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*** 
  إستيالء على السلطة أم قضاء على المقاومة

 ان المواجهة االخيرة بين وارأ لون فلسطينيون محللون ومسؤو أن17/7/2005 الوطن القطرية نشرت
‚ السلطة الفلسطينية وحركة حماس تخفي بين طياتها مالمح نزاع على السلطة فجره سالح المقاومة

وكان استخدام سالح المقاومة السبب المباشر والرئيسي الندالع المواجهات التي ال سابق لها بين الحركة 
ني الفلسطيني حاولوا منعها من قصف مستوطنة اسرائيليةوقال االسالمية وعناصر من االمن الوط

المحلل السياسي هاني المصري انه صراع على السلطة بين حماس والسلطة الفلسطينية تم استخدام 
وهي فكرة وافق عليها مسؤول امني فلسطيني ‚ ورأى انه صراع مرشح للتصعيد‚ سالح المقاومة فيه

ل الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان الصدام وقال هذا المسؤو‚ رفيع المستوى
واكد مسؤولون ومحللون آخرون ان ‚ التالي قادم ال محالة وال يمكن رده اال باستخدام قوة اكبر

المواجهات التي اوقعت قتيلين وعددا من الجرحى في غزة بين الجانبين في نهاية االسبوع الماضي 
وقال عدنان ‚  ظل مواقف الطرفين ازاء شرعية السلطة الواحدةمرشحة لتصعيد دموي آخر في

الضميري مدير المكتب االعالمي في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس هناك محاولة من حماس 
واضاف ان حماس ‚ النتزاع السلطة وتدمير مؤسسات السلطة الوطنية وخلق مؤسسات موازية بديلة

 السلطة لذلك فهي تعد لصدام آخر وفي ظل مثل هذا الوضع فان تعتقد انها يمكن ان تكون بديال عن
 ب‚ف‚السلطة تقف امام خيار واحد هو فرض النظام وسيادة القانون وعدم التراجع أ

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن  سائدة حمد عن مراسلتها في القدس 17/7/2005 الحياة وذكرت
لقذائف والصواريخ على أهداف اسرائيلية، معتبراً ان شدد أمس على رفض السلطة الفلسطينية اطالق ا

ونقلت وكالة فرانس برس عن عباس اتهامه .لن نجر الى حرب أهلية: ذلك ممارسات عبثية، وقال
وشدد على ان السالح الشرعي . جهات بمحاولة إضعاف السلطة وكسر هيبتها ومحاولة إشعال نار الفتنة

لن نسمح بسلطة غير : واستدرك. ذين اعتدوا على مقراتهاهو سالح السلطة، وتعهد مالحقة كل ال
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وقال اللواء جبريل الرجوب المستشار .السلطة الفلسطينية، ولن نسمح ألحد بإرهاب المواطن الفلسطيني
األمني للرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة هي الدرع الواقي لحماس والطرف الوحيد المتمسك 

ج الفلسطيني، وحركة التحرر الوطني هي السلطة الفلسطينية ورئيسها ابو بحماس كجزء حيوي في النسي
  .ودعا الى وقف الخطاب االعالمي التحريضي من بعض االطراف في حماس. مازن

وزارة الداخلية واألمن الوطني، أكدت امس،  أن 17/7/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا وأضافت
نهج العبثي والتدميري، وحرب التشهير والتَخوين التي تَشنها حركة أنها لن تقف مكتوفة األيدي أمام ال

وشددت الوزارة، في بيان صحافي، على أنها ستتخذ كافة .حماس ضد الوزارة وقوات األمن والشرطة
اإلجراءات القانونية الكفيلة بحماية األمن الوطني والـمجتمعي، جراء سلوكيات حماس السلبية، التي 

  .ل شعبنا، بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاصتهدد حاضر ومستقب
رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب  أن 12/7/2005 عكاظ وأوردت

عريقات دعا الى تكريس التعددية السياسية وبسط سيادة القانون واالبتعاد كل البعد عن تعدد السلطات 
 اعتبرت حركة حماس امس ان التصعيد العسكري االسرئيلي والذي في المقابل. في المناطق الفلسطينية 

اسفر عن مقتل ستة من عناصر الحركة هو الذي ساهم في تهدئة االجواء بين السلطة الفلسطينية 
وتوقع الناطق باسم حماس مشير المصري مزيدا من .وليس رغبة السلطة في انهاء االزمة, والحركة

فلسطينية طالما بقي وزير الداخلية نصر يوسف في منصبه مجددا مطالبة التوتر واالرباك في الساحة ال
 قال نائب رئيس الوزراء ووزير االعالم الفلسطيني الدكتور نبيل كما.حماس باستقالة ووزير الداخلية

ردا على رئيس شعث شعث ان من يرد تغيير نظام السلطة فعليه التوجه الى صناديق االقتراع واوضح 
سي لحركة حماس خالد مشعل ان تعزيز الوحدة الوطنية يتم عبر الحوار ال عبر تكريس المكتب السيا

ان السلطة مع التعددية السياسية ولكنها ليست مع التعددية االمنية : وجود الميليشيات في الشارع واضاف
 .مشددا على ان القانون فوق الجميع وال سلطة اال السلطة الشرعية

في رد على طلب  قريع قال  أن رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد17/7/2005ة الخليج االماراتيوأشارت 
وزير الداخلية ال يتحدث باسمه وهو يعمل بأمر من الرئيس ومن الحكومة، حماس بإقالة وزير الداخلية 

وقال المتحدث باسم .وبالتالي فهو ينفذ سياسة السلطة الوطنية في بسط سيادة القانون وهو ليس معاد ألحد
ارة الداخلية الفلسطينية توفيق ابو خوصة أمس إن ما حصل في قطاع غزة من صدامات مع حركة وز

وشكك ابو خوصة في نوايا حركة حماس بشأن . حماس فعل سياسي فظيع ليس له أي خلفية دينية
  .العمليات العسكرية التي تشنها ضد إسرائيل

وزير االسكان أن : سامر خويرةس عن مراسلها في نابل 17/7/2005السياسة الكويتيةوأوضحت 
واالشغال العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية محمد اشتيه حمل بشدة على حركة حماس واتهمها 

وقال اشتيه ان حماس بدأت تعد نفسها من اجل اعالن ما .بالمسؤولية عن التصعيد االخير في قطاع غزة
لديها معلومات تفيد بأن حماس اشترت ما اسماه امارة اسالمية في قطاع غزة موضحا ان السلطة 

 ألف بدلة كاكي ومجموعة من سيارات الجيب وغيره تحضيرا النشاء جيش شعبي في 25مجموعه 
  .غزة

 احد زعماء حماس اسماعيل هنية ان الدم الفلسطيني عندما يراق فال هقال  ما17/7/2005 البلد ونقلت 
ون ان الهجمات الصاروخية االسرائيلية غير مبررة واعتبر مسؤولون فلسطيني.حماية للدم الصهيوني

 . وتهدد التهدئة التي وافقت عليها جماعات الناشطين في شباط الماضي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس األستاذ خالد  أن 17/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم وأشار 

دم الفلسطيني وتوجيه السالح إلى مشعل أكد على أنه ال تغيير على ثوابت حركة حماس في تحريم ال
ليس هناك موقف شخصي مع وزير الداخلية نصر يوسف أو غيره، وإنما ننتقد  وأنه.االحتالل الصهيوني

حينما يتجرأ البعض على توجيه السالح إلى صدور المقاومين، وهنا ندعو السلطة إلى االحتكام إلى 
لية نصر يوسف خصوصاً وأن له أيضاً ملف قديم العقل، ومن هنا كانت دعوة حماس إلقالة وزير الداخ

اتهم سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس وزارة الداخلية كما . ال نريد فتحه
الفلسطينية بالعمل على منع الحركة من أداء رسالتها اإلعالمية، محذرا الوزارة من المساس بأي وسيلة 

وقال الشيخ حسن يوسف إن حركة حماس ستبقى صمام . حركة أو غيرهاإعالمية سواء كانت تابعة لل
األمان للشعب الفلسطيني ومصالحه، وهي بالتالي ال تضع شروطا أمام الوحدة الداخلية الفلسطينية، 

  . وصحيحةومعالجة األمور بطريقة سليمة
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مين االخيرين في حركة حماس أكدت ، أن ما حدث في اليو أن 17/7/2005االيام الفلسطينية ونوهت 
قطاع غزة ليس صراعاً على سلطة وال استقواء عليها، وشددت على أنها حريصة على صون الدم 
الفلسطيني وانها تعتبره خطاً احمر ال يمكن تجاوزه وأن بندقيتها ستبقى كما كانت بندقية موجهة فقط الى 

ض ما زالت محتلة والعدو صدر االحتالل الصهيوني وليس الى أبناء الشعب الفلسطيني ألن االر
 نؤكد للمرة األلف لبعض القيادات في ت حماسوأضاف.الصهيوني ما زال يقتل ويدمر وينهب ويسرق

السلطة الفلسطينية انه اذا كان البعض يتصور ان بامكانه ان يعود بالساحة الفلسطينية الى العهد البائد 
 ولن يدخل المجاهدون السجن ولن 1996 العام الذي تلطخ بمالحقة المجاهدين فهو واهم، فلن تعود حقبة
ان الشعب الفلسطيني شعب : وأوضحت حماس.تصادر االسلحة ولن يسمح ألحد ان يستفرد بالمقاومة

واحد وارض واحدة وال تقبل حماس بتجزئته او تجزئة االرض وان يستفرد بشعبنا في القدس او في 
 .الضفة الغربية

ادر في حركة الجهاد اإلسالمي قالت  إن قيادة الحركة تواصل  مصأن 17/7/2005 المستقبل ونشرت
مساعيها لحل األزمة التي اندلعت بين السلطة الفلسطينية وحماس، نفت األخيرة أمس علمها بوجود أي 

وقال الناطق باسم حماس سامي ابو زهري إن اللقاء الذي جرى أول من أمس بين حماس . وساطات
وأضاف إن حركة . من طرفهم للتعرف على خلفيات األحداث األخيرةوالجهاد كان لقاء استيضاحياً

حماس أكدت أن لديها قنوات االتصال المباشرة مع السلطة الفلسطينية بكل المستويات والتي تمكن 
 .الحركة من متابعة أي خالفات تنشأ مع السلطة بهدف تطويقها

 
  االمن الفلسطيني يعيد فتح محال تجارية في رام اهللا

دت قوات االمن الفلسطيني أمس فتح محال تجارية وسط مدينة رام اهللا بعد ان اغلقها اصحابها بدعوة أعا
من مجموعة من كتائب شهداء االقصى التابعة لحركة فتح حدادا على استشهاد سبعة فلسطينيين اول من 

حين، اال واستجاب الكثير من اصحاب المحال لطلب المسل.امس برصاص جيش االحتالل االسرائيلي
انهم عادوا وفتحوا محالهم بعد ان انتشرت اعداد كبيرة من االمن الوطني الفلسطيني والشرطة باسلحتهم 

ورغم تأكيد عدد من عناصر الكتائب في رام اهللا، أن ال أزمة مع .في الشوارع وعلى اسطح البنايات
.  التجاري أثار حفيظة السلطةالسلطة وأجهزة األمن الفلسطينية إال أن قيام المسلحين بفرض اإلضراب

  ب.ف.أ. فأصدرت أوامرها بإعادة فتح المحال التجارية بعد تدفق قوات كبيرة إلى وسط المدينة
17/7/2005الغد األردنية   

 
   إسرائيل تعمل على خلق اقتتال داخلي فلسطيني: قريع
ام اهللا اننا ندين رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بر قال

المحاوالت اإلسرائيلية للدخول في حياتنا الداخلية ومحاولة خلط األوراق وتصعيد الموقف والدفع إلى 
باسم الحكومة الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس : اقتتال فلسطيني داخلي، وأضاف

ي ما زال متواصال على غزة وعلى نعلن الرفض القاطع والشجب الالمحدود للعدوان اإلسرائيلي الذ
وتابع نحن نرفض ونشجب العدوان وال نقبل به، .سلفيت وطولكرم، وما رافقه من اغتياالت واعتقاالت

واشار قريع إلى ان السلطة الفلسطينية ستبحث مع وزيرة . وهؤالء الذين يسقطون هم مناضلون من بيننا
سرائيلي خالل زيارتها القريبة إلى المنطقة، وخاصة قيام الخارجية األمريكية كونداليزا رايس العدوان اإل

  .إسرائيل بتكثيف وجودها العسكري حول غزة خالل االيام القليلة الماضية
17/7/2005الخليج االماراتية   

  
  التهدئة تبادلية وموضوع العودة الى غزة مطروح:شلح 

ة التهدئة بقدر التزام اسرائيل فيها ربط األمين العام لـ الجهاد االسالمي رمضان شلح التزام الحرك
باعتبار ان التهدئة تبادلية بين الطرفين، الفتاً الى ان عملية ناتانيا جاءت رداً على الخروق 

وقال شلح في حديث أجرته الحياة عبر الهاتف، ان موضوع عودته الى غزة بعد االنسحاب .االسرائيلية
ط بالسلطة على المعابر وموضوع السيادة، قبل الى يشير االسرائيلي مطروح لدينا، وان تطبيق ذلك مرتب
لماذا تستهدف اسرائيل الجهاد وفي رد على السؤال التالي .ان احتمال ان تتحول غزة الى سجن كبير

 العدو لديه قراءة معينة ان الجهاد حركة مقاومة فقط وليس لديها استعداد لالنخراط في  قال شلحتحديداً؟



 5

خول المجلس التشريعي أو المشاركة في الحكومة، وان هناك معركة شرسة قادمة العملية السياسية بد
وطالما ان الجميع سيكون لديهم اعضاء برلمان وربما وزراء في الحكومة، . على الضفة الغربية

االستثناء الوحيد في نظر اسرائيل هو . سيكونون معنيين بالهدوء واالستقرار كما يقول بعض المحللين
سالمي الذي لن يكترث بشيء إال المقاومة، فعلينا حراثة االرض في الضفة واقتالع الجهاد من الجهاد اال

البعض يقول ان هناك خالفاً داخل الجهاد حول التهدئة وردا على سؤال اخر.جذوره فيها، هكذا يفكرون
هذا غير  قالوان الحركة في غزة ملتزمة التهدئة لكن الضفة ترفض ذلك وتتمرد على قيادة الحركة؟

واعضاء الجناح العسكري سرايا القدس هم األكثر . صحيح، الجميع في الجهاد ملتزم قرار الحركة
نحن تنظيم . التزاماً وانضباطاً بأوامر قيادة الحركة وعالقتهم بها تقوم على السمع والطاعة أوالً وأخيراً

  .ةاسالمي له قيمه وضوابطه االخالقية التي تحض على االلتزام والطاع
17/7/2005الحياة   

  
  لجنة المتابعة العليا للفصائل تؤكد التزام كافة الفصائل بالتهدئة

أكدت لجنة المتابعة العليا للفصائل والقوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية في اجتماع، لم تحضره حركة 
 باستثناء سالح حماس، أمس التزام كافة الفصائل بالتهدئة ودعت الى سحب كافة المسلحين من الشوارع

وشددت اللجنة في الوقت .واكدت التزام كافة الفصائل بالتهدئة وفقا العالن القاهرة. السلطة الفلسطينية
نفسه على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومواجهة االعتداءات االسرائيلية وفق اشكال 

 الشوارع باستثناء السالح الذي وآليات يتم االتفاق عليها وطنيا مؤكدة ضرورة سحب المسلحين من
كما شددت، بعد .يوجبه تطبيق القانون والنظام العام، في اشارة الى سالح اجهزة السلطة الفلسطينية

يومين من االجتماعات، على اهمية احترام وحدانية السلطة ووقف كافة اشكال التصعيد في العالقات 
  . منهج لحل الخالفات الداخليةالداخلية داعية الى اعتماد الحوار الديموقراطي ك

3/7/2005الغد األردنية   
 

 . ما جاء في بيان لجنة المتابعة العليا للفصائل تنتقدحماس
واتهم الناطق باسمها سامي ابو زهري في حديث لوكالة فرانس برس لجنة المتابعة العليا للفصائل 

