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***  
  فرنسا تنفي وحماس تؤكد وجود اتصاالت بين الطرفين .1

ي أجـرت   أن تكـون بـالده قـد        أن السفير الفرنسي لدى تل أبيب نفى أ        03/04/2006 قدس برس  جاء في 
وروبي شرطا  تحاد األ ن حكومة باريس تتمسك بالمطالب الثالثة التي وضعها اال        ، أ  مؤكداً .اتصاالت مع حماس  

ورغم النفي الفرنسي، إال أن مصادر رفيعـة المـستوى فـي الخارجيـة              . جراء اتصاالت مع هذه الحركة    إل
 وهي على استعداد كما يبدو لمحاورة حماس        ، من هذا الموضوع   ن فرنسا تتخذ موقفا واقعياً    ئيلية أكدت أ  اإلسرا

  .عبر وسطاء
قال سامي أبو زهري ان االجتماعات عقدت في غزة قبل شهرين مع المسؤولين              ما  4/4/2006 السفير   ونقلت

وتابع إن قادة حماس أجروا أيضاً       .المحادثاتالفرنسيين لكنه لم يحدد هوية المسؤولين أو يورد أي تفاصيل عن            
أضاف . قبل أسبوعين محادثات في منزل اسماعيل هنية في غزة مع المبعوث الهندي في األراضي الفلسطينية              

إن الدبلوماسي الهندي الذي لم يذكر اسمه، أبلغ هنية أن نيودلهي تريد إقامة عالقات مع حماس وأن تستمر في                   
  . نسانية للشعب الفلسطينيتقديم المساعدات اإل

  
   ال يمكن لحماس أن تتحرك ضد الشعب الفلسطيني أو ضد أي فصيل:هنية .2

 إن الحكومة الفلسطينية برئاسته تحتـرم       , في مقابلة مع التلفزيون المصري      هنية  اسماعيل قال :غزة والوكاالت 
ي وراء جرائم االغتيـال التـي        أن االحتالل اإلسرائيلي وبشكل أساس     : مضيفاً .مؤسسة الرئاسة ومحمود عباس   

تتعرض لها الكوادر الفلسطينية، وأن حكومته عبرت عن رفضها إللقاء التهم بـشكل جزافـي علـى بعـض                   
نحن لنا حقوق واضحة ومـشروعة      : مؤكدا. الشخصيات الفلسطينية واتهامها بالمسؤولية عن بعض االغتياالت      

ولكن ذلك  , ه نمسك بتالبيب  فلن ,من األراضي الفلسطينية  نتمسك بها، وإذا أراد االحتالل االنسحاب من أي جزء          
. ال يعنى اإلقرار بما يرسمه من وقائع على األرض، وال شرعية ألي احتالل إسرائيلي لـألرض الفلـسطينية                 

وال يمكن لحماس أن تتحرك ضد الشعب الفلـسطيني         , وأكد أن الدفاع عن النفس حق مشروع لكل الفلسطينيين        
  .  تعمل في حدود األرض الفلسطينية وعلى أجندة سياسية خالصةها موضحاً أنأو ضد أي فصيل آخر،

  4/4/2006البيان  
  

  نزع سالح المقاومةب سنقاوم الضغوط المطالبة: وزير االعالم الفلسطيني .3
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اعلن يوسف رزقة ان االجتماع األول للحكومة سوف يناقش حالة الفلتان األمني وايجـاد  : جدةـ فهيم الحامد  
واشار الى   .عدم التساهل مع حاملي السالح     مؤكدا   .لضبط خوض السالح وتأمين رواتب موظفي السلطة      آليات  

 مؤكدا ان النتائج ستعلن قريبـا وسـيتم تحميـل           ,ان لجنة التحقيق في حادث غزة ال تزال في مراحلها األولى          
 هذه االحـداث لكـن هنـاك        وأكد انه ال توجد ضمانات للحيلولة دون تكرار مثل        . المسؤولية كاملة ألصحابها  

