 
الدائرة في العراق، وتداعيات فوز حماس واصرار حكام اسرائيل على ترسيم الحدود النهائية مع الضفة 

  .لدور االستراتيجي لالردنفي كل ذلك تهديدات مباشرة ومرعبة تمس عمق االمن الوطني وا. الغربية
السلطة واالخوان بحاجة إلى إظهار المواهب الديبلوماسية، وتغليب امكانية التعامل بواقعية ووسطية مع الفرص 
المليئة بالتحديات لرسم مالمح المرحلة المقبلة لعالقاتهم الثنائية، والتوافق حول معادلة لترجمة اهتمامات 

واالصول كافة، في برنامج يحاكي الوضع الداخلي وتحديات البطالة والفقر ومصالح االردنيين، من المنابت 
  .وعجز الديموقراطية

الدولة ايضاً بحاجة الى تطمينات بأن التيار سيلتفت الى الشأن الداخلي، بدل أن يرهن قوته ألجندة حماس، التي 
يز معاهدة السالم مع اسرائيل، وعدم تهديد مثل تعز: قد ال تتفق مع السياسات االستراتيجية العليا للدولة االردنية

واألهم لدى الحكومة االردنية احباط . التحالف السياسي واالمني مع اميركا، أو الحرب العالمية على االرهاب
اي محاولة لحماس للتغلغل في اوساط المخيمات الفلسطينية في االردن، وحشد االصوات المحبطة سياسياً 

 االسالمي االردني في االنتخابات المقبلة، وبذلك تكتمل حلقة الحلفاء االسالم السياسي، واقتصادياً، لدعم التيار
  .يبدأ من ايران، عبر العراق وسورية ولبنان وفلسطين

أي محاولة للمس بهذه المعادلة الداخلية الدقيقة، قد يدفع بالمشهد السياسي واالجتماعي الى االحتقان والمواجهة، 
ذي الغالبية شرق (والمراهنة تبقى على قدرة التيار االسالمي الوسطي . شد الحبلبعد سنوات من لعبة 

، على تحجيم التيار المقرب من حماس داخل االخوان والجبهة، والذي استقوى كثيراً منذ بدء حشد )االردنية
  .المعارضة الشعبية ضد معاهدة السالم، وتقارب عمان وواشنطن

عادت التيار الوسطي للهيمنة على مجلس شورى االخوان والمكتب التنفيذي االنتخابات الداخلية االخيرة ا
للجبهة، لكن ثمة تحديات تنظيمية وقانونية يجب التعامل معها اآلن، ومنها التعامل مع تداعيات فوز االمين 

يحه ، والذي دفع بترش»حماسه لحماس« عاماً، بسبب 49الجديد لحزب جبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد، 
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بني ارشيد اخواني، أب لعشرة ابناء وبنات، . مدعوماً من الصقور الذين هيمنوا على مجلس الشورى االخير
 -يحمل دبلوم هندسة كيماوية، كان منع سابقاً من الترشيح للمجلس التنفيذي لالخوان بسبب عالقته مع حماس 

ال بحاجة الى اثبات قدرته كمناور سياسي  وال يز-مع انه شخصياً ينفي انه على عالقة تنظيمية مع الحركة 
  .بعدم القفز من الصف الثاني الى المقعد االول للحزب

الثابت الوحيد هو ان الغالبية الحالية في القيادات الجديدة لحركة االخوان، وللجبهة، ال تسعى الى صدام مع 
فالحل . تماعية والدينية والخدميةالدولة االن، وتريد االستمرار في نهج العمل التدريجي، في المحاور االج

االسلم بنظرها يأتي اآلن من استمرار سياسات الوسطية واالعتدال، مع توسيع قاعدة المشاركة السياسية في 
  .عملية صنع القرار، وتهيئة االرضية للوصول الى السلطة مستقبالً، بعد نضوج الوضع

يين في المؤسسات والمواقع العامة، والتركيز على القيادات الجديدة ترى ايضاً ضرورة تعزيز دور االسالم
. ، مستغلة وعود الدولة بالتحديث السياسي2005تنفيذ البرنامج االصالحي الذي اقرته الحركة والجبهه عام 