كما طعن .ر بيان يعرفون اننا نرفضهالحركة بتشييع جثامين شهداء االمس واصدا باستغالل انشغال قادة
ابو زهري في قانونية البيان الن دستور اللجنة يلزم اصدار القرارات والبيانات باالجماع وهو ما لم 

 .يحدث عند صدور هذا البيان الن حماس كانت غائبة بعذر
17/7/2005االيام الفلسطينية  

 
  ره سالحاً غير مشروع ال يجوز التعامل مع المقاومة وسالحها باعتبا: الشعبية

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن االقتتال الفلسطيني هو خط أحمر، مشددة على أنه ال يجوز 
التعامل مع المقاومة وسالحها باعتباره سالحاً غير مشروع والتصدي للمقاومين بقوة السالح، وفقاً 

 مماطلة وتباطؤ قيادة السلطة في تنفيذ ما وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن.لمنطق السيد وزير الداخلية
جاء في إعالن القاهرة بشأن ترتيب البيت الفلسطيني، الفتة إلى أن تفاقم واتساع ظاهرة الفلتان األمني 
الذي تتحمل المسؤولية األولى فيها أجهزة السلطة األمنية والفرق المسلحة التي أنشأها هذا الجهاز أو 

  .لكثير منهاذاك والتي ال زالت تحتضن ا
17/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  كتائب القسام تواصل ردها على جرائم االغتيال الصهيونية 

تواصل الرد القسامي ظهر السبت ردا على جرائم االغتياالت الصهيونية حيث أعلنت كتائب القسام عن 
 الغارات الصهيونية من وقالت الكتائب في بيانات منفصلة رداً على.قصف عدة مغتصبات صهيونية

طائرات األباتشي على مجاهدي كتائب القسام في سلفيت وغزة،قصف مغتصبة نفيه ديكاليم بصاروخ 
، قصف مغتصبة اسديروتبصاروخي قسام ، قصف  قسام ، قصف مغتصبة كفار داروم بقذيفتي هاون

سها عهداً أمام اهللا عز و وأكدت الكتائب في بياناتها أنها قطعت على نف.مغتصبةاسديروتبصاروخ قسام 
جل، وأمام أبناء شعبها وأمتها، بأن تبقى الوفية لدماء الشهداء والجرحى ولألسرى األبطال، وأن تواصل 
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مسيرة الجهاد واالستشهاد، ودك حصون العدو بالصواريخ والقذائف حتى يندحر عن كامل ترابنا 
  .المغتصب مذموماً مهزوماً بإذن اهللا

17/7/2005 لإلعالم المركز الفلسطيني   
  

  فصائل وشخصيات تدعو السلطة وحماس إلى تحكيم لغة الحوار 
دعت فصائل فلسطينية وشخصيات دينية وسياسية فلسطينية السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى نبذ 

ودعت الجبهة . الخالف الداخلي وتحريم الدم الفلسطيني، وإلى التوحد في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي
ديمقراطية الجهتين إلى وقف االنجرار إلى الفتنة الداخلية، وإلى وقف فوري إلطالق النار، الذي أدى ال

إلى سقوط عدد من األخوة بين شهيد وجريح وإنهاء األحداث المؤسفة التي ال يستفيد منها سوى العدو 
 واالحتالل اإلسرائيلي، وتلحق أفدح األضرار بمقاومة شعبنا ووحدته في وجه مخاطر العدوان

بدوره ناشد رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي السلطة الفلسطينية وحركة .اإلسرائيلي
واعتبر البيتاوي في حديث اللبيان أن االحتالل . حماس وأد الفتنة ووقف شالل الدم في قطاع غزة

 مشيراً أن السلطة وحماس اإلسرائيلي هو الرابح الوحيد في ما يجري في قطاع غزة من اقتتال داخلي،
ودعا البيتاوي السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى تطويق األحداث المؤسفة . لن تكونا من الرابحين

وقال طحاينة القابع في سجن النقب إن جميع قوى وفعاليات وجماهير شعبنا مطالبة بتوحيد .في القطاع
خندق حماية الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الجهود لمنع إشعال نار الفتنة والوقوف صفا واحدا في 

الوطنية ومواجهة التحديات وحذر طحاينة من الوقوع في الفخ اإلسرائيلي وتحويل األنظار عن قضية 
  .االنسحاب من غزة، مؤكدا أن المطلوب هو العمل المشترك إلنجاز هذه القضية

17/7/2005البيان    
  

   اجهة التحديات  ندعو لتشكيل قيادة موحدة لمو :البرغوثي
ان ما جرى في غزة مؤسف , األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية, مصطفى البرغوثي.  أشار د

بعد أن وصل الوضع الى حد االقتتال الداخلي بين السلطة حركة حماس واستباحة الدم الفلسطيني , جداً
 قيام قوات االحتالل بالقصف وقال ان ما يزيد األلم أن ما حدث جرى في ظل, بأيدي فلسطينيين

وذلك في اطار سياسة التصعيد االسرائيلية الى , الصاروخي واالعتداءات في غزة والضفة الغربية
حيث أن المستفيد , وخلق الفتنة بين أبناء الشعب الواحد, تحويل قطاع غزة لسجن كبير بعد االنسحاب
وثي لقد حذرنا من ا لوقوع في مستنقع واضاف البرغ. الوحيد مما يجري هو الحكومة االسرائيلية

ومن حالة التوتر الداخلي بعد عسكرة الشارع , وحذرنا من حالة الفلتان األمني, الحرب األهلية
ألزمة الى تحرك الذا فاننا ندعو للخروج من هذه , وفي ظل غياب للسلطة واألجهزة األمنية, الفلسطيني

وتجسيد ذلك بتشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة , اتهوالى تحرك المجتمع المدني بكافة مؤسس, شعبي
وقال البرغوثي اننا نناشد طرفي الصراع الداخلي  فتحوحماس بالكف عن حالة االحتقان .المرحلة المقبلة

  . والتوتر صيانة لوحدة الدم والهدف والمصير
17/7/2005عكاظ   

 
  بالتفجيرات  فلسطينياً من القيادة العامة لالشتباه بعالقتهم 12اعتقال 

 فلسطينياً ينتمون الى 12كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ البيان أن السلطات األمنية اللبنانية اعتقلت 
 القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل لالشتباه بعالقتهم بالتفجيرات التي ة لتحرير فلسطينالجبهة الشعبي

 هذه العملية التي أحيطت بكتمان شديد، وفي خالصة المعلومات عن.طاولت عدداً من المناطق اللبنانية
أن قوى أمنية استدرجت خمسة من المعتقلين الى خارج مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان، في وقت 

وقالت .استدرجت مجموعة أمنية أخرى أربعة في منطقة البقاع الغربي وثالثة في البقاع الشرقي
لتفجير وزرع العبوات الناسفة، وكانت الجبهة المصادر إن للموقوفين ملفات أمنية حافلة في عمليات ا

تستخدمهم في عمليات طاولت مسؤولين سابقين في الثمانينات والتسعينات، ما أثار حولهم الشكوك 
في المقابل، نفت أوساط الجبهة الشعبية لـ البيان علمها باعتقال أي من .بارتباطهم بالتفجيرات األخيرة

  .عناصرها
17/7/2005البيان    
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  ئب األقصى والمقاومة الوطنية والجهاد ينفون مطالبتهم بإقالة وزير الداخلية  كتا

 مجموعات  مجموعات الشهيد ايمن جودة وكتائب شهداء األقصى أعلنت كل من كتائب شهداء األقصى
كتائب المقاومة الوطنيةالجناح العسكري للجبهة الديموقراطية ان ال عالقة لهما الشهيد نبيل مسعود و

وجددت المجموعات عدم مسؤوليتها أو صلتها بهذا .يان الذى صدر ويطالب باقالة وزير الداخليةبالب
صحفي  البيان واستنكرت هذا التصرف من حركة المقاومة اإلسالمية حماس مطالبة اياها من خالل بيان

. ية الفلسطينيةبسحب هذا البيان وعدم الزج بأسمائنا في مثل هذه البيانات التي ال تخدم المصلحة الوطن
نفى مصدر في حركة الجهاد اإلسالمي بشدة ان تكون السرايا قد وقعت على بيان يطالب فيه باقالة و

  .وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف
17/7/2005 48عرب    

 
  مروحيات االحتالل تهاجم ورش حدادة في غزة

جر أمس غارات على أهداف في شنت طائرات حربية إسرائيلية من نوع أباتشي في ساعة مبكرة من ف
مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع أوسع حملة اعتقاالت في مدن بيت لحم ونابلس والخليل 

 من نشطاء حماس والجهاد، فيما اطلقت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري 26أوقف خاللها 
وقال شهود عيان ان الغارة األولى . لحماس قذائف هاون وصواريخ على سيدروت دون اصابة اهدافها

طالت ورشة صناعية تقع بين شارعي بور سعيد والصحابة شمال شرق المدينة وتعود حسب المصادر 
إلى مواطن من عائلةعنان، فيما استهدفت الغارة الثانية ورشة أخرى في غرب المدينة وهرعت فرق 

ودمرت احدث الغارات ثالث .  المكانيناإلنقاذ واإلسعاف والطوارئ، والدفاع المدني والشرطة إلى
ورش من بينها مسبك للمعادن في مدينة غزة ومخيم خانيونس واصابت اثنين من المارة الفلسطينيين، 

وقال مسؤولون عسكريون .وقال الجيش االسرائيلي ان حماس استخدمت هذه المباني في تصنيع الذخائر
 النطاق وربما يعيدون احتالل مناطق فلسطينية اسرائيليون في الماضي انهم سيشنون غارات واسعة

 .  قرب المستوطنات المقرر اخالؤها حتى ال يتم االنسحاب من قطاع غزة تحت النار
17/7/200البيان    

 
   اإلحتالل يواصل تقسيم قطاع غزة وإغالق حاجزي المطاحن وأبو هولي  

 الى ثالثة اقسام وذلك بإغالقها للطريق  واصلت قوات االحتالل االسرائيلي تقسيم قطاع غزة:ألفت حداد
وقالت مصادر فلسطينية .الساحلي وسط قطاع غزة واغالق حاجزي المطاحن وابو هولي جنوب القطاع 

ان اغالق الطرق الرئيسية في قطاع غزة ادى الى منع آالف الفلسطينين من التوجه الى اعمالهم 
ات من المواطنين ينتظرون منذ ثالثة ايام على واوضحت المصادر ان المئ. وجامعاتهم في مدينة غزة

وفي تطور الحق افادت مصادر امنية فلسطينية ان .الحاجز حتى تسمح لهم القوات اإلسرائيلية بذلك
المواطنين الفلسطينيين حاولوا اجتياز حاجزي المطاحن وابو هولي اال ان قوات االحتالل اطلقت عليهم 

الى ذلك منعت قوات االحتالل االسرائيلي . ادى الى اصابة عدد منهم النار والقنابل المسيلة للدموع ما
الفلسطينيين من سن السادسة عشر وحتى الخامسة والثالثين من مغادرة قطاع غزة الى الخارج عبر 

واعتبرت مصادر فلسطينية هذا القرار بانه سيعيد ازمة معبر رفح سواء للقادمين او .معبر رفح الحدودي
  . المغادرين

  17/7/2005 48رب ع
  

  توغل احتاللي جنوب غزة والمقاومة تقصف سديروت وايريز
 توغلت قوات االحتالل االسرائيلي معززة بعدد من اآلليات - يحيى المدهون - الحياة الجديدة -غزة 

صباح امس بمنطقة المغراقة جنوب مستوطنة نتساريم المقامة على اراضي المواطنين جنوب مدينة 
واطن صقر ابو ليلة لـ الحياة الجديدة ان قوة خاصة اعتلت منزله ومنزل شقيقه خضر وقال الم.غزة

ومنزل المواطن عطا الحلو وقامت بعمليات تفتيش وتخريب بممتلكاتهم بعد ان طلبت منهم مغادرة 
منازلهم تحت تهديد السالح ووصف ابو ليلة معاناة المواطنين هناك بالصعبة في ظل المحاوالت 
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لسلطات االحتالل باعتالء منازلهم األمر الذي اشاع حالة من الذعر في صفوف المواطنين المتكررة 
  . وخاصة النساء واالطفال منهم

  17/6/2005الحياة الجديدة 
  

  مخطط لحفر نفق تحت األقصى وحائط البراق
ي  حذرت مؤسسة االقصى العمار المقدسات االسالمية التى تنشط في أراض- قنا -القدس المحتلة 

 امس من مغبة اقدام شركة اسرائيلية بحفر نفق جديد تحت ساحة حائط البراق 48فلسطين المحتلة عام 
وكان قد كشف النقاب ‚ ويمر تحت أسوار القدس مخترقا منطقة باب المغاربة بالمسجد االقصى المبارك

 المغاربة مؤخرا عن مخطط اسرائيلي القامة موقف سيارات ومجمع تجاري ذي طوايق بمحاذاة باب
االمر الذي اعتبرته المؤسسة بأنه يشكل تهديدا خطيرا ومباشرا على المسجد وأساساته ويساهم بشكل 

ولفتت المؤسسة في بيان لها الى أن المخطط ينضم الى أعمال بنائية ‚ كبير بتعريضه للهدم واألذى
جد االقصى ومحيطه خاصة وانشائية عديدة تقوم بها شركات اسرائيلية بالقرب من حائط البراق والمس

وأكد البيان أن هذه المخططات تهدد ‚ باتجاه بلدة سلوان الواقعة على بعد عدة أمتار من المسجد االقصى
المسجد االقصى وتساهم بشكل مباشر في امكانية هدم أجزاء من المسجد االقصى كما تشكل خطرا على 

أن المخطط تضمن بطبيعة الحال ازالة معالم وأشار الى ‚ أساساته وهو ما تسعى اليه جهات إسرائيلية
اسالمية تاريخية في المحيط القريب من المسجد االقصى وأن اقامة هذه البنايات المبرمجة من قبل 

  ‚مخطط اسرائيلى تشكل واحدة من مراحل التحضير القامة الهيكل الثالث المزعوم
 117/7/2005الوطن القطرية 

 
  ويدعون إلى مواصلة المقاومة  عشرات اآلالف يشيعون شهداء غزة

شيع عشرات آالف الفلسطينيين أمس جثامين أربعة من الشهداء اغتيلوا :  طاهر النونو، وكاالت-غزة 
أول من أمس بقصف جوي إسرائيلي على سيارة كانت تقلهم جنوب غرب مدينة غزة، فيما باشرت 

تمهيدا لشن عدوان واسع على فصائل قوات االحتالل أمس إجراءات تقسيم القطاع إلى ثالثة أجزاء 
المقاومة، باشرته الليلة قبل الماضية بغارات جوية إضافية استهدفت ناشطين في حركة الجهاد 
اإلسالمي، واعتقلت أمس عشرات من الناشطين الفلسطينيين، في حين استشهد أمس فلسطينيان كانا 

ازة على الشهداء عادل هنية وأمجد وأدى الفلسطينيون صالة الجن. أصيبا أول من أمس في سلفيت
عرفات وعاصم ابو راس وصابر ابو عاصي من كتائب القسام في المسجد العمري الكبير وسط مدينة 
غزة، وانطلقت الجنازة الحاشدة، التي شارك فيها اكثر من سبعين ألف فلسطيني، باتجاه مقبرة الشهداء 

ون األعالم الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، حيث رفع المشيع
 . المقاومة باالستمرار في المقاومة وإطالق الصواريخ على المستعمرات اإلسرائيلية ردا على االغتياالت

  17/7/2005الخليج االماراتية 
  

  االحتالل يصعد من هجمته على مدينة ومخيم طولكرم.. لليوم الرابع على التوالي
ت مدينة طولكرم الليلة الماضية، ولليوم الرابع على التوالي تصعيدا في الهجمة  شهد: خاص-طولكرم

المسعورة التي تشنها قوات االحتالل الصهيوني على المدينة، فقد شنت قوات االحتالل حملة تفتيش 
ومداهمة طالت عشرات المنازل في مختلف نواحي المدينة، وعبثت بمحتوياتها واعتدت على سكانها، 

وذكرت مصادر محلية أن قوة عسكرية صهيونية داهمت بناء الطنيب السكني .تقلت ثالثة شبانكما اع
 120في الثانية والنصف فجر اليوم، وأخرجت القوة الصهيونية سكان البناء الذين يزيد عددهم عن 