 لكنه  ,وشدد على ان االقتتال الفلسطيني أمر مرفوض وممنوع وال يمكن حدوثه           .ضوابط سوف تتخذها الحكومة   
 كاشفا عن وجود ضـغوط ضـد        ,جدد التأكيد على ان سالح المقاومة ال يمكن نزعه النه موجه ضد االحتالل            

 الى انه يعكف حاليا على اعـداد        من ناحية أخرى  شار  وأ . اال انها لن ترضخ لهذه الضغوطات      هالحكومة لنزع 
  .خطط لنقل معاناة الشعب الفلسطيني المحتل الى العالم الخارجي عبر اعالم هادف

  4/4/2006عكاظ 
  

  مخولة باستدعاء واستجواب واحتجاز من تراه مناسباًلجنة التحقيق  :أبو هالل .4
 أن لجنة التحقيق بشأن األحداث التـي أعقبـت          ,فلسطينيةأعلن الناطق الرسمي باسم الداخلية ال     :غزة والوكاالت 

 هاوأكد على أن  . جريمة اغتيال القوقا باشرت اجتماعاتها ووضعت خططاً وآليات عمل للشروع بالتحقيق الالزم           
خولت صالحيات االتصال بجميع األطراف ذات الصلة بتلك األحداث بدءاً مـن جريمـة االغتيـال مـروراً                  

 مخولة أيضاً باستدعاء واستجواب واحتجاز من تراه        هاوأضاف ان . ها وانتهاء باالشتباكات  بالتصريحات التي تلت  
 أبوعبير أبدى اسـتعداده     أكد ذلك مشيرا إلى أن     ,الناطق اإلعالمي باسم لجان المقاومة    وحول إستجواب   . مناسباً

  . لجنة وتزويدها بكل ما لديه من معلوماتالالتام للتعاون مع 
 تنظيماً فلسطينياً لم يسمه بأنه وراء اتهامه وعـددا مـن مـسؤولي الـسلطة                ،جهتهفقد اتهم   : محمد دحالن أما  

حكومة والذي طالب   لأبدينا استياء شديدا من الموقف األول ل      لقد  ,  قائال وأضاف. غتيالالبالوقوف وراء عملية ا   
  .ن بالوقف عن تبادل االتهامات؟افيه الطرف

  4/4/2006البيان 
  

 لزهارة لتوقعات بجولة عربي .5
ان محمود الزهار سيقوم خالل االيام القليلة القادمة بجولة يزور خاللها : 4/4/2006 المنار الفلسطينية ذكرت

سيلتقي عددا من ه واكد مصدر مطلع أن .هاعددا من العواصم العربية حيث تلقى دعوات رسمية من مسؤولي
ان اسماعيل هنية سيقوم  من جهة ثانية، علم و.ا أيضوالفصائل الفلسطينية في الخارج مسؤولي منظمة التحرير

ان بدعوة رسمية من حكومتي البلدين لبحث تطورات الوضع منتصف الشهر الجاري بزيارة الى القاهرة وعم
 .الراهن
 الناطق الرسمي باسم الحكومة     هقالإلى ما    :عمان من   4/4/2006 الرأي األردنية     مراسلة  ريم الرواشدة  ونوهت
  . إلى االردنال ترتيبات أالن لزيارة هنية أن ,االردنية

  
  صراع للسيطرة على قوى األمن الفلسطينية    .6

ظهرت على السطح مالمح معركة جديدة أمام حكومة حماس تتمثل بسيطرتها على قوات االمن الوطني : غزة
 المنتسبين التي تضم قوات البحرية والقوات الحدودية واالستخبارات العسكرية وحرس الرئاسة ويبلغ عدد

لوزارة الداخلية وذلك حسب المرسوم الرئاسي، هذه القوات صيام على تبعية سعيد  أكد  حيث . ألف40إليها
وفي الوقت نفسه . ما لم يصدر مرسوم رئاسي يلغي القرار السابق,  وزير الداخلية السابقوما كان متبعا أيام