وربما بات من الضرورة إعادة النظر في اليات العمل الداخلي التنظيمي، وعالقة الجماعة، بالحزب، خصوصاً 
هذه . رشيح االمين العام لحزب من مجلس شورى الجماعة خالل االنتخابات االربعة االخيرةمع تواصل تقليد ت

االلزامية ساهمت في فوز بني ارشيد، الذي دخل اآلن في زواج متعب من طينة غير متجانسة، بعدما فشلت 
  ).الوسطية(قائمته التي قدمها لعضوية المكتب التنفيذي، وحلت مكانها القائمة المنافسة 

لعل ما ساهم في إبقاء الجدل متقداً داخل االروقة االخوانية والحزبية حول ترشيح بني ارشيد هو حجم الضغوط 
الرسمية غير المسبوقة التي بدأت قبل اسابيع، عندما طلب من التيار عالنية سحب ترشيح بني رشيد، لمنصب 

مضض، لئال يتم الرضوخ للضغوط فاضطرت الغالبية غير الراضية عن ترشيحه الى قبوله على . االمين
لكن يبدو ان المواجهة آتية مع المهندس بني ارشيد، . الرسمية وتسجيل سابقة تدخل حكومي مباشر في الحركة

فإذا . سواء من المكتب التنفيذي للحزب، من خالل تقويض نفوذه او دفعه تدريجاً الى االستقالة، او من الخارج
 تجد نفسها مضطرة الى فتح ملفات واوراق تعزز فرضية العالقة مع حماس لم يغادر طوعاً، فإن السلطات قد

وادارة مصالح وشبكة عالقات تجارية واستثمارية لصالحها، ومنها مكتب للسياحة والسفر والحج والعمرة مع 
ان بني ارشيد يؤكد انه واحد من اربع مساهمين في الشركة، عبر استثمار شخصي قائم على مبالغ متواضعة 

  . تلبي طموح حركة كبيرة مثل حماسال
المهندس بني ارشيد، يصر لدى زواره كافة انه ليس على أي ارتباط تنظيمي مع حماس، وانه لو كانت تلك 

، وان »لما ترددت الحكومة، واجهزة االمن، في أبراز وثائقها«الفرضية التي تتبناها الدولة تجاهه صحيحة 
...  مثله من الوصول الي سدة اكبر حزب سياسي في االردنحرب االشاعات هدفها منع شخص معارض

  !وبانتظار القادم المجهول
  30/3/2006الحياة 

 
  ! اهللا يا فلسطينلك .53

  طالل سلمان  
هي حكومة منتخبة ديموقراطياً، وفق المعايير      . باشرت حماس مهامها كحكومة في قلب االستحالة أو ما يقاربها         

حت الرقابة األميركية المباشرة، وبرغم قيود االحـتالل اإلسـرائيلي وضـغوطه            المعتمدة في العالم المتقدم، وت    
  . الثقيلة وأبسطها اغتيال األرض والبشر

لكن المجلس التشريعي الذي انتخب هذه الحكومة كان مضطراً لالجتماع في مقـرين، أحـدهما فـي غـزة،                   
  . تي تكاد تكون مقطعة األوصال بمحيطهاالمقطوعة الصلة بسائر األرض الفلسطينية، والثاني في رام اهللا ال
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وهكـذا أدى رئيـسها     ... كذلك فإن الحكومة لم تستطع أن تقدم نفسها للعالم في صورة جامعة لكل أعـضائها              
ووزراؤها اليمين الدستورية في مقرين متباعدين، وقد أفاد الجميع من تقنية الفيديو كونفرانس كي يرى بعضهم                

  . بعضاً، وكي يسمع بعضهم بعضاً
ومفهوم أن رئيس الحكومة والوزراء في غزة لن يستطيعوا الوصول إلى الضفة الغربية، بـل ربمـا مـنعهم                   