 شخصا معظمهم من األطفال إلى الشارع، وقام الجنود بتفجير بعض األبواب في البناء، كما أدخلوا
الكالب البوليسية المدربة محملة بالكاميرات الموصولة بشاشات مع الجنود خارج البناء، وبعد التأكد من 

وبحسب المصادر فإن هذا المشهد قد تكرر في كل من .خلوه دخله الجنود محدثين خرابا في محتوياته
 منزل برهان حيدر مدير بناء أحمد الشرعب وبناء غازي القندح وبناء الجمل، كما اقتحم جنود االحتالل
 عاما وهو طالب في 21مكتب الداخلية في طولكرم، وفتشوه بدقة بمساعدة الكالب، واعتقلوا ابنه ماهر 

وعلى الصعيد ذاته اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني في الساعة الثالثة فجر .جامعة القدس المفتوحة
 الصحة بعد تكسير أبوابها وعبثت اليوم ساحات مستشفى طولكرم، وبعد ساعتين اقتحمت مديرية
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وشهد مخيم طولكرم عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال الشاب ناصر حسين شافعي .بمحتوياتها
هذا وداهمت قوات االحتالل مقر شرطة طولكرم .والشاب صالح عز الدين دحيلية من ضاحية شويكة

وفحصت هويات من تواجدوا داخلهما  في بلدة بلعا وفتشتهما بدقة، 17ومقر قوات حرس الرئاسة الـ 
وفي مقر . من أفراد السلطة، حيث كانوا بزيهم المدني وبدون السالح حسب تعليمات وزير الداخلية لهم

  . في بلعا قام الجنود بتكسير بعض الخزائن المغلقة واستمر تفتيش الموقع نصف ساعة17الـ 
  17/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   منع التجول عن طولكرم اليوماالحتالل يرفع

أكد اللواء عز الدين الشريف محافظ طولكرم أن سلطات االحتالل االسرائيلية أبلغت : طولكرم ـ االيام
السلطة الوطنية الفلسطينية قرارها رفع نظام منع التجول المفروض على مدينة طولكرم اعتباراً من 

حتالل أبلغت السلطة الوطنية أن الصالحيات األمنية وقال الشريف في تصريح إن سلطات اال.اليوم األحد
الجدير ذكره أن قوات االحتالل اجتاحت مدينة طولكرم .على المدينة ستظل بيد سلطات االحتالل

األربعاء الماضي وفرضت نظام منع التجول عليها، منهية بذلك اتفاقاً بنقل الصالحيات األمنية إلى 
 .آذار الماضي 21السلطة الوطنية تم تنفيذه يوم 

  17/7/2005االيام الفلسطينية 
  

  وفاة عالم الفضاء الفلسطيني عصام النمر،وضع اسم جنين على سطح القمر 
 توفي في مدينة هيوستون عالم الفضاء الفلسطيني الدكتور عصام سعيد - تكساس - هيوستون-جنين

عصام ضمن القلة .اسا، وكان د عاما، والذي عمل في وكالة ن79النمر ابن مدينة جنين عن عمر يناهز 
القليلة من العلماء الذين يعطون اإلشارة النهائية إلطالق مركبات الفضاء، حيث شارك في إطالق 

، التي كانت أول مركبة فضائية تهبط على سطح القمر في العام 11مركبات ابوللو ومن ضمنها  ابوللو 
عليمه االبتدائي في مدارسها وأنهى المرحلة  وتلقى ت1926ولد عصام النمر في مدينة جنين عام .1969

 1949الثانوية في مدرسة النجاح الوطنية في نابلس، ثم التحق بجامعة يوتا بالواليات المتحدة عام 
وقد أكمل تعليمه العالي في جامعة نيويورك حيث حصل .  في علوم الهندسة1953وتخرج منها في عام 

 والتحق بشركة روكيت دين اكبر شركة صانعة لمحركات .على شهادة الدكتوراة في حساب الكميات
الصواريخ في كاليفورنيا حيث كان يقوم بفحص وإطالق الصواريخ الكبيرة، وانتقل بعد ذلك إلى مركز 
. الفضاء ناسا في هيوستن في والية تكساس وتولى قيادة مجموعة االختبار للمركبة القمرية نموذج لونا

ويذكر حافظ طوقان في مقالة كتبها .مة تفوق وشهادات ورسائل تقديرحصل خالل عمله على عدة أوس
 في جريدة نابلس األسبوعية، انه عند سؤاله للدكتور عصام هل صحيح انك سلمت رواد 1993عام 

 حجرا صغيرا كتب عليه جنين وان هذا الحجر موجود اآلن على سطح القمر؟ قال 11مركبة ابوللو 
حتى نتمكن :  ا لم تكتب فلسطين أيضا على الحجر؟ أجاب وهو يضحكلماذ: وعند سؤاله. عصام نعم

  .من إيصاله إلى هناك
 17/6/2005الحياة الجديدة 

  
 سجانون صهاينة يرمون المصحف في حاويات القمامة  

أكد أسرى في سجن المسكوبية إقدام قوات االحتالل في السجن المذكور على :نابلس  أمين ابو وردة
وقال األسير غسان .ة المصحف الشريف، وذلك بإلقاء مصحف في حاوية للقمامةانتهاك جديد لحرم

إن وحدات اسرائيلية خاصة : حسين علي أبو نعمة من بيت لحم لمحامي نادي األسير مأمون الحشيم
وأوضح أبو . تابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنازين السجن، واالعتداء بالضرب على األسرى

وقاموا بضرب . الخاصة قامت بإخراج األسرى من الزنازين بالقوة، بعد تقييد أيديهمنعمة أن الوحدات 
محمد الزعنون : واألسرى هم.   األسرى بالهراوات، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وجروح مختلفة

من حلحول أصيب في رأسه ورجله، وصالح البرغوثي من رام اهللا وأصيب في قدمه، وعمر عالء 
وأضاف أبو نعمة أن الجنود قاموا بضرب رأسه بالحائط ودهسوا .م أصيب برضوضالدين من بيت لح

وأكد أنه بعد االنتهاء . قدميه، كما قاموا بتجريده من مالبسه، وبدأوا تفتيشه بشكل مهين وغير أخالقي
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من الضرب وإدخال األسرى في الزنازين، وجد األسرى أن الجنود قاموا بإلقاء المصحف الشريف في 
ونتيجة ذلك أعلن األسرى اإلضراب عن الطعام، إذ قاموا بإعادة وجبات الطعام .  النفاياتحاوية

 .احتجاجاً على هذا االنتهاك اآلثم
  17/7/2005الخليج االماراتية 

  
  تدهور الحالة الصحية لألسير جمال أبو الهيجا

 قادة حركة حماس في أعربت عائلة األسير الجريح الشيخ جمال أبو الهيجاء، أحد أبرز:جنين ـ خاص
الضفة الغربية عن قلقها الشديد على وضعه الصحي جراء استمرار السلطات اإلسرائيلية بعزله وإهمال 

إن زوجها الشيخ جمال : وقالت األسيرة المحررة أسماء أبو الهيجاء.عالجه رغم حاجته الماسة للعالج
ن عاماً، بدا يعاني من أمراض جلدية  مرات متراكمة إضافة لعشري9الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد 

وذكرت أنه ومنذ .مزمنة بسبب ظروف االعتقال القاسية في زنازين العزل االنفرادية في سجن بئر السبع
صدور الحكم القاسي بحق زوجها، قامت إدارة السجون وبتوصية من المخابرات الصهيونية بعزله عن 

ما انعكس بشكل بالغ على وضعه الصحي فهو يعاني باقي المعتقلين ووضعه في ظروف غير إنسانية، م
وأكدت أن زوجها يعاني من آثار إصابته .من ظهور بقع جلدية، كما أصيب بقصر نظر بسبب العزل

بالرصاص الذي أدى لبتر يده اليسرى، كما أنه بحاجة لعدة عمليات جراحية، ولكن السلطات الصهيونية 
وناشدت أبو الهيجاء كافة المؤسسات والفعاليات .لمناسب لهتماطل وترفض إجراءها أو توفير العالج ا

التدخل والضغط على إدارة السجون لتوفير العالج الفوري لزوجها ولوقف عزله والسماح لها بزيارته 
  .المحظورة منذ عام بذريعة اإلجراءات األمنية

  17/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حوار األسير خضر يدعو إلى تحكيم لغة ال
دعا النائب األسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين من مكان اعتقاله : خاص–رام اهللا

هداريم الصهيوني خالل لقائه بالمحامي رياض األنيس، إلى تحكيم لغة الحوار والعقل في  في سجن
 وأكد على أهمية عالج ما معالجة أية إشكاليات داخلية، وعدم السماح للفتنة أن تتسرب للبيت الفلسطيني،

يحدث بغزة من أحداث مؤسفة بأسرع وقت ممكن، لوأد الفتنة من جذورها واالستعداد لتحمل الجميع 
وقال .لمسؤولياته الوطنية في حال انسحب جيش االحتالل الصهيوني من قطاع غزة الشهر القادم

يد، ودعا الغيورين على إن األسير حسام خضر تلقى نبأ أحداث غزة المؤسفة بغضب شد: األنيس
مصلحة شعبنا إلى التحرك العاجل إلنهاء حالة التوتر والتعالي على الجراح، كما ناشد السلطة الفلسطينية 
وفصائل العمل الوطني واإلسالمي إلى االلتزام بموقف وطني موحد وإستراتيجية عمل واحدة، واالحتكام 

  .ة العليا للشعب الفلسطينيلإلجماع الوطني، كي ال تمس المصالح اإلستراتيجي
  17/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اإلهمال الصحي في سجن عوفر تؤدي إلى تسمم األسرى والمعتقلين

أفاد محامي نادي األسير كرم حمودة أن األسرى في معتقل عوفر الصهيوني اشتكوا : خاص-رام اهللا
ت تسمم عند األسرى وباإلصابة بالتهابات في من انتشار الحشرات بشكل كبير جداً والتي سببت حاال

أجسادهم خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، واشتكى األسرى كذلك من اإلهمال الصحي وعدم تقديم 
من جهة أخرى أشار محامي نادي األسير رائد محاميد الذي زار عدداً من األسرى في .العالج للمرضى

   . األسرى بشكل كبير بسبب اإلهمال الطبي المتعمدسجن جلبوع إلى تدهور الوضع الصحي لعدد من
  17/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  األسرى السوريون يدينون ممارسات االحتالل في المعتقالت 

أدان األسرى السوريون المحررون من سجون االحتالل اإلسرائيلي الممارسات التي تقوم بها سلطة 
 وبدعم من أصحاب القرار وأجهزة المخابرات اإلسرائيلية بحق مصلحة السجون العامة اإلسرائيلية

وقال األسرى في بيان لهم أمس إن ما تعرض له الشهيد هايل أبوزيد .أسرى الجوالن السوري المحتل
هو خير دليل على هذه الممارسات حيث اإلهمال الطبي في مصلحة السجون اإلسرائيلية العالج له حتى 
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وحمل األسرى السلطات اإلسرائيلية كامل المسؤولية .ن ثم أدت إلى استشهادهتفاقمت حالته الصحية وم
عن جريمة اغتيال أبوزيد وطالبوا األمم المتحدة ومنظمة الصليب األحمر ومجتمع العالم الحر بإدانة 
جريمة القتل هذه وإرسال لجان تحقيق للكشف عن حقيقة الممارسات والتجارب الطبية التي تمارس على 

  أ.ش.أ.  األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيليأجساد
  17/7/2005البيان   

  
  اطالق سراح الشيخ رائد صالح قبل يوم من الموعد الرسمي 

وصل الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة االسالمية، الجناح الشمالي، قرابة الساعة الخامسة من فجر 
بعد ان قررت ادارة السجون االسرائيلية اطالق سراحه قبل اليوم االحد الى منزله في مدينة ام الفحم، 

وكان من المتوقع ان يطلق سراح الشيخ صالح يوم غد االثنين لكن ادارة .يوم واحد من الموعد الرسمي
السجون قالت ان السبب الرئيسي لقرار تبكير موعد اطلباق سراح الشيخ رائد هو التخوف من استقبال 

سالمية غدا، حيث كان من المتوقع وصول المئات من انصار الحركة الى حاشد خططت له الحركة اال
وادعت ادارة السجون انها .مداخل سجن اشمورت، قرب مفترق بيت ليد، الستقباله ومرافقته حتى مدينته

وقررت ادارة السجون !قررت تبكير موعد اطالق الشيخ رائد حرصا على سالمته وسالمة انصاره
ح لسلسلة من القيود التي يمنع بموجبها من مغادرة البالد أو دخول أراضي اخضاع الشيخ رائد صال

كما سيمنع الشيخ رائد من دخول مدينة القدس ألربعة أشهر . السلطة الفلسطينية او االتصال بجهة معادية
وفي حينه عقب الشيخ رائد صالح .منذ يوم اإلفراج عنه ، إال بأذن خطي من قائد شرطة لواء القدس

من الواضح جداً أن هذا الشرط جاء بهدف منعي من دخول المسجد االقصى : هذا القرار بالقول على 
المبارك ، وهذا مما يؤكد لنا أن االقصى في خطر وأن الخطر يزداد عليه يوماً بعد يوم ولذلك فهذا 

 . الشرط هو قبيح ومرفوض وتفوح منه رائحة اإلكراه الديني 
17/7/2005 48عرب   

  
  اسرائيلية مشددة في غزةإجراءات 

ذكر رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون ان الجيش سيوقف اطالق الصواريخ والهجمات التي 
وقال لتلفزيون القناة الثانية االسرائيلي ال يمكن ان يبدأ . يشنها ناشطون من غزة قبل االنسحاب

عزل جنوب قطاع غزة عن وسطه واوضحت المصادر ان الجيش االسرائيلي .  االنسحاب تحت النيران
باغالق حاجزي المطاحن غوش قطيف وابو هولي كيسوفيم وعزل وسط القطاع عن شماله من منطقة 

أ ف . مستوطنة نتساريم جنوب مدينة غزة حيث اغلق الطريق الساحلية بسواتر رملية ودبابة اسرائيلية
 د ب أ . رويترز .ب 

17/7/2005البلد   
  

  ...اميركياً باالمتناع عن اجتياح غزةاسرائيل تستجيب طلباً 
كثفت قوات االحتالل االسرائيلي تصعيدها في االراضي الفلسطينية، تمشياً مع أوامر وزير الدفاع 
شاؤول موفاز، في ختام اجتماع لرؤساء األجهزة األمنية باالستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في 

وحشد الجيش االسرائيلي . ر الجهاد االسالمي وحماسقطاع غزة و تكثيف عمليات االغتيال ضد عناص
. آلياته المصفحة في شمال القطاع، مهدداً بمزيد من الضربات الموجعة اذا لم يتوقف اطالق الصواريخ

لكن موفاز قرر عدم البدء بعمليات برية واسعة قريباً، بناء على طلب الواليات المتحدة، كما أفادت 
اع، وأعلن إلغاء زيارته للواليات المتحدة والتي كانت مقررة االسبوع مصادر قريبة من وزارة الدف

  .المقبل بسبب األوضاع األمنية المتدهورة
17/7/2005الحياة   

 
  دولة عربية 21البنك العربي يطلق صندوقاً لالستثمار في 

عربيا، أعلن البنك العربي، أمس، عن تأسيس صندوق لالستثمار في اثني عشر بلدا :كتب جعفر صدقة
يان صدر في عمان، وقالت ادارة البنك في ب. مليون دوالر100من بينها فلسطين، برأس مال يبلغ 

توظيف استراتيجية جديدة في تنويع " ان الصندوق، واطلق عليه اسم مينا، يهدف الى االيام وتلقته
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ر شركة اطلس االستثمارات في أسواق اثني عشر بلدا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، عب
وقال البنك إن هذه الخطوة تنسجم مع سياساته في االنفتاح على ".االستثمارية الـمملوكة بالكامل للبنك

الفرص الجديدة والحديثة لالستثمار في األسواق الـمالية العربية، وفي قارتي آسيا وإفريقيا معاً وتأتي 
 التنمية االقتصادية الشاملة على الـمستوى في سياق الحفاظ على مواقع التفوق والتميز، والتفاعل مع