 قوات في حين أنوقائي والدفاع المدني فقط، يرى نصر يوسف ان وزارة الداخلية تضم الشرطة واالمن ال
  .االمن الوطني تابعه له بكل قواتها
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  4/4/2006االتحاد االماراتية 
  

  الشاعر يدعو إلى تقديم الحكومة اإلسرائيلية للمحكمة الدولية  .7
قباله لعـدد    خالل است   وقال .دعا نائب رئيس الوزراء، إلى تقديم الحكومة اإلسرائيلية للمحكمة الدولية         : رام اهللا 

من السفراء والقناصل، وممثلي عدد من الدول، وممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية واألهلية والوزارات               
  .لتقديم التهاني بتشكيل الحكومة، إن على العالم أن يعي أن إسرائيل هي الوحيدة الخارجة عن القانون الدولي

  3/4/2006 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  فتح ستمنح أهم ثالث لجان في التشريعي : لالبردوي .8
أكد صالح البردويل أنه تم االتفاق مع الكتل البرلمانية االخرى في المجلس على مـنح               :  وكاالت األنباء  -غزة  

  .الشؤون االمنية واللجنة السياسية ولجنة الرقابة العامة,  وهيكتلة فتح أهم ثالث لجان فعالة وحيوية
  4/4/2006الدستور 

  
 اريحا   يطلب من القنصليتين االمريكية والبريطانية لقاء لجنة التحقيق بخصوصشريعي الت .9

 طلب من القنصليتين االمريكية  التشريعي ان المجلس، امس االثنين،اعلن حسن خريشة: رام اهللا ـ اف ب
وقال ان  .حاوالبريطانية في القدس لقاء لجنة التحقيق التي شكلها للتحقيق في اقتحام اسرائيل لسجن اري

ما ولم يوضح اذا  .القنصلية البريطانية ردت بااليجاب، في حين ال زالت اللجنة تنتظر رد القنصلية االمريكية
 في المجلس التشريعي ا مصادرإال أن اللقاء بحضور ممثلين عن حماس ام ال، ىكانت القنصليتان ستوافقان عل

 .ن عن حماس او عن الجبهة الشعبية اشترطتا لحضور اللقاء عدم وجود ممثليهماقالت ان
  4/4/2006القدس العربي 

  
  ىانهيار حكومة حماس يعني انهيار السلطة واحالل الفوض: دحالن .10

واحالل , قال محمد دحالن ان انهيار حكومة حماس يعني انهيار تام للسلطة :ابوظبي ـ جمال المجايدة
ر الحكومة الجديدة في عملها وتهيئة السبل لها وعدم واكد انه البد من استمرا . بدال من الديمقراطيةىالفوض

مناكفتها من اية جهة كانت لكي تنفذ برنامجها المعلن، ودعا كافة االطراف العربية والدولية الي مواصلة 
اتهم اسرائيل من ناحية أخرى و . السلطةىااللتزامات المادية التي كانت مترتبة عليها قبل وصول حماس ال

واكد ان  . مليون دوالر شهريا60االقتصادية وحجز االموال المترتبة عليها للسلطة والبالغة بعرقلة الحياة 
الحرب االهلية مستبعدة تماما ولن تحدث مطلقا برغم المخاطر الماثلة امامنا والناجمة عن تخلف البعض في 

سالح مهما تصاعدت  عدم اللجوء الي الى وقال انه يوجد اتفاق بين حماس وفتح عل.التنظيمات الصغيرة
,  بعض الوقت نظرا النتشار السالح بكثافة في الشارع الفلسطينيى ان تستمر الفوضاتوقعمالخالفات الداخلية، 

 الصعيد ى التهدئة واتاحة الفرصة امام حماس لكي تنجح في احراز تقدم على كافة التنظيمات الفي حين دعا
ورة احداث تغيير في نهج حماس لكي تفك العزلة الدولية  ضرىواشار ال .السياسي واالقتصادي واالجتماعي