  . االحتالل اإلسرائيلي من مغادرة غزة، ال إلى داخل فلسطين وال إلى خارجها
لمشهودة حتى  ولقد بدأ الفلسطينيون بتلقي القرارات بالعقوبات فور إعالن فوز حماس في العملية الديموقراطية ا             

ليمكن القول إن ممارستهم حق االنتخاب قد جاءتهم بعقوبات قاسية تمتد من الـسياسة إلـى االقتـصاد، بـل                    
تحرضهم على بعضهم البعض، كأن الديموقراطية لعنة عليهم، وليست من حقهم بل هي اختصاص إسـرائيلي                

  . طة وشعباً وأرضاًيبرر احتاللها والحرب المفتوحة التي تشنها على الفلسطينيين، سل
فإما أن تخضع هذه الحكومة لشروط االحتالل فتلغي نفسها بالتنازل عن حقوق مواطنيهـا              : إنه التحدي المفتوح  

  . الذين انتخبوها، وإما أن تذهب إلى المواجهة فتزيد من وطأة حصار التجويع المفروض على شعبها
ملتزمة بالشعارات التـي وفـرت لهـا الفـوز فـي            تتنازل فتخسر جدارتها بسلطة     : خيار هذه الحكومة بائس   

االنتخابات، أو تقاوم فتتعرض لضغوط يصعب عليها الصمود أمامها، ألنها ستصور كأنها السبب في تجويـع                
شعبها وفي تخلي العالم عنه وتركه لمصيره، بينما االحتالل اإلسرائيلي يقتطع المزيد من أرضه كل يوم، ويزيد                 

الستيطانية الملتهمة ألراضيه، ويمد في جدار الفصل العنصري بحيث يكاد يجعل مـن             من أحجام مستعمراته ا   
  . كل مدينة سجناً، ومن كل قرية زنزانة، ومن كل فلسطيني الجئاً في أرضه

إنها حالة من القهر غير مسبوقة في عالمنا، لم يتعرض لها أي شعب، ومع ذلك فإن اإلدارة األميركية باشرت                   
وأعلنت نوعاً من الحجر على هذه الحكومة التي تحتاج إلى إمكانات خرافية كي تـستطيع أن  بفرض العقوبات،   

  . تلبي الحد األدنى من االحتياجات المعيشية لشعبها
لقد وعدها بعض العرب ببعض المساعدات المالية لتـأمين رواتـب المـوظفين    : ثم إنها حكومة متروكة للريح 

ن الفقراء والمفقرين باللجوء وبافتقاد الدخل وانعدام فرص العمـل، إال           وبعض الطحين والسكر لمئات األلوف م     
  ! أما في السياسة حيث المعونة الفعلية مطلوبة فليس من يضمن اإلنقاذ...ولدى االحتالل) المفلسة(في الحكومة 

كما في العـراق    إن العقوبة األميركية للديموقراطية في المنطقة العربية فظيعة، تتراوح ما بين الحرب األهلية              
  . تحت االحتالل، وما بين التجويع وتنظيم االشتباك بين الفلسطينيين تحت رعاية االحتالل اإلسرائيلي

  . إنه الجهاد األصعب، في غياب النصير القادر على كسر الحصار وتقديم يد العون
 حماس غـداً بإفـشال التجربـة        ولن تتأثر اإلدارة األميركية، ومعها حكومة االحتالل اإلسرائيلية، إن اتهمتهما         

  . الديموقراطية، لكن فلسطين القضية وحلم الوطن هي التي ستتأذى
كأنما لم يبق   ! ويفترض أن حماس هي أكثر من يدرك هذه الحقيقة        ... إن الفشل في مثل هذه الحالة كارثة وطنية       

  !إال اهللا لفلسطين
  30/3/2006السفير 

  
 ..!ماس تريده أيضاًوح.. إسرائيل مصممة على الحل األحادي .54

 صالح القالب
حتى بعد هذه االنتخابات األخيرة، وبغض النظر عمن فاز فيها، فإن الواضح أن إسرائيل، منذ اغتيال رئـيس                  