العربي واإلقليمي، والتوسع في خدمات االستثمار الـمالي الـمتخصصة والكلية التي يقدمها البنك 
بعد دراسة علـمية "وقال البنك إن تأسيس الصندوق جاء .العربي للشركات والحكومات واألفراد

ة للبلدان التي تم اختيارها كساحات عمل للصندوق مستفيضة آلفاق االستثمار في األسواق الـمالي
الجديد، الذي يعبر عن سعي البنك العربي لتوسيع مظلة استثماراته وحضوره في السوق الـمالية 

 ".العربية بناء على استراتيجية استثمار مقررة مسبقاً
17/7/2005االيام الفلسطينية   

  
   سكنية في رفح وحدة950سنضع حجر االساس اليوم لبناء : اشتية
 أكد وزير األشغال العامة واالسكان الدكتور محمد اشتية انه سيتم وضع حجر - الحياة الجديدة-رام اهللا

 وحدة سكنية في رفح وايضا االسبوع المقبل للحي االماراتي في رفح، 950االساس اليوم األحد لبناء 
ابلس ومن ثم الخليل، حيث يوجد والمباشرة بخطوات في اصالح بيوت مدمرة في الضفة بداية في ن

 مليون دوالر العادة البناء، وشدد على ضرورة اغالق 8،44 بيتا مدمرا في الضفة تحتاج الى 1045
وكان الوزير ترأس امس اجتماعا لكادر وزارة االشغال العامة واالسكان في .ملف االضرار الجزئية
  .مقر الوزارة في البيرة

17/6/2005الحياة الجديدة   
  
  تجار يناشدون الجهات المختصة حمايتهم من تسلط إدارات الموانئ اإلسرائيليةال

 ناشد عدد من تجار االستيراد الفلسطينيين السلطة - رومل شحرور السويطي- الحياة الجديدة -نابلس
جشع وتسلط ادارات الموانئ  الوطنية ومؤسساتها االقتصادية والتجارية حمايتهم مما وصفوه بـ

وقال بركات أبو كتب مستورد بضائع من الصين إن البضائع التي .ة وتحكمها بعملهماإلسرائيلي
يستوردها تحتجز عادة في ميناء أشدود االسرائيلي الكثر من عشرين يوما وهذا ما يفقدها الرواج 
خاصة فيما يتعلق ببضاعة المواسم، وأضاف أن التأخير يكلف التاجر مبالغ باهظة فوق كساد البضاعة 

نه يدفع مائة دوالر لكل كونتينر محمل على السفينة في الميناء في كل يوم يتأخر فيه عن اذ ا
واتهم تجار آخرون سلطات الموانئ االسرائيلية بتعمد ضرب تجارتهم عبر تأخيرها في الميناء .انزاله

في االسواق في الوقت الذي تتخذ فيه كافة التسهيالت للتجار االسرائيليين الدخال بضاعتهم التي تروج 
وناشد عدة تجار بمذكرات تم رفعها الى .بدال من البضائع ذاتها التي يستوردها التجار الفلسطينيون

مجلس الوزارء ووزارة التجارة العمل على شرح القوانين االسرائيلية فيما يتعلق بحركة الموانئ للتجار 
ينيين لتخليص بضائعهم مقابل مبالغ مشيرا الى ان شركات التخليص االسرائيلية تتحكم بالتجار الفلسط

  .طائلة من االموال
17/6/2005الحياة الجديدة   

  
    نزع سالح المخيمات الفلسطينية قبل سالح حزب اهللا : الرسن

من المقرر ان يقوم الرسن بزيارة الى بيروت بعد تأليف الحكومة اللبنانية :  زهير ماجد-بيروت 
بحث في استكمال تنفيذ القرار وبخاصة نزع سالح الميليشيات الستطالع تطورات الوضع اللبناني وال

ومن هذا المنطلق سيعاود الرسن الحوار الذي كان بدأه في دمشق ، .ونشر الجيش اللبناني في الجنوب
وفي اعتقاد مصادر .1559قبل اكثر من شهر ، حول جملة مسائل متعلقة باستكمال تطبيق القرار 

 قيام المجتمع الدولي بتغطية الجزء الذي قد يكون متعلقا بسوريا في دبلوماسية ان الرسن يسعى الى
مسألة نزع سالح المخيمات الفلسطينية في لبنان على الرغم من شمولية طروحات الرئيس الفلسطيني 

وتقول المصادر ان مسألة السالح الفلسطيني في المخيمات ستكون محور .محمود عباس في هذا االمر
موقف الذي اعلنه عباس اثناء زيارته االخيرة الى بيروت بان الفلسطينيين في لبنان ضغوط دولية الن ال

وفي معلومات .يخضعون للقانون اللبناني ولما تقرره الحكومة اللبنانية ، اليزال يحتاج الى ما يبلوره
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، ولكن دبلوماسية ان ثمة توافقا دوليا جرى على التريث في الوضع نحو تنفيذ خطة نزع سالح حزب اهللا
ووفق هذا المنطق تقرر ان تعطي االولوية . بحذافيره1559بدون التراجع عن االلتزام بتنفيذ القرار 

لنزع سالح المخيمات الفلسطينية ومساعدة الحكومتين اللبنانية والفلسطينية على انجاز هذا الملف بشكل 
 مشكلة المخيمات سلمي وهادىء، خصوصا وان باريس سبق ان اعدت بدورها خطة متكاملة لحل

واستنادا الى هذه الخطة ينتظر ان تكمل الحكومة .الفلسطينية واسلحتها بتعاون وثيق السلطة الفلسطينية
اللبنانية الجديدة اجراءات تحسين وتسوية اوضاع الفلسطينيين بعد اتخاذ حكومة ميقاتي قرار السماح 

 1559لالفت ان العواصم المعنية بالقرار وا.لالجئين بممارسة حوالي سبعين مهنة كانت ممنوعة عليهم
قررت استباق نزع سالح المخيمات بارسال تحذيرات شديدة اللهجة الى سوريا تحمل اجهزتها مسؤولية 

وقد شهد بعض احياء مخيم عين الحلوة اثناء زيارة ابومازن الى لبنان حملة توزيع مناشير . اية عرقلة
  .ينيةمعادية لتوجهات السلطة الوطنية الفلسط

 17/7/2005 الدستور 
 

   مصر تتوسط بين الفلسطينيين والكيان يحاصر غزة 
حركة حماس، التي خفت ودخلت مصر على خط الوساطة في األزمة بين السلطة : طاهر النونو-غزة 

اإلسرائيلية وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أمس أن من المتوقع “حدتها أمس بعد تصاعد االعتداءات 
م األحد إلى قطاع غزة وفد أمني مصري لعقد سلسلة اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية أن يصل اليو

وأفادت أن الوفد المصري سيضم اللواء مصطفى .لتقريب وجهات النظر بين األطراف الفلسطينية
  .البحيري نائب مدير المخابرات العامة، واللواء محمد ابراهيم

   17/7/2005الخليج االماراتية 
  

  ط يبحث مع وولش االنسحاب اإلسرائيلي من غزةأبو الغي
أجرى أمس وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مباحثات أمس مع ديفيد وولش، الذي يزور 

كما تناولت الدور المصري . القاهرة حاليا تركزت حول عملية السالم واالنسحاب اإلسرائيلي من غزة
 واإلسرائيليين، والنهوض باالستقرار األمني، إضافة إلى المحتمل للمساعدة في الحوار بين الفلسطينيين

التنسيق مع الفلسطينيين إلعادة الهدوء في أعقاب التوتر مع الجانب اإلسرائيلي عقب عملية نتانيا 
وصرح وولش عقب اللقاء بأن مصر والواليات المتحدة تربطهما عالقات صداقة . األسبوع الماضي

وقال ان اللقاء المطول مع . تحقيق االستقرار والسالم في المنطقةاستراتيجية قوية وتعمالن على 
أبوالغيط انصب على تطورات الموقف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في األراضي الفلسطينية، مؤكدا 

وأضاف . ان القاهرة وواشنطن تعمالن بقوة لتحقيق االنسحاب اإلسرائيلي من غزة في الموعد المقرر
  . وكاالت .قد ان الوقت قد حان لمساندة الذين يعملون على تنفيذ خارطة الطريقاننا جميعا نعت«

 17/7/2005البيان  
  

  واشنطن تنفي وجود أي حوار مع حماس
 دافيد وولش ردا على سؤال عما اذا كانت الواليات المتحدة تعمل على اجراء حوار قال:  قنا–القاهرة 

ركية ليس لها اي اتصاالت ولم يكن لديها ولن يكون لها اي مع حركة حماس قال وولش ان االدارة االمي
  .اتصاالت مع حماس النها منظمة ارهابية حسب تعبيره

 17/7/2005الوطن القطرية 
  

  زيارة رايس النجاح خطة الفصل  :  خبيران امريكيان 
 موجة العنف  أكد المساعد السابق لوزير الخارجية االمريكية رايموند أن تصاعد:واشنطن،محمد المداح

بين الفلسطينيين واالسرائيليين يكشف عن مدى هشاشة االتفاقات الخاصة بالهدنة بين الطرفين وأن 
وقال في .بعض الفصائل الفلسطينية ال تقيم وزنا للسلطة الوطنية الفلسطينية وتضرب قراراتها بالحائط

الى المنطقة فى ظل تفاقم عكاظ أن عودة وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس  تصريح لـ
الوضع األمني هناك يعنى أن هناك توجها أمريكيا نحو انجاح انسحاب اسرائيل من غزة دونما حاجة 

ورأى ان رايس ستعمل على اعادة التوازن المفقود بين .الى اراقة المزيد من الدماء بين الطرفين
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 تعقد اماال كبيرة على هذه الزيارة فى تحقيق الفلسطينيين واالسرائيليين مشيرا الى ان االدارة األمريكية
من جانبه قال الدكتور تيرى تومسون استاذ العلوم .فرص السالم والتى مازالت متاحة حاليا بين الطرفين

عكاظ ان زيارة رايس الى الشرق االوسط تهدف الى  السياسية في جامعة ويسكونسون فى تصريح لـ
لتهدئة لتنفيذ الخطة االسرائيلية لالنسحاب من غزة رغم تصعيد حث االسرائيليين والفلسطينيين علي ا

العنف واعتبر أن انهيار الهدنة بين الطرفين قبل استكمال االنسحاب من غزة أو اجالء المستوطنات 
التى شرع بالفعل فى اخالئها من المستوطنين اليهود سيعيد القضية برمتها الى المربع األول من جديد 

  . تاتي اهمية زيارة رايس لحث األطراف على االلتزام بالمضى قدما فى خطة السالموانطالقا من هنا
  17/7/2005عكاظ 

  
  سويسرا تطلب تعهدا بإزالة جدار الفصل 

 حثت سويسرا بوصفها الوصية على اتفاقيات جنيف اسرائيل على التعهد - رويترز -االمم المتحدة 
وقال السفير ‚  اذا خف تهديد وقوع هجمات فلسطينيةبازالة الجدار الذي تشيده في الضفة الغربية

السويسري بيتر مورير في تقرير للجمعية العامة لالمم المتحدة ان المصدقين على االتفاقية يريدون ايضا 
وتنظم اتفاقية ‚ ان تواصل السلطة الفلسطينية العمل بشأن التزامها بتحسين الوضع االمني في اسرائيل

ويوجد جدال في المجتمع الدولي بشأن مدى ‚ المدنيين في زمن الحرب واالحتاللجنيف الرابعة معاملة 
وطلبت الجمعية العامة لالمم المتحدة هذا ‚ سريان هذه االتفاقية على فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة

ية التقرير السويسري العام الماضي بعد ان اصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يعلن عدم شرع
 يوليو من اسرائيل االلتزام 20وطلب بعد ذلك قرار اصدرته الجمعية العامة في ‚ بناء اسرائيل للجدار

وطلب القرار ايضا من سويسرا ان تسأل الحكومات التي صدقت على االتفاقية مااذا كان ‚ بهذا الرأي
شاورات التي اجرتها وقال مورير ان الم‚ يتعين عقد مؤتمر دولي لضمان التزام اسرائيل بتعهداتها

حكومته توصلت الى ان معظم المصدقين على االتفاقية يعتقدون ان االتفاقية سارية على شتى االراضي 
  ‚ ولكنه اضاف انه ال يوجد حماس يذكر لعقد مؤتمر دولي في هذا الوقت‚ الفلسطينية

 17/7/2005الوطن القطرية 
  

    عن كل مستوطن يهودي  األمريكيون يدفعون ربع مليون دوالر: تشارلي ريز
ب الذي تقدمت به حكومة ارييل شارون الى االدارة األمريكية للحصول  تعليقا على الطل:جوزيف حرب

 مليار دوالر من اجل تمويل خطة الفصل واالنسحاب من قطاع غزة 2,2على مساعدات مالية بقيمة 
ان دولة  :كتب الكاتب االمريكي المعروف تشارلي ريز امس مقاال على موقعه االلكتروني جاء فيه

 مليار 2,2ولة اجنبية ولكنها تريد من دافعي الضرائب األمريكيين دفع مبلغ اسرائيل كما نعلم هي د
 مليارات دوالر مقابل انسحابها من قطاع 3دوالر اضافة الى مساعداتنا السنوية المنتظمة والبالغة 

ففي واشنطن من , واذا لم يرفع الشعب األمريكي صوته فانه يجب اعتبار الصفقة منتهية منذ اآلن.غزة
كد ان كل ما تريده اسرائيل تحصل عليه ولكن هناك أسباب عدة توجب على الشعب األمريكي ان المؤ

ينتفض ضد هذا االعتداء الجديد على خزينة دولته من قبل االسرائيليين ومن يساندهم من 
وفي هذه االسباب ان شارون كان قرر من جانب واحد االنسحاب من غزة وليس تلبية .األمريكيين

واذا ما وافق الرئيس ,  السلم التي وضعها الرئيس بوش والتي تجاهلها شارون منذ البدايةلشروط خطة
 ألف 227األمريكي وهذا أمر متوقع جدا فان دافع الضرائب في الواليات المتحدة سيكون قد د فع مبلغ 

  . دوالر عن كل مستوطن يهودي خالل العقود الثالثة الماضية
  17/7/2005عكاظ 

  
  للجنة الرباعية لحمل إسرائيل على إطالق األسرى  رسائل مصرية

بعث وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط رسائل عاجلة إلى كل من وزيري : الخليج-القاهرة 
خارجية الواليات المتحدة كوندوليزا رايس وروسيا سيرجي الفروف، واألمين العام لألمم المتحدة كوفي 

منية والخارجية باالتحاد األوروبي خافيير سوالنا، بوصفهم ممثلي انان، والمنسق األعلى للشؤون األ
اللجنة الرباعية الدولية طالبهم فيها بتفعيل جهودهم لجهة حمل إسرائيل على تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ 
خصوصاً وقف االعتقاالت واالغتياالت في الكوادر والفصائل الفلسطينية وممارسات المصادرة وهدم 
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ولفت أبو .جانب اإلفراج عن األسرى التي كانت حكومة إسرائيل تعهدت بإطالق سراحهمالبيوت إلى 
الغيط إلى أن التصعيد الجاري في األراضي المحتلة والبطء في تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ يخلقان حالة 

 .من اإلحباط واليأس ويحرضان على ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطيني
  17/7/2005الخليج االماراتية 

  
  قافلة أوروبا للسالم تتضامن مع الفلسطينيين

أجرى منظمو قافلة أوروبا للسالم التي تزور سوريا حاليا سلسلة من :  محمد ظروف- الوطن -دمشق 
اللقاءات واالتصاالت مع هيئات سورية وفلسطينية وزار هؤالء مخيم الالجئين الفلسطينيين في اليرموك 

 الشعب الفلسطيني والمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون من جراء قرب دمشق واطلعوا على واقع
وكان المشاركون في القافلة قد زاروا امس مخيم ‚ سياسة التهجير عن الوطن التي تمارسها اسرائيل

التبريزي لالجئين الفلسطينيين في حلب واكدوا تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني في العودة وحق 
 18وتضم هذه القافلة ممثلين عن ‚ امة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدستقرير المصير واق

دولة أوروبية تقود حملة واسعة في الشرق االوسط للمطالبة بتفكيك المستوطنات االسرائيلية في 
 وأكد‚ االراضي العربية المحتلة وهدم جدار الفصل العنصري وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
  ‚رئيس القافلة ميشيل قلمو أنهم قدموا الى المنطقة للتضامن مع شعوبها سواء في فلسطين أو سوريا