 حدوث تغييرات جوهرية في اتوقعم ,عليها وتواصل العمل من اجل تأمين مستقبل افضل للشعب الفلسطيني
 يقوي موقف هاالن رفض,  مطلقا االعتراف باسرائيلها الحقا، اال انه اكد ان فتح او السلطة لن تطلب منهاموقف

 ان اسرائيل ىغير انه اشار ال .ني وقد يضطر اسرائيل التخاذ خطوات ايجابية للحل النهائيالشعب الفلسطي
 . النها تريد ان تقول للعالم ان معركتها مع االرهاب التزال قائمة, السلطةىمرتاحة االن بعد وصول حماس ال

 ,وعة للشعب الفلسطيني كاملةالسالم اال باقرار الحقوق المشر  ان اسرائيل لن تعرف االمن واللكنه أشار إلى
   .مؤكدا ان امن اسرائيل بأيدي الفلسطينيين
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 الكفاءات وال يميل ى وقال انها تنظيم قوي محكم يميل ال, اعجابه بأداء حماس التنظيميىابدمن جهة أخرى و
والقيادة  قائال ان حماس في الداخل هي صاحبة القرار ىومض .الي التراتبية الحزبية، مثلما هو حاصل في فتح

 حركة ى ان الدول التي تملك تأثيرا في قرارات حماس السياسية هي سورية فقط باالضافة الأضافو .السياسية
 أشار إلى، ويها ان يكون اليران أي دور في السيطرة او التأثير علىاالخوان المسلمين التي تفرعت منها، ونف

  .ة االموال التي وعدت ايران بتقديمها ليست حقيقىانه حت
  4/4/2006القدس العربي 

  
  حماس تدعو كتائب المقاومة ألخذ زمام المبادرة لإلفراج عن األسرى .11
دعت حماس، كتائب المقاومة الفلسطينية، إلى أخذ زمام المبادرة، والعمل لإلفراج عن األسـرى، مـن                : غزة

  .همخالل العمل الميداني الذي أثبت أنه السبيل األمثل لتحرير
  03/04/2006قدس برس 

  
  اشتباكات في نابلس بين كتائب االقصى وجيش االحتالل .12

قال مصدر أمني فلسطيني إن اثنين من ناشطي كتائب األقصى، أصيبا بجروح في اشتباك مع الجـيش                 : نابلس
  .اإلسرائيلي في مخيم بالطة في نابلس، وأنهما تمكنا من االنسحاب قبل اعتقالهما

  03/04/2006قدس برس 
  

  تبنى هجوما على جنود لالحتالل الجبهة الشعبية ت .13
هاجم مسلحون من الجبهة الشعبية عدداً من جنود االحتالل شرق مخيم البريج وسط غزة باألسلحة : غزة

  .لهمبعد أن تمكنت من نصب كمين .  الرشاشة
  03/04/2006قدس برس 

  
  التشريعي سيعمل على تحسين أوضاع األسرى وزيادة رواتبهم: النائب بحر .14

 أحمد بحر أثناء مشاركته في اعتصام أهالي األسرى في مقر الصليب األحمر بمدينة غزة المجتمع                بطالب النائ 
الدولي والمنظمات الحقوقية واإلنسانية التدخل لرفع الظلم عن األسرى الفلسطينيين، والعمل من أجـل إلـزام                

جلس التشريعي، سيعمل بكـل مـا       وشدد على أن الم    .االحتالل باحترام مبادئ حقوق اإلنسان والقوانين الدولية      
  .مشدداً على أن المجلس عازم بكل قوة على تحريرهم، يملك من أجل تحسين أوضاع األسرى، وزيادة رواتبهم

  3/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   ساعة إلى أربع24 خالل نابلسارتفاع عدد الفتيات المعتقالت في  .15
اعتقلت، الليلة الماضية في الضفة الغربية، فتاتين من نـشطاء          أن قوات االحتالل     03/04/06قدس برس    قالت