في ظل قيادة إيهود باراك واستمراره في التراجع بعد ذلك          ) العمل(الوزراء األسبق إسحق رابين وتراجع حزبه       
آلن، لم تعد معنية بسالم متفاوض عليه بين طرفين كل واحد منـه يعتـرف               الى أن وصل الى ما وصل إليه ا       

  . باآلخر، وإنما بسالم مفروض من جانب بحد ذاته يجعل تفوق هذا الجانب بمثابة أمٍر واقع
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كان اغتيال إسحق رابين اغتياال التفاقيات أوسلو، التي لم تعجب بعض العرب ووقف ضدها وسعى إلسـقاطها                 
، كما كان اغتياال للسالم المتفاوض عليه، وهذا ما أثبتته التطورات الالحقة حيث سقط حزب               بعض الفلسطينيين 

  . العمل في االنتخابات األخيرة وانتقلت دفة قيادة سفينة السياسة االسرائيلية الى اليمين االسرائيلي
رائيل الى انقالب معـادالت     وكذلك، وألن الضد يظهر حسنه الضدُّ، فقد أدى انقالب المعادالت السياسية في إس            

/ سياسية أيضاً على الجانب الفلسطيني، إذْ أدت التطورات المتالحقة، بعد كارثة الحادي عـشر مـن سـبتمبر                 
، الى زلزال في المعادلة الفلسطينية الداخلية أخذ الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني ياسر عرفـات               2001أيلول

عتدال والوسطية وبفوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة         بطريقه وانتهى بانتصار اليمين على اال     
 .  

وبالطبع فإن حركة حماس، التي التقت مع اليمين االسرائيلي عند هذه النقطة، وبالتأكيد بدون اتفاق وال توافـق                  
ت، بعد  وال تفاهم، بادرت على الفور الى ركوب موجة انسحاب إسرائيل األحادي الجانب من قطاع غزة فتمكن               

استغالل حالة االرتباك التي كانت تعيشها حركة فتح، من سحب البساط من تحت أقدام هذه الحركة التاريخيـة،                  
وحققت ذلك الفوز الذي حققته في آخر انتخابات تشريعية والذي أهلها لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي                

  . مة التحريرهي حكومة اللون الواحد بعد أن قاطعتها كل فصائل منظ
واآلن، وقد جرت االنتخابات اإلسرائيلية وكرست بنتائجها سياسة االنسحاب األحادي الجانب، فـإن الخطـوة               

ايهود أولمرت، هي   » كاديما«المقبلة، بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة التي من المرجح ان يشكلها زعيم             
الضفة الغربية بحجة أن محمود عباس بات هو بدوره غيـر ذي            القيام ببعض االنسحابات الجزئية األحادية من       

ال تعترف بعملية السالم وتسعى لتدمير الـدول        ) !! إرهابية(شأن وأنه ال يمكن التفاوض مع حكومة فلسطينية         
  . العبرية

هذا وهنا فإن ما ال يعرفه اإلسرائيليون وال يعرفه أيضاً بعض الفلسطينيين هو أن حركة حماس ال تعارض مثل             
االنسحاب اإلسرائيلي األحادي الجانب، أي االنسحاب غير المتفاوض عليه، ذلك ألن هذا االنسحاب يريحها من               

وألنه يؤجل اعترافها بإسرائيل ويجعلها هي تبدو متمسكة بثوابتها وبرفضها          . التفاوض مع الحكومة اإلسرائيلية   
  . ت أوسلوللعملية السلمية على أساس برامج منظمة التحرير واتفاقيا

إن ما تريده حركة حماس وتسعى إليه هو تركيز أوضاعها في قطاع غزة وإقامة دولتها غير المتفاوض عليها                  
في هذا القطاع، وفي الوقت ذاته هضم بعض ما ستنسحب إسرائيل منه من أراضي الضفة بـصورة تدريجيـة      

  .  معادالت إقليمية ودولية جديدةوترك األمور النهائية الى المستقبل على أمل أن يشهد هذا المستقبل
إن حركة حماس تعرف أن عدم اعتراضها على الحل األحادي، الذي تسعى إسرائيل لتطبيقه في الضفة الغربية                 
كما طبقته في غزة، سيعرضها الى االتهام واالنتقادات الشديدة، لكن ومع ذلك فإنها تعتبر أن هذا الخيـار هـو                    