 17/7/2005الوطن القطرية 
  

 !! حماس واالستيالء على غزة
  ياسر الزعاترة 

عاد جبريل الرجوب إلى عادته القديمة في الهجوم على حماس، فيما يبدو أنه قد استكثر على نفسه 
 شهورا من التصريحات المعتدلة التي أعادته من جديد إلى مربع السياسة بعد أن كان مجرد أسابيع أو

شرطي ال يعرف غير الضرب والتعذيب، بما في ذلك للصحافيين، فضالً عن فرض األتاوات وتقاضي 
ر العموالت، وال حاجة للذهاب أبعد من ذلك، تحديداً إلى النصف الثاني من التسعينات من أجل التذكي

بحسب الرجوب، !بمساهماته في اغتيال المجاهدين أو تسليمهم، هل تذكرون قصة مبنى بيتونيا الشهيرة؟
فإن خطاب حماس اإلعالمي القائم على االتهامات والتحريض بأسلوب يفتقر للحد األدنى من المسؤولية 

أن من شأن ذلك أن يهيىء يثير الريبة والشك بأن هناك مخططاً الفتعال مواجهات داخلية اعتقاداً منهم ب
وحتى ال يضطر كبار المسؤولين في السلطة إلى النزول إلى هذا المستوى، فقد .لالستيالء على السلطة

ترك للرجوب، ومعه أبواق إعالمية في الداخل والخارج مهمة الترويج لمثل هذه المقوالت التي ال 
هل تنفرد حماس :  ومن يتبنى مقوالتهدعنا نسأل الرجوب.تصمد أمام الحقائق الموضوعية على األرض

بإطالق الصواريخ، أم أن كتائب األقصى وكتائب أبو الريش التابعة لفتح قد أطلقت أعداداً اكبر منها 
خالل األسابيع األخيرة، فضالً عن حركة الجهاد التي تتوسط في األحداث مع أن الهجمة في األصل 

لداخلية فال تبدو مقنعة هنا، إذ يعلم الجميع أن بندقية حماس أما حكاية الفتنة والمواجهات ا!كانت عليها؟
لم توجه يوماً إلى أحد في السلطة رغم كل المرارات المعروفة، وما جرى يوم الخميس هو اعتداء من 
قبل قوات الجنرال نصر يوسف على مجموعة من حماس، بدليل أن أحداً من القوات المذكورة لم يصب 

 عناصر من حماس، أحدهم في حالة الخطر، فيما استشهد طفالن وإصيب ستة بأذى مقابل إصابة خمسة
ويكفي أن نشير هنا إلى ان من صادر كاميرات المصورين وشرائطهم . عشر آخرون من الناس العاديين

أين هو التحريض من قبل حماس على السلطة وقادتها .المسجلة هو من كان يسعى إلى إخفاء الحقيقة
 أنهم يكنون االحترام للسيد محمود عباس، أم أنه الموقف العابر من تأجيل يكررون صباح مساء

انتخابات المجلس التشريعي وإقرار قانون يختلف عما تم التفاهم عليه مع الفصائل في تفاهمات 
يبدو أن على حماس لكي تثبت أنها ليست عازمة على االستيالء على السلطة أن تمارس سياسة !القاهرة؟

 األيسر كلما بادر اإلسرائيليون إلى صفعها وصفع شعبها على الخد األيمن، وكل ذلك من أجل إدارة الخد
أن يحظى القوم بمنطقة يسيطرون عليها بالكامل، أعني غزة، حتى لو كانت محطة لتثبيت االحتالل في 

طيل رحيل من العبث االعتقاد ان حماس تسعى إلى تع.الضفة الغربية، أقله بحسب النوايا اإلسرائيلية
المحتلين عن غزة، فما من أحد ينتظر ذلك اليوم مثل حركة قدمت أجمل فرسانها وأكبر قادتها من أجل 
هذا اإلنجاز، وقد آن لها أن تؤكد للعالم أجمع صدق خطابها في قدرة المقاومة والشهداء على دحر 
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في إذالل الفلسطينيين، بل تريدهم االحتالل، لكنها بالمقابل ال تريد للمحتلين أن يرحلوا فيما هم يمعنون 
مثل هذا الكالم ال يفهمه تجار السياسة، .أن يرحلوا مكللين بالهزيمة، تماماً كما حصل في جنوب لبنان

لكن الشعب العظيم يفهمه، وجماهير غزة كانت وما تزال على ثقتها بأن حماس لم تفتعل صداماً مع 
 ممن أطلقوا النار على مصلى مسجد فلسطين قبل سنوات، أحد، وأنها األكثر حرصاً على الدم الفلسطيني

أما حكاية االستيالء .وممن مارسوا أبشع االنتهاكات وغرقوا في الفساد وسرقة قوت الناس حتى آذانهم
على غزة بالقوة فهي حكاية بائسة ال تقال بحق حركة عريقة أدارت معركتها بذكاء طوال ما يقرب من 

رك أنه ال الوضع المحلي الفلسطيني بوجود أناس يمكنهم أن يبيدوا نصف حركة تد. عقدين من الزمان
الشعب الفلسطيني من أجل االستمرار في السلطة يسمح بذلك، وال وجود المحتل على األبواب، بل داخل 
غرف النوم يتيح ذلك، فضالً عن النظام العربي الذي يرتعد من احتمال من هذا النوع، وسيمنعه ولو 

نداً إلى الموقف األمريكي والغربي عموماً، وال قيمة بعد ذلك لمسائل العالقات العامة المتعلقة بالقوة مست
  !!بحوارات غربية مع حماس ال هدف لها غير التدجين

لو كان ثمة عدل في هذا العالم لكان من حق حماس أن تكون سيدة غزة، لكن الظروف التي تسمح 
 وصغيرة هي ذاتها التي تفعل فعلها هنا، لكن ذلك ال يشغل ألحزاب فاقدة الشرعية بحكم دول كبيرة

حركة أرادت أن تجعل من القضية الفلسطينية رافعة لألمة في مواجهة الهجمة األمريكية الصهيونية 
  .عليها

17/7/2005 الدستور   
 

 حزب السلطة أم سلطة الحزب؟: قرار فتح الصعب
رياض المالكي .د  

ات الناشئة تعكسها وبقوة تركيبة األنظمة السياسية القائمة وعالقتها إحدى أهم إشكاليات الديمقراطي
بالحزب الحاكم، متمثلة بتثبيت عالقة جدلية بقائية ما بين شكل السلطة والحزب باعتماد كل منهما على 

قد تتفاوت نسبية العالقة االعتمادية بحيث قد تميل لصالح الحزب على حساب . اآلخر للبقاء واالستمرار
لطة كما هو الحال في سورية البعث، أو قد تميل لصالح السلطة على حساب الحزب كما هو الحال الس

في كلتا الحالتين، ال يمكن االدعاء بوجود ديمقراطية حقيقية عندما يتحكم الحزب في أمور . في مصر
لسطينية تقف الحالة الف. السلطة، أو عندما يتشكل حزب هالمي هدفه توفير احتياجات السلطة األساسية

في منتصف الطريق، بعد أن كانت أقرب للحالة السورية مع بدايات السلطة قبل عشر سنوات، واآلن 
أصبحت أقرب بكثير إلى الحالة الـمصرية رغم أن الحزب الحاكم في فلسطين لـم يفقد بوصلته 

ه اإلشكالية عادة ما هذ. القيادية ولـم يقبل بدور التابع لـمؤسسة السلطة، وهنا يكمن أساس االختالف
تختفي في ظل نظام ديمقراطي متعدد األحزاب، يضمن وليس فقط يسمح، النتقال السلطة وتداولها بين 
األحزاب دون القبول بهيمنة حزب معين على مقاليد الحكم طويالً، وعليه فالحالة الفلسطينية تخطو بشكل 

يعية النتخابات التشريعي القادمة والتي حثيث العتماد ذلك النظام الديمقراطي التعددي كنتيجة طب
طالعتنا الصحف الـمحلية مؤخراً بأخبار متنوعة .ستشارك فيها كافة مكونات الطيف السياسي الفلسطيني

وجديدة أضفت تأكيداً على االدعاء الذي يقول إن هناك خلطا كبيرا تُقِْدم عليه ومنذ عشر سنوات، قيادات 
ما تغفل وجود أو ضرورة وجود خط فاصل طبيعي وضروري ما بين حركة فتح أو قيادات السلطة عند

فتح ومؤسسات السلطة، فتشرع في تخطي الحواجز الـمفروض أن تفصل ما بين الهيكليتين والهادفة 
ما حدث في األسابيع . إلى تأسيس الستقاللية السلطة عن األحزاب وتأثيراتها الـمباشرة عليها وبالعكس

ج في إسقاط الهوامش، ويعزز في نفس الوقت ضرورة إحداث الفصل كجزء من األخيرة ترسخ هذا النه
خالل األسبوع الـمنصرم حصل اجتماع في مكتب رئيس الوزراء .عملية اإلصالح السياسي الـمطلوبة

برام اهللا ضم الـمكتب الحركي الـمركزي لفتح في الوزارات والهيئات الحكومية حيث ناقش مع رئيس 
ات على الساحة الفلسطينية وأوضاع حركة فتح واجتماع اللجنة الـمركزية للحركة الوزراء الـمستجد

الذي عقد مؤخراً في عمان حسب قول الصحف التي نشرت الخبر، وبينما استعرض رئيس الوزراء 
الـموقف السياسي واجتماع عمان، طالب رئيس الـمكتب الحركي أن تكون هناك خطوط متصلة مع 

جة الـمشاكل ونقاط الضعف التي تمر بها الحركة كما طالب بتفعيل دور الحركة رئيس الوزراء لـمعال
نحن نعلـم أن التداخل ما بين عضوية اللجنة الـمركزية لفتح ورئاسة الوزارة . في جميع الـمجاالت

هي التي ساهمت في حدوث مثل هذا االلتباس عند الشارع الفلسطيني، خاصة من هم خارج إطار حركة 
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وفي . هذا الـمثال هو ترسيخ للحالة األولى التي تؤكد مفهوم حزب السلطة. ثلون أغلبية شعبنافتح، ويم
مكان آخر من الوطن، عقد اجتماع في مدينة غزة في اليوم الذي سبق اجتماع رام اهللا ضم رئيس مكتب 

فد مثّل لجنة التعبئة والتنظيم لحركة فتح في غزة والذي هو أيضاً عضو اللجنة الـمركزية فيها مع و
مدراء العالقات العامة في وزارات ومؤسسات وأجهزة امن السلطة الوطنية، حيث تطرق أمين سر 
اللجنة إلى أداء لجنة العالقات العامة واإلعالم في وزارات ومؤسسات السلطة سواء على الـمستوى 

جهزة األمنية لـما يخدم الرسمي من التنسيق بين إدارات العالقات العامة بالوزارات والـمؤسسات واأل
الـمصلحة الوطنية، وعلى الـمستوى الشعبي من حشد لكافة الطاقات والجهود حسب نفس الـمصادر 

ويبقى السؤال مفتوحاً عن العالقة ما بين رئيس مكتب التعبئة والتنظيم في فتح وبين لجان . الصحافية
هذه اللجان هم أيضاً أعضاء في حركة متخصصة تعمل في مؤسسات السلطة؟، إالّ إذا كان كافة أعضاء 

فتح ويعتبرون وجودهم في السلطة تكريسا لدور فتح الرئيس ولخدمة هذا الدور من خالل عملهم في 
السلطة، بحيث تتحول السلطة إلى جسر يخدم حزب بمفرده وليس الوطن برمته، ترسيخاً لحالة سلطة 

ين وخفايا وأسرار التنسيق الرسمي الذي يتم ولـماذا كانت هناك حاجة لتقديم شرح عن مضام. الحزب
بين إدارات العالقات العامة واإلعالم في وزارات ومؤسسات وأجهزة أمن السلطة إلى شخص مع كل 
االحترام إلى صفته االعتبارية ليس له أية عالقة بالسلطة وليس عضواً فيها؟، إالّ ترسيخاً لـمفهوم 

 .سلطة الحزب
اره بطريقة تلقائية على أساس اعتباره حدثا طبيعيا تم ترسيخه منذ نشأة هذا الـموضوع ونتيجة لتكر

السلطة وحتى اآلن يؤكد ترسخ فهم وأداء خاطئ لدى الـمسؤولين الفتحاويين سواء أكانوا داخل السلطة 
كما . أم خارجها على اعتبار أن السلطة هي في خدمة الحركة وليس العكس ضمن مفهوم سلطة الحزب

س الوقت الحالة الـمناقضة لها ضمن حالة انصهار تدريجي لحركة فتح في هيكليات ويعكس في نف
هذا الخلط الذي يدفع ثمنه تطور . السلطة واستمتاعها بمعاملة األفضلية من قبل العناصر الـمشتركة

النظام السياسي يؤسس من جهة أخرى إلى الحاجة في طرق باب اإلصالح السياسي، وتنويه القائمين 
لف اإلصالح بوجوب إدخال هذا النهج واألداء الخاطئ ضمن ملفات اإلصالح الـمعمول بها أو على م

الـمنوي العمل بها، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وإنهاء االزدواجية بشكل يسمح الستقاللية 
ة قد هذا الـمزج ما بين الحالتين بطريقة انسيابي. السلطة عن الحركة واستقاللية الحركة عن السلطة

ألغى ليس فقط الفواصل الـمحورية ألساسيات العمل التخصصي، وإنما تجاهل االعتبارات السياسية 
 .وتخطى حساسية الـموضوع لدى بقية الشعب خارج إطار حركة فتح

من الواضح أن الحركة قد استفردت بشكل رئيس بتعبئة الهيكلية اإلدارية والوظيفية الـمباشرة للسلطة 
ددية السياسية الـمتمثلة في الـمجلس التشريعي األول وبسبب ضعف بقية فصائل بسبب غياب التع

منظمة التحرير وتبعيتهم الـمالية والوظيفية للحركة وعبرها للسلطة، من جهة، وبسبب اختيار الحركات 
اإلسالمية الجديدة البقاء خارج اطر السلطة والـمنظمة لكي تنمو على أخطاء الحزب الحاكم وتستغل 

لهذه األسباب مجتمعة نتج هذا االلتباس أو التداخل الـمتعمد الذي . راته عبر السنين من جهة أخرىثغ
لـم يعالَج في السابق رغم بعض األصوات القليلة الـمنادية بالتصحيح والفصل، والتي لـم تجد لها أي 

 .صدى
رات األولى للحكم الـمحلي، كوننا اآلن على أبواب انتخابات تشريعية، ونتيجة مباشرة النتخابات الدو

وضمن قراءة واقعية الستطالعات الرأي التي ترجح حدوث تغيير نوعي في تركيبة الـمجلس القادم 
وعبره في تشكيلة الحكومة، فمن الـمرجح أيضاً أن تنهي هذه النتائج وشكل الحكومة القادمة أي التباس 

وريثما تحدث تلك االنتخابات التشريعية، . أو تداخل من شأنه تجيير دور السلطة لصالح حزب معين
فمن الضروري على الـمسؤولين أن يكفوا عن االستمرار في هذا النهج، وأن يعتبروا وجودهم الحالي، 
نتيجة لغياب التعددية الحزبية وتمثيالتها في السلطة، هو تكريس لتمثيلهم الوطني ودورهم في تعزيز هذا 

مة أن تعزز التواجد الحزبي داخل الـمجلس التشريعي أو السلطة من شأن االنتخابات القاد. التكريس
التنفيذية، وبالتالي تضع حداً لـمثل هذا التداخل الـمتواصل والـمضر باستقاللية السلطة وحياديتها، أو 

من الـمتوقع أن تأخذ الحكومات القادمة الطابع الحزبي . تشرع حدوثه عبر التمثيل الـمتعدد لألحزاب
يبة واألداء، ممثلة لحزب معين أو أحزاب مجتمعة، وعاكسة لشكل التوازن الحزبي داخل في الترك