حركة الجهاد اإلسالمي، في بلدة سالم، قضاء نابلس إلى جانب اعتقال أحد عشر مواطناً فلـسطينياً آخـر فـي                
  .مناطق أخرى من الضفة، وخمسة آخرين في قطاع غزة

اعتقلت فجر اليوم فتاتين في مدينة نـابلس،     قوات االحتالل   أن   4/4/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأضاف
يشار إلى أنه باعتقال الفتاتين يرتفع عدد المعتقالت من          .فيما اعتقل شاب من مخيم عسكر الجديد غرب المدينة        

  .منطقة نابلس خالل األربع والعشرين ساعة الفائتة إلى أربع فتيات
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  هزؤون بالتكبير والجنود يستأسرى النقب عالجوا المصابين بأدوات بدائية .16
أكد األسرى في سجن النقب أن المعتقلين الذين تعرضوا للتنكيل وتمت إعادتهم الـى              : ميرفت صادق ،  رام اهللا 

أقسام مجاورة وصلوا في حالة نزيف لكميات كبيرة من الدماء دون أن تقدم لهم اإلدارة أي نوع من اإلسـعاف                    
 ومعالجتهم بطرق بدائية وسد جروحهم بما توفر لديهم مـن            أنهم قاموا بمساعدة المصابين    واوأشار .أو األدوية 

 .أدوات بسيطة جدا مثل المحارم الورقية وما شابه، دون أن يستطيعوا تقديم أي نوع من األدوية بسبب فقـدانها       
 أسيرا تعرضوا لضرب مبرح علـى       360كما أوضح األسرى أن كافة المعتقلين الذين تم نقلهم وعددهم قرابة            

  .وين اهللا اآلن وين محمد وين اهللا أكبر؟؟: كما خاطب الجنود األسرى قائلين، كافة أنحاء جسدهمرؤوسهم وفي 
  3/4/2006مركز العودة الفلسطيني 

  
  األسرى يضربون عن الطعام األحد المقبل  .17

 أكدت الحركة الوطنية االسيرة االضراب عن الطعام ليوم واحد في التاسع من ابريل تضامنا مع                - قنا   -غزة  
جاء ‚ االسرى المعزولين في زنازين االحتالل في عدة سجون منذ فترة طويلة واحتجاجا على ظروف اعتقالهم              

ذلك في بيان صادر عن االسرى وأورد البيان عددا من أسماء المعزولين ومنهم من أمضى سنوات في العـزل     
 والشيخ جمال أبـو الهيجـاء       االنفرادي وهم عبد اهللا البرغوثي وحسن سالمة واحمد المغربي ومحمود عيسى          

  .ومازن ملصة ومحمد جابر عبده وخليل أبو علبة وآخرون غيرهم
  4/4/2006الوطن القطرية 

  
  استشهاد فتى فلسطيني برصاص االحتالل .18

 شمال رام اهللا حيث اندلعت مواجهات       قلنديا افادت وكالة معا االخبارية ان قوة من جيش االحتالل اقتحمت مخيم          
االحتالل وعدد من الشبان الذين القوا الحجارة والزجاجات الفارغة باتجـاه جنـود االحـتالل               عنيفة بين جنود    

من جهتها زعمت مصادر     .والذين ردوا باطالق الرصاص الحي مما ادى الى استشهاد الفتى زيات على الفور            
  .  الفصل العنصريجنود فتحوا النيران باتجاه الفتى بادعاء انه كان يدمر جزءا من جدار الاسرائيلية ان 

  4/4/2006 48عرب 
  

   القدس فيشركة أردنية تسّهل للمستوطنين االستيالء على مبان فلسطينية .19
استولى مستوطنون األسبوع الماضي، عبر شركة أردنية، على خمسة أبنية فلسطينية مأهولة في القدس الشرقية               

وذكـرت صـحيفة     . الذين هددوا بهدم المبـاني    المحتلة، ما أثار عراكاً بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين         
هآرتس أن جمعية إلعاد االستيطانية، التي تشتري عقارات في القدس الشرقية وتبيعها لليهود، اسـتولت علـى                 