  .  التخلي عن الثوابت واالعتراف بالدولة العبرية وبكل استحقاقات عملية السالمأهون الشرور إذا كان البديل هو
لكن ما ال تعرفه حركة حماس، أو أنها تعرفه وال تريد أخذه بعين االعتبار، هو أنها ال تلعـب فـي الميـدان                       

أرض الواقـع   فحركة فتح ومعها كل فصائل منظمة التحرير الفاعلة والموجودة فعالً علـى             . الفلسطيني وحدها 
ستتصدى لمشروع الحل األحادي الذي تسعى إليه إسرائيل، وال ترفضه حركة المقاومة اإلسالمية، وهذا يعني               
أن األيام القادمة ستشهد تطورات كثيرة وهي تطورات ستُحِدث حتماً اختالالت رئيسية وجذرية في معادالت ما                

  .بعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة
  30/3/2006 األوسط الشرق

  
 ربطة عنق حماس .55

 بروفيسور عبد الستار قاسم
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هل الحظ القارئ أن السيد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، يظهر بربطة عنق وبدلة رسمية؟ وهل 
الحظ أنه استقل سيارة حديثة إلى مقر الرئيس الفلسطيني عندما قدم قائمته بأسماء وزارته؟ هذا المظهر ال 

حضرت إحدى جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني، . على السيد هنية، وإنما يشمل القيادات الحمساويةيقتصر 
وتفحصت المظاهر جيدا فلم أر من أعضاء حماس من هو بدون ربطة عنق وبدلة رسمية وفق المعايير 

 .الغربية
استقبال حماس بإساءة الظن، طبعا هنا ال نريد . هذه مالحظات ال تمر بإهمال ألنها تحمل معان سياسية عدة

ربطة العنق والبزة الرسمية يشكالن في حاالت سياسية معينة . وإنما نحاول قراءة السلوك السياسي المستقبلي
بينما يشكل القميص غير المخنوق ، رمزين لالستقرار ورسمية التعامل في ردهات العمل الدبلوماسي

قادة الدول . تنفار واالستعداد المستمر للبقاء في الميدانوالمعطف غير الرسمي في حاالت أخرى رمزين لالس
المستقرة يرتدون عادة المالبس الرسمية في المناسبات الرسمية، أما قادة الثورة أو الدول التي تواجه 

هذه ليست قاعدة مطلقة، لكنها في . عدوانا أو تخوض حربا يرتدون عادة زيا غير رسمي أو بزات عسكرية
 .الغالب موجودة

لم يرتد كاسترو المالبس الرسمية االستقرارية إال بعد أن أخذ العمر منه أمدا طويال، أما قادة كوريا الشمالية 
استمر قادة الصين في ارتداء المالبس البسيطة حتى اطمأنوا إلى أوضاع بالدهم . فما يزالون مستنفرين
بس الغربية الرسمية واستمروا في ارتداء لباس أما رؤساء إيران فلم يذهبوا إلى المال. االقتصادية والعسكرية

الرئيس شافيز يدمج وينوع، . رجل الدين المسلم، إال من الرئيس نجاد الذي يحافظ على ارتداء مالبسه الطالبية
 .وكثيرا ما يظهر بمالبس بسيطة تحاكي هموم الناس االقتصادية واالجتماعية

 كثير من األحيان عن ثورية أو إصرار على مواصلة النضال من تعبر المالبس البسيطة التي يرتديها القادة في
هذا ال يعني أن كل الذين يرتدون المالبس . أجل تحقيق مصالح وطنية عليا أو عن القرب من عامة الناس

الغربية الرسمية في الطرف اآلخر من المعادلة، وإنما من الممكن أن يكون القائد األنيق أكثر قربا من عامة 
لكن المهم هنا هو ذلك الشخص الذي يمكن أن يكون قائد حزب . ن آخرين يظهرون بمظاهر متواضعةالناس م