الـمجلس التشريعي، مما سيسمح من جديد لحكومة الحزب أن تتحرك في إطار سياسات الحزب 
لكن ريثما يحدث ذلك، يجب التذكير أن الحكومة الحالية رغم اعتمادها على الحزب الحاكم إالّ . ومواقفه
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 ال تعكس حال الحزب الحاكم وإنما هي أقرب إلى كونها حزب السلطة، ولو للفترة الراهنة والتي أنها
من مصلحة حركة . من شأنها أن تمتد زمنياً حتى يتم تحديد موعد جديد النتخابات الـمجلس التشريعي

وب مكوناتها فتح أن تعود إلى كونها الحزب الحاكم بدالً من أن تكون حزب السلطة، وبدالً من أن تذ
الهيكلية وقدراتها البشرية ضمن الوضع الحالي لصالح السلطة وعلى حساب قدرات الحزب، وهذا ما 

عودة إلى قرار . يحصل بالفعل لحركة فتح اآلن حيث أضحت العامود الفقري للسلطة، ومنذ نشأتها
خيارين وتعمل على الحركة الصعب ما بين حزب السلطة أو سلطة الحزب، فعليها أن تبتعد عن كال ال

 .تعزيز ديمقراطية مفهوم الحزب الحاكم ضمن تعددية حزبية حقيقية
17/7/2005االيام الفلسطينية   

 
 الجنسيات العربية للفلسطينيين هل تلغي هويتهم الوطنية؟

 راسم المدهون
راد ة سحيقة تفصل بين الخطاب العربي عن فلسطين، وحقيقة التعامل اليومي مع الفلسطينيين كأفهو

ففي حين ترتفع فلسطين في الخطاب الرسمي الى علياء القضية المركزية، . وكجماعات على حد سواء
وقضية العرب األولى، تتدهور قيمة وأهمية الفلسطيني كفرد وإنسان الى مراتب متدنية يندر أن تنحدر 

سماحة في السفير قبل ما يدفعنا الى االعتقاد بجدية تساؤل الزميل جوزيف . إليها أي فئة عرقية أخرى
أسبوعين عن تقديس القضية، وتعذيب أهلها، وهو تساؤل أطلقه رئيس تحرير السفير، في معرض 
مناقشته للسهولة التي اتخذ بها وزير العمل اللبناني قرار السماح للعمال الفلسطينيين المقيمين في لبنان 

ة، وهي سهولة بدت ملفتة لالنتباه بعد أقل ، بمزاولة أعمالهم ومهنهم على األرض اللبناني1948منذ عام 
القرار اللبناني فتح .بقليل من ستين سنة طويلة ظل خاللها القرار صعباً، بل عصياً على الصدور

أسئلة ال تتعلق بأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان وحسب، ولكن أيضاً .. القريحة على أسئلة كثيرة
شاذة، بكل ما في هذه : ع يمكن اختصارها في لفظ واحد ينتظمهافي األقطار العربية كافة، وهي أوضا

الكلمة من معنى، وبكل ما يمكن أن تعنيه من الوجهة القانونية، من خروج على المألوف يجعلها تنفرد 
بطرق خاصة وفريدة في معاملة الفلسطينيين، بحيث باتت هذه الطرق عرفاً، من دون أن ترتقي الى 

 عن قابليتها الدائمة للتغير والتبدل، نحو األسوأ واألشد قسوة، بحسب ترمومتر مرتبة القانون، ناهيك
معظم هذه األعراف، ال . السياسة حيناً، وبحسب المصالح القطرية في هذا البلد أو ذاك أحياناً أخرى

دهشتهم واستهجانهم كلما جرى هي تثير  في الغالب يعرفها المواطنون العرب ولم يسمعوا بها، بل 
الفلسطينيون في أقطار لجوئهم العربية تشملهم قوانين رعاية هذه الدول، ومن ذلك حقهم .حديث عنهاال

في الحصول على بطاقات هوية شخصية صادرة عن الجهات الرسمية في بلد اللجوء، وكذلك وثيقة سفر 
الضرورة، لالجئين الفلسطينيين صادرة عن إدارات الهجرة والجوازات، كي يتمكنوا من التنقل عند 

الى هنا تبدو المسألة عادية، بل طبيعية، لكنها بقليل من التدقيق، . خصوصاً ألسباب العمل والزيارة
في وثيقة السفر الفلسطينية التي يحملها فلسطينيو قطاع غزة والتي : تتبين شاذة وغير قابلة للتصديق

البند . رسمية المتعلقة بالوثيقةتصدر في جمهورية مصر العربية، ثمة صفحة خاصة تشرح التعليمات ال
األول في هذه التعليمات، ينص على أن هذه الوثيقة ذات أهمية عظمى، وال يجوز أن تقع في يد أحد 
غير حاملها، ثم تنبه التعليمات على أن فقدانها يوجب أن يقوم حاملها بإبالغ أقرب سفارة أو قنصلية 

اخ أهمية هذه الوثيقة، ولكننا إذا انتقلنا من البند األول الى هنا، ال نزال في من.لجمهورية مصر العربية
الى البند الثاني الذي يليه مباشرة، فإن الوثيقة سوف تفقد أهميتها، وال تعود ذات بال أبداً، ال لحاملها وال 

 .ألي دولة أخرى يمكن أن يتوجه إليها
اضي جمهورية مصر العربية إال بإذن هذه الوثيقة ال تخول صاحبها دخول أر: البند الثاني يقول حرفياً

مسبق، أما المعنى القانوني لهذا البند، فهو أن أي دولة في العالم، ال تستطيع السماح لحامل الوثيقة 
بالدخول الى أراضيها، لسبب بسيط هو أنها ال تستطيع أن تطلب منه المغادرة في حال ارتكابه أي 

ه بلداً يمكن أن يتم ترحيله إليها، وال حتى أن تقبل بمروره مخالفة قانونية، فهي بكالم أوضح ال تعرف ل
هذه الحالة الشاذة تنتظم حياة فلسطينيي قطاع غزة كلهم، ولكنها تتعقد أكثر لسبب إضافي، هو أن .منها

السلطات المصرية ترفض في الغالب منح أبناء قطاع غزة حتى هذه الوثيقة عديمة األهمية، فتضيف الى 
لسفر والتنقل، هماً إضافياً، هو حرمانهم من أي أوراق تثبت شخصياتهم، فال يعودون هم عجزهم عن ا

قادرين على إثبات جنسياتهم وال حتى أسمائهم، وهي حالة أعتقد أنها واحدة من الحاالت األشد قسوة في 
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 من الرأي ويزيد من فداحة أنها شبه مجهولة إعالمياً، خصوصاً. الواقع اإلنساني الراهن في العالم كله
العام واإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في الدول العربية، التي ال يسمح الواقع 
الرسمي لها أن تسمع، سوى أصداء الخطاب الرسمي عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ومع 

 خالل العقود الماضية نضيف الى ذلك ما أفرزته التطورات السياسية العربية.حقوقه الوطنية المشروعة
من مآس أخرى، راح يذهب ضحيتها فلسطينيون آخرون، يجدون أنفسهم مضطرين لدفع أثمان باهظة، 
بل مستحيلة االحتمال ألي اعتراضات من هذا الطرف العربي أو ذاك على السياسة الرسمية الفلسطينية، 

لسطينية إتفاق أوسلو، حيث قامت السلطات كما وقع للفلسطينيين المقيمين في ليبيا بعد توقيع القيادة الف
الليبية بترحيل آالف العائالت الفلسطينية الى الصحراء رداً على ذلك االتفاق، وفي سابقة خطيرة شكلت 
نمطاً ِفجاً من أنماط العقاب الجماعي، استنكرته ووقفت ضده القوى الديموقراطية كافة والمدافعة عن 

: ة حالة فلسطينية شديدة البساطة، ولكنها في الواقع العربي شديدة التعقيدثم.حقوق اإلنسان في العالم كله
، أنه ال يجوز ألي دولة عربية منح 1948قالت الجامعة العربية فور النكبة الفلسطينية الكبرى عام 

جنسيتها للفلسطينيين، وبررت الجامعة قرارها ذاك بالحرص على حماية الهوية الفلسطينية من الضياع 
القرار المذكور والذي طبقته الدول العربية كلها تقريباً ما عدا األردن بقداسة صدر بعد النكبة .تبددوال

مباشرة، أي أنه بكالم واضح صدر في أجواء ومناخات سياسية عربية كانت تعتبر اللجوء الفلسطيني 
 يطمئنون الجميع أنها الى الدول العربية مجرد حالة طارئة، موقتة، راح الزعماء والقادة العرب يومها

أما اليوم فقد مضت عقود طويلة قاربت سنواتها الستين إال قليالً، وصار . لن تستمر سوى أسابيع قليلة
ثم أن االعداد التي كانت بمئات اآلالف عام . الموقت، دائماً، بل هو أشد ديمومة من أي شيء آخر

 الذين ولدوا وكبروا خارج وطنهم، وصار  تحولت بعد كل تلك السنوات الى ماليين من األفراد1948
من حقهم مثل كل البشر في العالم أن يحصلوا على البيت والعمل، وعلى حق التملك وحرية االنتقال، بل 
وحق توريث أبنائهم ما يمتكلون من متاع الدنيا، وكلها حقوق يصعب توفيرها في حدود صالحيات 

 .حكم أحوال الفلسطينيين في الدول العربيةقوانين الطوارئ واالستثنائية التي تنتظم وت
الدول العربية ترفض منح جنسيتها للفلسطينيين بحجة الحفاظ على هويتهم، وهي تعرف أن مليوناً 
ونصف المليون من هؤالء الفلسطينيين باتوا ومنذ سنوات طويلة يحملون الجنسية اإلسرائيلية، وال 

طينيين بالتخلي عن هويتهم الوطنية أو التخاذل في تمسكهم يستطيع أحد في الدنيا أن يتهم هؤالء الفلس
ثم أن عدوهم اإلسرائيلي ذاته، مثله مثل دول كثيرة في العالم ومنها بعض . الحازم بحقوقهم الوطنية

الدول العربية، يعطي مواطنيه حق امتالك جنسيتين أو أكثر، وال يرى أن ذلك يتناقض مع هويتهم 
د من اإلسرائيليين يمارسون حقوقهم في االنتخابات اإلسرائيلية البرلمانية، مثلما وانتمائهم، بل إن العدي

 .يمارسون االنتخاب في الواليات المتحدة األميركية
ولماذا يعتبر حصول الفلسطيني على جنسية أميركية أو أوروبية شيئاً عادياً ال يستحق النقاش، فيما تقوم 

العربية الى منح جنسيتها لالجئين الفلسطينيين في بالدها؟أعتقد أن القائمة إذا فكر أحد في دعوة الدول 
الحجج والذرائع التي تتصدى لهذه المسألة تنبع كلها من عقلية قومية تعشق التمسك بالشكليات وما يرتبط 
بها من شعارات براقة طنانة لم تعد تنطلي على أحد، ولم تعد ذات قيمة وال تستطيع الصمود أمام أي 

 جدية، فالحال أن الفلسطينيين في الدول العربية، هم حالة استثنائية، تقف في رأس الحاالت التي مناقشة
يتوجب إعادة النظر في وسائل التعامل مع أصحابها في صورة جديدة، إنسانية، تضع وجود البشر 

الهادر عن فال يعقل أن يستمر هذا الحديث . ومصالحهم، ومشاعرهم، فوق المزايدات السياسية الرخيصة
قدسية قضية فلسطين، وتستمر في الوقت ذاته أشد أشكال التفرقة العنصرية والتنكيل العرقي بحق 
أصحاب القضية، إال إذا كان المعنى الحقيقي لذلك إجبار الفلسطينيين على القبول بأي حلول لقضيتهم 

م كبشر وال نقول كأخوة مهما كانت مجحفة جائرة، فالذي يحرص فعالً على إنصافهم، هو الذي يعامله
قبل أقل من شهر قال أحد فلسطينيي العراق إلحدى المحطات الفضائية العربية أنه .في الدم والقومية

يفضل االنتقال، الى دارفور على البقاء في جحيم العراق، والسبب لم يكن اضطهاد قوات االحتالل ولكن 
ال نريد .ل والطوائف، والعصبيات اإلثنيةلألسف اضطهاد بعض الموتورين من المتحدثين بلسان المل

لألمة العربية التي صارت دوالً وشعوباً وأمماً أن تكون أمة من المناضلين، المدججين بالشعارات 
واألفكار الثورية، ولكن أمة من المواطنين العاديين الذين يتمتعون بحقوق البشر العاديين، ومن هؤالء 

تهم، أو بكالم آخر أن تنزلهم العنجهيات والعصبيات المستبدة من نريد للفلسطينيين أن يتمتعوا بعادي
 .مقامهم االستثنائي الشائك والجارح، الى مقام البشر، العاديين والبسطاء، ولكن الطبيعيين أيضاً
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17/7/2005المستقبل   
 

 الشرعية للمقاومة فقط 
بدر الدين مدوخ.  م  

 نقول شريعة السماء فال نحتاج إلى غيرها، ألن المقاومة حق مشروع كفلته شريعة السماء، وحينما
 فال نقبل من أحد أن يحرمنا المرجعية هي الشريعة اإلسالمية ال غيرها، وكل شيء كفله لنا شرع اهللا

 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني منه
فمن لم يرتض شرع .124ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى طه أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتن

اهللا حكما فقد شرعيته في قيادة أمة ال ترى غير اهللا غاية و ال غير منهاجه طريقا، فالمشكلة ليست في 
إسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم :   صلى اهللا عليه وسلم–األشخاص بل في المنهاج ولقد قال رسول اهللا 

 زبيبة، وإن وقف شخص أو أشخاص أمام نهج اإلسالم و غاياته فلقد وضع نفسه عبد حبشي رأسه كأنه
في حالة عليه فيه أن يراجع حساباته، ومن رضي أن يكون في منصب عام فعليه أن يتحمل تبعات 
منصبه، فالمناصب ليست لألوامر ولكن إلصالح الناس على منهج رسول اهللا وخلفاءه الراشدين، 

له من يؤيده و يدعمه ويدلي له بالمشورة فلن يستطيع تنفيذ ما يريد، و الضعف فالشخص إن لم يكن حو
ليس عذرا في شرع اهللا للقبول بالظلم وتنفيذ ما يغضب اهللا سبحانه  وإذ يتحاجون في النار فيقول 

ن اهللا قد الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قالوا إنا كل فيها إ
 مستمدة من تحقيقه لمصالح األمة و العمل - مهما كان-فشرعية الحاكم .48 و 47حكم بين العباد غافر 

فالشعوب المحتلة . بشرع اهللا، و الدفاع عن المسلمين، أما ما دون ذلك فال شرعية وال سمع و ال طاعة
ليها ودافع عنها، وتبقى الشرعية  تتفق في إعطاء الشرعية لمن حافظ ع- المسلمة منها وغير المسلمة–

لحاميها وراعيها ما لم يفرط في حقوقها وما لم يعجز عن صد العدوان عنها و حمايتها، فالمسلمون 
حينما كانوا يفتحون بلدا كانوا يأخذوا الجزية من أهلها الغير مسلمين مقابل حمايتهم فإن لم يستطيعوا 

سلطانهم عليهم، فمن أراد الشرعية فعليه توفير األمن و وفقدوا شرعية  حمايتهم ردوا إليهم أموالهم
فالثورات الفلسطينية .األمان للشعب بالدفاع عنه وصد العدوان عنه و الذود عن حوضه وحماية بيضته

السابقة وكذلك العربية أخذ قادتها الشرعية بتضحياتهم ودفاعهم عن شعوبهم، وحينما وصل البعض منهم 
حضان العدو والمستعمر بحجة المصالح و األمن، أصبحت شرعيته محل شك، لسدة الحكم وارتمى في أ

وبدأت الشعوب ترفض قيادتهم لها، وعجلة التاريخ تشهد بتحول بوصلة هذه الشعوب إلى من يبقي راية 
الجهاد والمقاومة مرفوعة في وجه المحتل، فها هو العراق لم تجد جيوش المحتل بدا من مخاطبة ود 

ا تعلم أن لها الشرعية وحدها، ولو أيقنوا أن ال شرعية لهم وأن اإلنتخابات أفرزت من المقاومة ألنه
يمثل الشعب بحق لما توجهوا إلى المقاومين ليفاوضوهم، وكذلك األمر في لبنان، فوجود الرئيس لحود 