) جبل الزيتون (خمسة مباٍن تسكنها عائالت فلسطينية، وهي مبنيان في ضاحية سلوان وثالثة في ضاحية الطور               
ويعتزم أعـضاء   . المسماة الحوض المقدس المحيطة بالبلدة القديمة من القدس الشرقية        اللتين تقعان في المنطقة     
ونقلت الصحيفة عن المسؤول في العاد عادي مينتس قوله          .  عائلة يهودية فيها   20 و 15الجمعية إسكان ما بين     

الحوض المقـدس   هدفنا هو السيطرة على بؤر استيطانية في القدس الشرقية وفرض واقع غير قابل للتغيير في                
وقال أصحاب وسكان في هذه المباني إنهم بصدد التوجه إلى المحاكم اإلسرائيلية إلخراج              . حول البلدة القديمة  

ويذكر أن ملكية   . المستوطنين، مشددين على أنه إذا لم ننجح بتحرير المباني فسوف نهدمها، ونحن نعرف كيف             
أن المباني لم تبع الى      وذكرت مصادر فلسطينية  . وا والكيسواني المباني في حي الطور تعود إلى عائلتي أبو اله        

  . اليهود مباشرة، إنما بيعت لشركة اردنية تحمل اسم لويال اينفستمنت
  4/4/2006السفير 
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   دونم في الربع األول من العام الجاري2432.3مصادرة  .20
ة الغربية،  فنم من أراضي الض    دو 2432.3أكدت مؤسسة التضامن الدولي، اليوم، أن قوات االحتالل صادرت          

وبناء على إحصائية مؤسسة التضامن الدولي، صادرت الحكومة اإلسرائيلية          .في الربع األول من العام الجاري     
هذه المساحات الشاسعة من األراضي بحجج مختلفة متذرعة بأغراض استعمارية أو لغرض استكمال الجـدار               

  .الفصل العنصري
  3/4/2006 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  قطاع غزة على حافة كارثة إنسانية : منظمات األمم المتحدة تحذر .21

حذر تقرير للمنظمات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة من أن قطاع غزة على حافة كارثة إنسانية بسبب الحصار                 
هات تقدم مساعدات إنسانية    وأفادت هآرتس اليوم بأن التقرير سيقدم في األيام القادمة إلى ج           .اإلسرائيلي الخانق 

ونقلت عن مدير مكتـب تنـسيق العمليـات          .للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإلى إسرائيل أيضا        
وأضاف أنه إذا لم يطرأ تغيرا جذريا على الوضع         ،   إن الوضع في غزة على حافة كارثة إنسانية        :اإلنسانية قوله 

وعلى ضوء التحذيرات األممية قال مصدر أمني إنه تجري         . وفوفإن كارثة ستقع في غزة مثلما حدث في كوس        
دراسة إمكانية تحويل أموال المساعدات بواسطة مكتب رئيس السلطة الفلسطينية إلى المحافظين الفلسطينيين في              

  . المناطق المختلفة
  4/4/2006 48عرب 

  
   إبراهيم يبدأ من تركيا سيدناباحثون يعرضون مشروع طريق .22

تعد مجموعة من الباحثين واألكاديميين في جامعة هارفارد مشروعا فريدا من نوعـه              :ل شحادة  اما -الناصرة
 .عبارة عن طريق يبدأ من تركيا ويصل حتى الحرم االبراهيمي في الخليل واطلقوا عليه طريق سيدنا ابـراهيم            

عمه للمشروع بحـذر،    وعبر التميمي عن د   . تيسير التميمي لعرض المخطط عليه    بوالتقى ممثلون عن الباحثين     
وأكـد التميمـي ان      .خوفا من الهيمنة اإلسرائيلية عليه وعدم تحقيق أهدافه بالتخفيف من معاناة الفلـسطينيين            

الفلسطينيين بحاجة ماسة لمثل هذا المشروع لكنهم في الوقت نفسه يخشون من تحويله إلى كارثة جديدة علـى                  
وطالب التميمي من معـدي المـشروع دراسـة أبعـاده            .يهالفلسطينيين اذا سيطرت إسرائيل بحجج واهية عل      