فمثال ماذا كان يمكن أن يكون رد فعل . أو قائد رأي ويغير مظهره فجأة بمجرد تسلم منصب حكومي رسمي
دوه بعد فوزه بمظهر الناس الذين اعتادوا على الرئيس اإليراني بمظهر معين أثناء حملته االنتخابية، وشاه

مختلف وبسيارة مرسيدس فارهة؟ بالتأكيد هم سيقارنون بين كالمه باألمس وسلوكه بعد أمس، ولن يتركوه 
 .بدون تندر أو عدم استحسان

في الحالة الفلسطينية، حاولت قيادة حركة حماس أن تتخذ خطوات سياسية ومظهرية عدة من أجل استخدامها 
لقد خففت من لهجتها الثورية بصورة كبيرة، وأخذت تستعمل لهجة دبلوماسية، . اكرسائل للذين أساءهم فوزه

وفاوضت منافسيها الفلسطينيين الذين يقبلون باالتفاقيات مع إسرائيل ويدافعون عن العودة إلى طاولة 
مرار المفاوضات، وأدارت ظهرها ألصدقائها الذين يتفقون معها في برنامجها السياسي، وأعلنت أنها مع است

 .التهدئة وأوقفت العمل العسكري بدون إعالن، وارتدت ربطة العنق
 ارتداء مالبس، ليس 1991أذكر هنا أن األمريكيين طلبوا من جميع الوفود التي شاركت في مؤتمر مدريد عام 

عدد من أعضاء الوفد الفلسطيني ظهروا بمظهر غريب ألن الشعب . رسمية فقط، وإنما مناسبة أيضا للحفالت
كان يدرك . الفلسطيني اعتاد عليهم بمالبس ميدانية تتناسب مع ظروف الشعب الواقع تحت االحتالل

. األمريكيون الوقع النفسي للمالبس االحتفالية، وكانوا معنيين حتما بإعادة صياغة االستعداد النفسي للفلسطينيين
) مراتب(ى منعمين تطيب ألجسادهم فرشات من المهم بالنسبة لهم، أن يتحول الذين أكلت السجون من أبدانهم إل

 .الفنادق الفخمة فيصبحون مدجنين
ربما من المهم أن تدرك حماس أن هذا اإلقبال الحمساوي على ربطات العنق قد ال ينطلي على أمريكا 

بالنسبة لي كمراقب، أنظر إلى المسألة كنتاج أمر متعمد وليس مجرد خيارات شخصية، وإذا كان . وغيرها
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. بالفعل فإن الطرف اآلخر سينظر إلى المسألة على أنها مجرد تمثيل ال يعبر عما في داخل النفوسكذلك 
تنتظر كل األطراف الضاغطة على حماس تغييرات جوهرية على البرنامج السياسي للحركة، وهي لن تكتفي 

 .بتغييرات شكلية
ل سلبية إلى مؤيديها وتفتح نوافذ ربما تنطوي المسألة على خطر داخلي من حيث أن الحركة تبعث برسائ

. إذا بدت على حماس عالمات البذخ فإن خسائر في تأييدها الشعبي ستلحق بها .لمنافسيها للهجوم عليها
ومن المهم أن تسأل نفسها باستمرار حول الفوائد التي يمكن أن تجنيها على المستوى الخارجي من خطوة 

  .ن أن تلحق بها على المستوى الداخليمعينة تتخذها في مقابل األضرار التي يمك
 من .صالبة الوضع الداخلي لها أولوية على كل كل االستحسان الخارجي: والقاعدة العليا يجب أن تكون دائما

القائد القوي قوي بشعبه، . الخطورة بمكان الجري وراء متطلبات الخارج دون االلتفات إلى المزاج الداخلي
ولنعتبر، أمم كثيرة وقفت مع حركة فتح، لكن ذلك لم .مم حوله وانفرد شعبه ضدهوهو ضعيف إذا التفت كل األ

  .يمنع شعبها من أسقطها
  30/3/2006شبكة فلسطين للحوار 
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