جل إنه قانون التاريخ الذي ال يعطي شرعية إلى لمن دافع وضحى من أ. مستمد من حمايته للمقاومة
لقد أعطى .بلده، حتى الدول التي تسمى بالحرة تعطي الشرعية لمن يحميها ويوفر لها األمن و األمان

الشعب الفلسطيني شرعيته دائما لمن ضحى بنفسه من أجله، فمن ثورة البراق و القسام مرورا  بعبد 
  القادر الحسيني 

فالحركة . إلى الحركة اإلسالمية اليومالحاج أمين الحسيني وقادة القومية العربية و قادة فتح وصوالو
اإلسالمية لم تلق شرعية ولم تحقق هذه المكاسب إال بدماء أبنائها وقادتها، وقبل ذلك كانت الفكرة 
اإلسالمية محصورة في إطار ضيق من الناس، وحينما بدأ ركن الجهاد ينفذ على األرض أصبح الناس 

مسكها يشرع اهللا واتخاذ الجهاد سبيال، وهذا ما جعله يعطوها الشرعية، ألسباب من أهمها وأجلها ت
حركة فتح نفسها لم تأخذ .ما ترك قوم الجهاد إال ذلوا:  صلى اهللا عليه وسلم-الرسول قاعدة إذ يقول

شرعيتها إال بالمقاومة، حتى أنها لم تعلن عن نفسها إال حينما نفذت عملية بطولية ما زال الشعب 
 أن بعض األنظمة كانت وما زالت ترى شرعيتها في دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني يفتخر بها، حتى

الفلسطيني، وحينما ارتأت حركة فتح التخلي ولو لبضع الوقت عن السالح بدأت بفقدان شرعيتها 
وانحصار مؤيديها، وخصوصا بعد انزالقها في دهاليز الحلول المناقضة لطموح الشعب وتطلعاته والذي 

تلعب دور الشرطي للمحتل عبر دعمها للسلطة الحاكمة، فبدال من أن تكون السلطة أدى بها أحيانا ل
حامية للشعب ومدافعة عن المقاومة أصبحت تتصدى للمقاومين وهذا ليس بالمستهجن فالتفريط في 

لقد أخطأت فتح مرة أخرى حينما وقفت بجانب .األرض ال يعدله إال التفريط باألرواح و األعراض
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 من صد السلطة عن الظلم أيدتها في صد المجاهدين، فال يمكن أن تكون دم العدو أغلى الباطل، فبدال
عندنا من دماء شعبنا، كما ال يوجد شعب عاقل يريد العزة يتخلى عن إنجازاته وقدراته مقابل وعود 

لحظة ال أشك .فارغة تستطيع المقاومة جلب أضعافها بل دحر المحتل وإنها وجوده من الوجود بإذن اهللا
في أن فتح من موقفها هذا ستزداد بعدا عن الناس وفقدانا لكثير من مواقعها، ولقد حذرنا اهللا من ذلك 

وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار و ما لكم من دون اهللا من أولياء ثم ال تنصرون هود :  فقال
لحة الشعب كما يوضحها القرآن على السلطة والفصائل أن يتقوا اهللا وأن يجعلوا نصب أعينهم مص.113

  ال يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب - صلى اهللا عليه وسلم -الكريم، مذكرين بقول الرسول 
دما حراما وقوله  إنما الطاعة في المعروف وقوله  الجنة تحت ظالل السيوف ال ظالل األمم المتحدة أو 

لمقاومة، هذا هو قانون التاريخ الذي جعله اهللا في الكون الشرعية للمقاومة، وال شيء غير ا!وعود العدو
ضمن سننه سبحانه في خلقه، فمن أراد الشرعية عليه حماية الشعب من العدو والعمل لجعل غطاء 

  .للمقاومة ودعمها، فالشرعية للمقاومة مهما توهم البعض غير ذلك، وال شيء غير المقاومة
17/7/2005الحقائق   

 
 وآفاق المستقبل .. ر الماضي حماس قراءة في فك

ستراتيجيةمركز جنين للدراسات اإل  
 التحول

المتناقضة في , وخصوصا تصريحات قادة حركة حماس, المتابع لتطورات االمور في الساحة الفلسطينية
ويتمثل هذا . يعي مرور الحركة في هذه الفترة في مرحلة تغير وتطور فكري حقيقي, بعض االحيان
 االولى في خوض حركة حماس لالنتخابات البلدية واعالنها عن عزمها المشاركة في التحول بالدرجة

جملة هذه .باالضافة الى موافقة حماس على هدنة طويلة االمد مع اسرائيل, االنتخابات التشريعية المقبلة
ض حيث اعلن االتحاد االوروبي ان بع, احدثت تطورات متسارعة في عالقات حماس الدولية, التحوالت

اال ان ابعاد ودرجة هذا التغير في فكر .ممثليه قد قاموا باجراء اتصاالت تقنية مع بعض قادة حماس
وسنحاول دراسة . كما يبدو, حيث ان هذه القضية مازالت تتبلور في اروقة الحركة, حماس لم يتضح بعد

و تبني سياسة والعوامل التي دفعت بالحركة نح, اسباب هذا التحول العميق في موقف حركة حماس
الذي احدث , التغير في مواقف حركة حماس بدا يظهر جليا في اعقاب وفاة الرئيس ياسر عرفات. جديدة

وفي مواقف القوى االقليمية والدولية من القضية , تحوالت كبيرة في الساحة السياسية الفلسطينية
وفرض ضغوط كبيرة على فرغبت هذه القوى في استغالل مجيء قيادة فلسطينية جديدة .الفلسطينية

االمر الذي كانت ترفضه حماس في , الفصائل الفلسطينية بغرض القبول بهدنة طويلة االمد مع اسرائيل
وبالطبع فانه من الصعوبة بمكان ارجاع هذه التحوالت في ممارسة حركة حماس الى عامل . السابق
 دفعت حماس الى هذه السياسة حيث يعتقد المراقبون بوجود عدة اسباب, مثل الضغط الدولي, واحد

االنسحاب االسرائيلي المقرر من قطاع غزة كان له دور مؤثر في قرار حماس القبول . الجديدة
في هذه المرحلة الجديدة قطف ثمار , اصحاب وجهة النظر هذه يقولون ان الحركة ترغب االن.بالتهدئة

 حماس تريد الحصول على جزء معين من اي ان. تضحيات ابنائها وشعبيتها الكبيرة في الضفة والقطاع
, والتي سيكون خاللها قطاع غزة محررا من االحتالل االسرائيلي, كعكة السلطة في المرحلة القادمة

وهو االمر الذي سيدفع بحماس نحو التركيز على دورها السياسي عوضا عن الدور العسكري الذي 
 من بعض التصريحات لقادة من حماس من انه وبالرغم.كانت تلعبه اثناء وجود االحتالل في القطاع

فانه من غير المتوقع ان تستمر حماس بعملياتها العسكرية واطالق , مادام يوجد احتالل توجد مقاومة
الصواريخ في مرحلة ما بعد االنسحاب من قطاع غزة اال في حدود المناورة والضغط على السلطة 

عن طريق قصف , ة بتصعيد الوضع االمني في القطاعفقد قامت حماس في االونة االخير.الفلسطينية
وقد .في اعقاب توتر االوضاع بين الحركة والسلطة الفلسطينية, المستوطنات االسرائيلية بالصواريخ

اغرت النتائج االيجابية التي حققتها حماس في االنتخابات البلدية قادة الحركة بمواصلة العمل السياسي 
فان نتائج , باختصار.خابات التشريعية بغية المشاركة في السلطة والحكمعن طريق المشاركة في االنت

وهو امر يبدو ال , االنتخابات البلدية االيجابية ساهمت في دفع حركة حماس نحو التحول لحزب سياسي
مفر منه بعد االنتخابات ودخول المجلس التشريعي ومؤسسات منظمة التحرير واحتمال مشاركتها في 

من العوامل االخرى التي قد تكون دفعت حركة حماس التخاذ هذه المواقف . سطينية القادمةالحكومة الفل
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ففي . هي سياسة االغتياالت االسرائيلية التي استهدفت القادة السياسيين والعسكريين للحركة, الجديدة
عملياتها لم تكن اسرائيل تستهدف قادة حماس في اعقاب , السنوات الثالث االولى من عمر االنتفاضة

بل كانت حكومة شارون تضع اللوم والمسؤولية على السلطة الفلسطينية , التفجيرية داخل الخط االخضر
وكانت اسرائيل تقوم بعمليات عسكرية مؤلمة ضد السلطة ومنشاتها في اعقاب , ورئيسها ياسر عرفات

وبعد ان لم تاِت .ةوفرضت حصارا على الرئيس عرفات بسبب هذه العمليات التفجيري, عمليات حماس
, بدأت اسرائيل باستهداف القادة السياسيين لحركة حماس, هذه السياسة االسرائيلية بالنتائج المرجوة منها

ونزل قادة حماس السياسيين تحت االرض . فقامت باغتيال الشيخ احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي
ض بان هذه السياسة االسرائيلية دفعت بحركة يجادل البع. خوفا من سياسة االغتياالت االسرائيلية هذه

فقد اضرت , ومن ناحية ثانية. بهدف حماية الحركة, حماس الداخل نحو انتهاج سياسة اقل تشددا
العمليات االسرائيلية المركزة والمؤلمة ضد الجناح العسكري لحماس كتائب عز الدين القسام وبقدراتها 

سر تأخر حماس بالرد على عملية اغتيال الشيخ احمد ياسين وعبد ولعل هذا ما يف.العسكرية الى حٍد بعيد
, فقد كان متوقعا ان يحدث هذان االغتياالن ردة فعل قوية وعاصفة من قبل حماس, العزيز الرنتيسي

تضرر البنية , هذا االمر.اال ان الرد كان اقل كثيرا من المتوقع, على شكل عمليات كبيرة داخل اسرائيل
على , يفسر جزئيا سبب قبول حماس بهدنة طويلة مع اسرائيل,  العسكري لحركة حماسالتحتية للجناح

وضع الحركة . الرغم من ان اسرائيل لم تغير من مواقفها المعلنة شيئا عندما كانت حماس ترفض الهدنة
فرض عليها تحديات كثيرة سواء في اسمها الذي اصبح رديفا لالرهاب , في قائمة االرهاب االميركية

تحاول حماس , ن المنظور الغربي او في انقطاع جزء كبير من التمويل وانسجاما مع هذه التغيراتم
, وتسعى لبقاء نفوذها في الساحة الفلسطينية عبر التأقلم مع تلك المعطيات, التكيف مع واقعها الجديد

بعيدة عن العنف او وبالتالي اخذت الحركة تعود من جديد الصولها االخوانية وتنخرط في لعبة السياسة 
ولكن هذا ال ينفي ان حماس ستقوم بين الحين واالخر ببعض الهجمات , العمل العسكري المباشر
اذ يدرك , وذلك حفاظا منها على ما اكتسبته خالل االعوام الماضية من جماهير.العسكرية ضد اسرائيل

مدعية بان مؤيديها يصلون , يراقادة الحركة بان التحول المفاجئ سيخسرها شعبيتها التي تغنت بها كث
ومن جملة االسباب التي دفعت حماس .  في المئة من الشعب الفلسطيني50 في المئة الى 40الى نحو 

بحسب , انحسار التأييد الشعبي الفلسطيني للخيار العسكري, الى مراجعة مسيرتها السياسية والعسكرية
االولى واثناء عملية السور الواقي التي اجتاحت ففي سنوات االنتفاضة . مراكز استطالع الرأي العام

خاللها اسرائيل كافة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية كانت نسبة التأييد للعمليات العسكرية داخل 
 في المئة من مجمل المستطلعة 80حيث وصلت في بعض االستطالعات الى نحو , اسرائيل مرتفعة جدا

فقد , وبعد انتخاب ابو مازن رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية, سابقةإال انه وخالل الفترة ال.اراؤهم
اي انه لم يعد . حيث اعربت االغلبية عن تأييدها للهدنة مع اسرائيل, انحسر التأييد الشعبي لهذه العمليات

 ,وهو ما دفع بكافة الفصائل الفلسطينية لمراجعة مواقفها, هناك دعم شعبي لما يسمى عسكرة االنتفاضة
يحسب لحماس , قبول الهدنة, هذا الموقف لحركة حماس. ودفعها لقبول الهدنة, ومنها حركة حماس

وانها , تستطيع االستجابة لتطلعات ومواقف الجماهير, فهي قد اثبتت انها حركة براغماتية. وليس عليها
خر بانها لم على عكس بعض الفصائل الفلسطينية التي تتفا.حركة قريبة من نبض الشارع الذي تمثله

ومن , فان الثابت الوحيد هو التغيير, ففي هذا العصر. تغير شيئا من مواقفها على مدى عقود طويلة
ولعل هذه المواقف الثابتة . يتمكن من االستمرار والصمود, يستطع التأقلم مع معطيات العصر ومتطلباته

 . لبعض الفصائل الفلسطينية هي السبب في تآكل حجم شعبيتها
ليست بمناى عن التطورات الجارية في , فان توجهات حركة حماس الجديدة, لى الصعيد االقليمياما ع

وتنقلهم بين عدد من العواصم العربية , المنطقة اذ ان تشتت قيادات حماس في الخارج بين عدة دول
الى ترك ودفع باجندات تلك الدول , غيب استقاللية القرار, واالسالمية من الدوحة الى طهران ودمشق

 .بعض بصماتها احيانا على القرار السياسي والعسكري لحماس
فبحسب . فالضغوط االميركية الحالية على كل من سورية وايران اثرت على سياسات وتوجهات الحركة

, فقد زادت دمشق من ضغوطها على قادة حماس, ما تناقلته وكاالت االنباء والصحف العربية والعالمية
ويبدو ان قادة .كي ال تورط هذه الفصائل دمشق مع واشنطن, ينية الموجودة هناكوالمعارضة الفلسط

خصوصاً في حالة , حماس والفصائل الفلسطينية باتوا مدركين لحقيقة ان مكوثهم في دمشق لن يطول
وقد تكون المعارضة . او اتفاقية سالم مع اسرائيل, توصل النظام السوري الى تفاهمات مع واشنطن
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كبش فداء في حال ازدادت ضغوط االدارة االميركية على , ة التي تتخذ من دمشق مقرا لهاالفلسطيني
عدد من المتابعين للشان الفلسطيني يتحدثون عن بدء قادة حماس والمعارضة الفلسطينية .النظام السوري

ب قطاع ويبدو ان عيونهم تتجه االن صو, الموجودة في دمشق االعداد لليوم التالي لخروجهم من دمشق
في حال نفذت الحكومة االسرائيلية خطتها لالنسحاب من , الذي سيتخلص من نير االحتالل قريبا, غزة

وفي حال صدقت االحاديث عن توصل اسرائيل ومصر التفاق . قطاع غزة ومناطق في شمال الضفة
فان حدود , تخرج بموجبه اسرائيل من معبر فيالدلفيا مقابل نشر قوات الجيش المصري على الحدود

وهو االمر الذي سيسمح لقادة حماس في الخارج العودة الى , قطاع غزة مع مصر لن تكون بيد اسرائيل
فان الرغبة لدى قادة حماس في تنفيذ اسرائيل لخطتها االنسحاب من , وبحسب هذا التحليل. ارض الوطن
رة امام االنسحاب الذي لكي ال تكون حجر عث, لهو من اسباب قبول حركة حماس بالتهدئة, قطاع غزة

وايضا , كما اظهرت نتائج االنتخابات, يلبي بعض مصالح حماس المتمثلة بقطف ثمار شعبيتها الكبيرة
, وهو ما سيعزز من قوة وشعبية الحركة, احتمال عودة بعض قادة الحركة في الخارج الى ارض الوطن

اما عن الضغوط التي . الرنتيسيخصوصا بعد فقدانها للشهيدين الشيخ احمد ياسين وعبد العزيز 
وعلى , فقد مارست بعض االنظمة العربية, مورست على حماس للقبول بالتهدئة ودخول اللعبة السياسية

جاءت عن طريق الوساطة المصرية المتواصلة بين الفصائل , ضغوطا كبيرة على حماس, راسها مصر
وبالذات في قطاع غزة , ق الفلسطينية المحتلةفتحقيق الهدوء في المناط.الفلسطينية للحفاظ على التهدئة