 وحسب المخطط للمقطع الذي سـيمر       .السياسية وضمان ان يكون خطوة في طريق اجالء االحتالل اإلسرائيلي         
في االراضي الفلسطينية فسيبدا من جسر الشيخ حسين باتجاه الحرم االبراهيمي مرورا بنابلس ورام اهللا والقدس                

  .ى الخليلبيت لحم وصوال ال
4/4/2006الرأي األردنية   

  
   إنشاء مراكز تدريب على األراضي الحكومية مناستياء شعبي .23

أثارت ظاهرة االستيالء على األراضي الحكومية من قبل بعض األذرع العـسكرية للتنظيمـات الفلـسطينية،                
 .رضها للقصف اإلسرائيلي  وإنشاء مراكز للتدريب عليها، استياء عدد كبير من المواطنين، خوفاً من مخاطر تع            

ولوحظ خالل األسابيع القليلة الماضية سيطرة فصائل عسكرية على مساحات من األراضـي الحكوميـة فـي                 
واقامة  منطقتي جباليا وبيت الهيا، في أماكن قريبة من األحياء السكنية، ورفعت أعالم لألذرع العسكرية عليها،              

  .مراكز تدريب لها على هذه االراضي
  4/4/2006لفلسطينية األيام ا

  
  وفد اسباني زار عين الحلوة واطلع على اوضاعه  .24



 

 9

واسـف كـاكوس    ،  تفقد مخيم عين الحلوة في صيدا امس وفد اسباني برئاسة القائم باعمال السفارة في بيروت              
  . الوضاع المخيمات التي تحتاج الى اهتمام دولي من اجل تحسينها وتأمين الدعم الالزم لها

  4/4/2006ية النهار اللبنان
  

  حماس تفقد السيطرة على مجلس طلبة بوليتكنيك الخليل لصالح فتح .25
جامعـة  '' فازت حركة فتح بالتحالف مع الجبهة الشعبية امس بغالبية مقاعـد مجلـس طلبـة                 : اف ب  ،الخليل

 مقعـدا   15وحصلت فـتح، علـى       . سنة 15في الخليل، الول مرة امام حركة حماس منذ         '' بوليتكنيك فلسطين 
كة حماس على العدد نفسه لكن فتح حققت االنتصار بفضل تحالفها مع الجبهة الشعبية التي فازت بمقعـد                  وحر
  .واحتفل اعضاء فتح باطالق النار في الهواء. واحد

  4/4/2006الرأي األردنية 
  

  أولمرت يقدم عرضاً مغرياً لشاسوبيرتس يتراجع عن التحالف مع اليمين ويتجه إلى كاديما  .26
بعدما ظهرت النتائج وتبين أن كديما حصل على عدد من المقاعـد            : 4/4/2006 السفير    في وسىحلمي م كتب  

. أقل مما كان يأمل وأن حزب العمل هو مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة، دارت المعركة على المراكز الرئيـسية                 
علي، فيما العمل يريد    دور إسناد ظاهري وغياب ف    : كديما يريد حزب العمل، بالطريقة التي كان بها مع شارون         

ومثلما أخطأ قادة كديما في إعالن حسم المعركة االنتخابية قبل أن تبدأ،            . أن يكون شريكا فاعال ومن موقع قوة      
وهكذا بدا أن كديما يريـد      . فإنهم أخطأوا أيضا عندما وزعوا الحقائب الوزارية على أنفسهم قبل ظهور النتائج           

ولكن حزب العمل يريد إحدى هذه      . الدفاع والخارجية والمالية  :  الرئيسية حزب العمل بعيدا عن الحقائب الثالث     
. الحقائب ويرى أن حقيبة المالية هي األنسب ألنها تتيح إعادة جدولة األولويات والتركيز على البعد االجتماعي               