فتمكن مصر من تحقيق الهدوء في قطاع غزة عن طريق اتصاالتها . يعتبر االن مصلحة مصرية ايضا
. قد يخفف من حدة الضغوط االميركية الحالية على النظام المصري, المستمرة مع الفصائل الفلسطينية

. وكالعب اقليمي ال غنى عنه, م والهدوء في المنطقةبحيث تظهر مصر كطرف قادر على تحقيق السال
سيعطي دفعة معنوية , القريب من مصر, فنمو نفوذ الحركات االسالمية في قطاع غزة, ليس ذلك فحسب

خصوصا في ظل الظروف , وهو ما ال ترغب به الحكومة المصرية, قوية لالخوان المسلمين في مصر
سواء العلمانية او , والتي تتعزز بها الحركات المعارضة للنظام, ريةالداخلية الحالية التي تعيشها الجمهو

. ويبدو ان حماس قد بدات تقطف ثمار موافقتها على الهدنة ودخولها اللعبة السياسية مبكرا.الدينية
, ان ممثلين عن االتحاد اجتمعوا مع قادة لحماس في الضفة الغربية, فاالتحاد االوروبي قد صرح مؤخرا

 .حركة ال تزال ضمن قائمة االرهاب االوروبية واالميركيةمع ان ال
بعد عدة لقاءات غير رسمية بين قادة لحماس ومسؤولين اوروبيين في , وقد جاء هذا الموقف االوروبي

حيث يحاول االتحاد , لعل الندوة التي عقدت في بيروت مؤخرا اهمها, عدد من العواصم العربية
عن طريق الحوار مع , مزيد من االعتدال والتحول نحو حزب سياسياالوروبي ان يدفع حماس نحو ال

وخصوصا بعد االنتخابات , فاعتبرت ذلك اعترافا بالحركة ونضالها, اما حماس من جهتها, الحركة
, ويوجد بعض الصواب في التعليلين. البلدية التي بينت ان للحركة شعبية كبيرة ال يستطيع احد تجاوزها

 . والتحول الى حزب سياسي في نهاية المطاف, ان حماس تتجه االن نحو االعتدالاال انه بات واضحا 
 استحقاقات الفوز

وابرزها بالطبع التنسيق , نجاح حماس في عدد من المجالس البلدية فرض عليها العديد من االستحقاقات
رة خصوصا في مجاالت وياتي هذا التنسيق كضرو, مع االدارة المدنية االسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع

ووجود عدد من المشروعات البلدية المشتركة بين الطرفين االسرائيلي , تقديم خدمات الكهرباء والماء
 . والفلسطيني يجري تنفيذها باشراف ومعونة اوروبية

فمقابل ? فما هو التصور االساسي لهذه العالقة والتي رغم حتميتها نجد خالفا داخل الحركة عليها
قيادي حسن يوسف بانه ال مانع من لقاءات كهذه ترمي الى خدمة السكان الفلسطينيين وتخفف تصريح ال

محمود الزهار يرد بتصريح اخر بان حماس تحظر على رجالها كل نوع من .نجد د, االحتالل عنهم
ريحا وهذا بالفعل ما حصل في بلدية ا, في حين ان الواقع يحتم مثل هذه اللقاءات. اللقاءات مع اسرائيل

, حزب الشعب, فدا, التي فاز بمقاعدها الخمسة عشر كتلة الوحدة للتغيير وهي تحالف يجمع حماس
وهذا يمكن . حيث اجتمع اعضاء البلدية مع نظرائهم االسرائيليين بحضور وفد اوروبي, الجبهة الشعبية

لكن االكثر اهمية ان , او طريقة لدمجها باللعبة السياسية بعيدا عن السالح, ان نعتبره اختراقا لحماس
هذه اللقاءات ربما تقود الى تشكيل لجان فلسطينية اسرائيلية مشتركة تعمل في الجانب الخدماتي ضمن 

وهذا االمر ال , لكنها الحقا ممكن ان تتخذ شكال اخر ضمن سياقات اكثر تنوعا, اطار الشؤون البلدية
ق في جنوب افريقيا كان عبر لجان خدماتية فالسالم الذي تحق, يعتبر مستبعدا على الصعيد العالمي
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فاالولى ايضا , واذا كان الفوز في المجالس البلدية يحتم استحقاقات. مهدت الحقا للمفاوضات السياسية
حيث شهدت حماس جدال واضحا حول المشاركة في , ان ينصرف ذلك على المجلس التشريعي ايضا
ت المجلس التشريعي وهذا بالطبع كان قبل االعالن عن تشكيل الحكومة الفلسطينية حال الفوز بانتخابا

موسى ابو مرزوق اعلن عن استعداد حماس للتفاوض مع اسرائيل .اذ نجد ان د, تاجيل موعد االنتخابات
في حال فازت بانتخابات واستعدادها لتشكيل حكومة فلسطينية , 1967على اساس انسحابها لحدود 

لناطق االعالمي للحركة سامي ابو زهري بان الحديث عن وفي غضون اسبوعين اعلن ا.التشريعي
نافيا ان يكون في هذه , تشكيل حكومة فلسطينية في حال فازتحماس باالنتخابات التشريعية سابق الوانه

فاذا , سنعود للواقع مرة اخرى, وبعيدا عن هذا الجدل. المرحلة اي توجه لحماس لتتفاوض مع اسرائيل
واستطاعت الحصول على , لتشريعي التي لم يعلن عن موعد جديد لعقدهاشاركت حماس بانتخابات ا

اذ من المحتمل ان تشكل حكومة او على االقل تشارك في الحكومة , اغلبية فكل االحتماالت تبقى مفتوحة
فستكون قوة معارضة مؤثرة على , وفي حال عدم حصولها على اغلبية مقاعد التشريعي. الفلسطينية

اما اذا احتلت حماس غالبية مقاعد التشريعي .ي وتسهم في رسم سياسة فلسطينية جديدةالقرار الفلسطين
كما ستصبح . مما قد يقود الى بدء مرحلة تفاوضية, فال بد ان يتغير نهجها السياسي, وشكلت حكومة

 فسيعاد تشكيل, واذا ما تحقق ذلك, احتماالت دخول الحركة لمنظمة التحرير الفلسطينية اكثر واقعية
 في المئة من 40وربما تحصل على , المجلس الوطني الفلسطيني وفق ما كانت تطالب به حماس دوما

حتى بدا ان حماس ال , مقاعد المجلس الوطني الذي كان حاضرا في مختلف الحوارات بين فتح وحماس
صل كل ذلك واذا ح. تجادل وال تظهر بصورتها المتشددة امام فتح اال سعيا وراء المزيد من المكتسبات

وبدات مرحلة مفاوضات تقودها حكومة فلسطينية تضم اعضاء منحماس فان االحتمال االكثر حضورا 
وقوة هو بدء مفاوضات مع اسرائيل ويبدو هذا االحتمال اقرب الى الواقع السياسي من االتجاه نحو 

فتح قناة حوار مع خصوصا في ضوء التقارير التي اشارت الى وجود توجه اميركي بريطاني ل, التصعيد
 -حيث دار الحديث عن تسلم قيادات كل من حماس وحزب اهللا في لبنان رسائل اميركية , حماس

بريطانية عبر سفارة احدى الدول العربية في بيروت تؤكدان فيها احترام شعبية وحضور المنظمات التي 
وما يمكن ان تحصده نتيجة بتلميح مقصود النجازات الحركة في االنتخابات البلدية .يختارها الشعب

هذا باالضافة الى تصريحات وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بان , انتخابات التشريعي
ديبلوماسيين بريطانيين في اسرائيل اجروا اتصاالت مع رؤساء مجالس بلدية منتخبة منتمين الى حركة 

تحتمل االجابة . يطرحه البعضوهو السؤال الذي ? اما لماذا تسعى واشنطن ولندن نحو حماس. حماس
االول محاولة لتهديد محمود عباس والتلويح له بورقة حماس لدفعه نحو تسوية تنهي , تفسيرين رئيسيين

بمعنى اذا لم يوافق عباس على الشروط , الصراع في المنطقة بعيدا عن اطار التطلعات الفلسطينية
وهذا االحتمال يبقى ضعيفا لعدد من . حماسالغربية واالسرائيلية فان البديل سيكون التعامل مع 

اولها ان التعامل مع حماس بهذه الطريقة سيوصل لها رسالة مفادها السعي نحو اقصاء .االعتبارات
وهذا , السلطة الوطنية براسها االساسي حركة فتح وان حماس هي البديل الجديد الذي يمكن التعامل معه

بما سيصب في النهاية باتجاه معاكس للمصالح , وليس اعتدالهاالشعور سيكون كفيال بتعزيز تشدد حماس 
وهذا على عكس ما فرضته واشنطن في حالة صدق الجزئية االولى من , االميركية واالسرائيلية

بتوافق , ويتعلق هذا االحتمال. ويبقى االحتمال الثاني اقرب للواقع.االحتمال التلويح بورقة حماس
بادخال حماس في ,  االوروبية وحتى الفلسطينية ممثلة بالسلطة الوطنيةالمصالح والرغبات االميركية

وهذا االسلوب معروف في التعامل مع , بوتقة اللعبة السياسية في محاولة لصهر توجهاتها العسكرية
عبر ادخالها في اللعبة السياسية وامتصاص توجهاتها المتشددة وهذا االسلوب , القوى المعارضة العنيفة

وهذه الورقة الدخول في معترك العملية .ية والمغربية في وقت من االوقاتلمملكتان االردناتبعته ا
ويحاول اقناع االسرائيليين بانها الطريقة , السياسية يراهن ابو مازن على نجاحها في التعامل مع حماس
الت او اذ لن يجدي نفعا اسلوب االغتيا, المثلى المتصاص حماس داخل الجسم السياسي الفلسطيني

في حين ان انخراطها في اللعبة السياسية , بل سيكسبها مزيدا من التعاطف الجماهيري, االعتقاالت
سيظهر تناقضا بين خطابها االعالمي وبين , او في ادنى حد, سيحتم عليها تغيير خطابها االعالمي

ويتخذ هذا .ابما يجعل الجماهير تعزف عن تأييده, سلوكها على ارض الواقع كما هو حاصل االن
االحتمال بعدا اقوى مع ظهور عدد من الفصائل الفلسطينية التي عرفت تاريخيا بمعارضتها لنهج فتح 

في اعقاب تناقض حماس وتارجحها بين مواقف المشاركة في االنتخابات , والسلطة الوطنية واخذت االن
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اتها وتغيير تقاربها مع بالتفكير في تحالف, والتاكيد على النزاهة ومقاطعة انتخابات االعادة
, باالضافة الى اختالف هذه الفصائل مع حماس فيما يخص البرنامج االجتماعي لحركة حماس.حماس

, مثل الفصل بين الجنسين ومنع الحفالت واالختالط, حيث بدات هذه االخيرة بتطبيق رؤاها االجتماعية
من اقامة حفل , سيطر عليها حماسالتي ت, حيث منعت البلدية, كما حدث مؤخرا في بلدية قلقيلية

هذا . وهو االمر الذي ال تتفق معه االحزاب اليسارية المعارضة مثل الجبهة الشعبية والديمقراطية.غنائي
, قد يترك الباب مفتوحا امام احتمال انضمام هذه الفصائل الى قائمة حركة فتح في االنتخابات القادمة

ركة فتح الذي يسمح بانضمام فصائل وشخصيات مستقلة خصوصا في ضوء قرار اللجنة المركزية لح
وهو انه في حالة مشاركة , امر اخر يرتبط باالحتمال الثاني.الى قائمة الحركة لالنتخابات التشريعية

فان هذا سيشكل تغطية , حماس في العملية السياسية وتشكيلها حكومة او مشاركتها في الحكومة القادمة
بناء , وسيضفي طابعا شرعيا على اي اتفاق محتمل, ة قادمة مع اسرائيلشعبية الية مفاوضات سياسي

على التوجه السائد في الشارع الفلسطيني بان سقف حماس في المطالب اعلى بكثير من نظيره لدى 
وحتى لو كان االتفاق الذي سيتم التوصل له االن هو نفسه الذي ستتوصل اليه السلطة , السلطة الوطنية
وهذا االمر نفسه .اال ان وجود حماس سيشكل حالة من التوافق الشعبي حوله,  الحقابمشاركة حماس

اذ سيحظى اي اتفاق سالم تتوصل له , نجده في نظرة الشارع االسرائيلي لكل من حزبي الليكود والعمل
حكومة ليكودية مع الفلسطينيين بتوافق وتأييد اسرائيلي اكبر مما لو تم التوصل له في عهد حكومة 

 .وذلك ينطلق من شعور داخلي مبني على ان اليمين ال يمكن ان يقدم تنازالت مؤلمة, عمالية
 ل حماس بعد االنسحاب من قطاع غزةمستقب

اولها الوضع , يرتبط وضع حركة حماس في اعقاب االنسحاب االسرائيلي من غزة بعدد من العوامل
وهل سينتهي وجودها , سرائيل بعد االنسحابودور ا, االمني ومدى سيطرة السلطة الوطنية على القطاع

فيذ عمليات بمعنى هل سيمتنع الجنود االسرائيليون عن دخول القطاع لتن, الفعلي وتدخلها في القطاع
وبناء على هذه ?  وهل سيتم السماح لقيادات حماس في الخارج بالعودة الى القطاع?االعتقال او االغتيال

السيناريو االول ازدياد شعبية حماس ,  حماس بعد االنسحابالعوامل تتحدد سيناريوهات مستقبل
, وهذا سيتحقق في حالة وجود فلتان امني وغياب هيمنة السلطة الوطنية, وهيمنتها الميدانية على القطاع

الى ازدياد حاالت الجريمة بمختلف اشكالها مما سيجعل من طرح , والذي سيؤدي ان حصل بالفعل
خصوصا بما يحمله الدين من ضوابط واوامر , ن يبحث عن االمن واالستقرارحماس الديني منقذا لكل م

فان الفلتان االمني سيشجع حماس على استعراض قوتها وبالتالي قد تلجأ الى , ومن جانب اخر.ونواٍه
بما يكسبها تأييد بعض االصوات , قصف المدن االسرائيلية القريبة من القطاع او شن بعض الهجمات

السيناريو الثاني يتعلق بفقدان حماس قوتها ونفوذها ويرتبط هذا . الشارع الفلسطينيالمتشددة في 
فاالستقرار الذي سيتحقق في هذه الحالة , التصور بمدى قوة السلطة وسيطرتها على االوضاع االمنية

خصوصا ان الهدوء سيجلب تحسنا اقتصاديا بما , سيكون دافعا لتأييد المواطنين الجراءات السلطة
نعكس ايجابا على مستوى المعيشة وعندها سيسعى الفرد العادي الى المحافظة على هذا المستوى ي

االمني واالقتصادي وسيتوقف عن التعاطف مع حماس التي تزداد شعبيتها دوما في ظل التوترات 
رج الى كما من الممكن ان يتحقق السيناريو االول في حالة عودة قادة حماس المقيمين في الخا. االمنية

عندها ستعزز القيادة السياسية والعسكرية التي فقدت الكثير من رموزها ابان السنوات , قطاع غزة
اما السيناريو االخر الذي يتخذ شكال . الماضية سواء عبر االغتياالت او االعتقاالت التي شنتها اسرائيل

من التوافق والتوازن بين وسيطا بين قوة وشعبية السلطة الوطنية وحماس فهو تحقيق مستوى معين 
وسيجبر الطرفان على هذا الوضع خصوصا في حالة تدخل اسرائيل في القطاع وقيامها بين , الطرفين

عندها لن تكون السلطة الوطنية قادرة , حين واخر بحمالت اغتيال او اعتقال الي من اعضاء حماس
 .صبح اكثر قربا لحماسعلى ضبط الشارع الفلسطيني الذي يثيره هذا التدخل وبالتالي سي

وبالمقابل لن تسعى السلطة , والتي بدورها ستحاول كسب هذا الموقف لصالحها واستعراض قوتها
حتى ال يتاجج الموقف وبالتالي , العتقال اعضاء الحركة الذين سيتعاطف معهم الجمهور وفق ما سبق

فالطرفان لن يختارا , ار منه لالختيارسيكون هذا السيناريو التوافقي وتقاسم الهيمنة والنفوذ اقرب لالجب
 .هذا الموقف ولكن الظروف هي التي حتمت تلك الصورة
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