 بين كـديما    وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعالقات       . ولكن هذا ليس ما يريده أولمرت ورجاله      
. وحزب العمل، أو األصح بين أولمرت وبيرتس، إعالن مقربي أولمرت استحالة منح حقيبة الماليـة لبيـرتس                

ومنذ ذلك الحين رفض بيرتس لقاء أولمرت للتشاور وقاد معركة تكتيكية لعرقلـة مـساعي كـديما لتـشكيل                   
وعنى ذلـك أن حـزب   . ة لمحاربة الفقروكانت الذريعة المعلنة هي الرغبة في تشكيل جبهة اجتماعي        . الحكومة

وفـتح هـذا    . العمل بات يعتقد أو يعلن أن األولوية الراهنة اجتماعية، وبالتالي يمكن تأجيل القضية الـسياسية              
فقد رأى اليمين المتشدد، ممـثال  . الموقف الباب واسعا أمام إعادة خلط األوراق في الساحة السياسية اإلسرائيلية      

األول منع كديما من تشكيل     : لمفدال، في موقف حزب العمل بوابة واسعة لتحقيق غرضين        في االتحاد القومي ا   
والثاني إرغام كديما على البقاء في المعارضة األمر الذي يحفـظ           . الحكومة وبالتالي عرقلة مشروعه السياسي    

 أعلن حزب العمل أنـه      وهكذا. للمنظومة اإلسرائيلية القديمة دورها إلى حين حسم األمر في االنتخابات المقبلة          
وكذلك فعل االتحاد القومي المفدال الذي أشار إلى أنه بموقفه          . أوصى كاتساف بتكليف بيرتس بتشكيل الحكومة     

. وبدا أن الليكود متردد في موقفه من تسمية المكلف بتشكيل الحكومة          . هذا يريد اختبار حقيقة نوايا حزب العمل      
غيـر أن   .  في القيادة ومن جهة أخرى ال يريد بيرتس وحزب العمـل           فهو من جهة ال يريد أولمرت وال كديما       

وهـذا  . فكل حزب من األحزاب األخرى يضع اشتراطات كبيرة على اآلخرين        . القصة ال تقف عند هذه الحدود     
أما شاس، وبرغم اسـتعدادها  . ما يجعل مهمة تشكيل الحكومة في الظروف الراهنة أصعب من أي وقت مضى       

لة مانعة ضد خطة االنطواء، فأنها تركت الباب مفتوحا أمام الطرفين للحصول على الـسعر               المسبق لتشكيل كت  
. وكان الخبر العاجل والمدوي أمس هو خبر اجتماع كل من أولمرت وزعيم شاس إيلي يـشاي سـرا                 . األعلى

وال سنين   حقائب وزارية على شاس بينها حقيبة الداخلية التي ظلت ط          4وبحسب هذا النبأ، فإن أولمرت عرض       
معاريف فإن أولمرت عرض على شاس طريقا التفافيا عـن خطـة االنطـواء      وبحسب. المعقل الرئيس لشاس  

يقضي بالتأكيد في برنامج الحكومة على ضرورة العمل، بشكل حقيقي، الستئناف المفاوضات مع الفلـسطينيين               
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كمـا  . وع بأي حل من طرف واحد     وفق خريطة الطريق وأن تستمر المحاولة عاما واحدا على األقل قبل الشر           
ومن الواضـح   . يشدد هذا الطريق على أن الحل من طرف واحد لن يتم إال إذا كان مدعوما من األسرة الدولية                 

إذ يبدو أن خالفا دب في حزب العمل حول التكتيك الذي انتهجه بيرتس لخـوض               . أن األمور لن تنقضي هكذا    
فللمرة األولى يقوم أولمرت، بحسب     .  أن تكتيك بيرتس أثمر شيئا ما      ولكن يبدو . المفاوضات االئتالفية مع كديما   

الدفاع أو الماليـة    : التلفزيون اإلسرائيلي، بإبالغ قادة كديما بأن على الحزب أن يتخلى عن واحدة من حقيبتين             
فمن الواضح أنه ليست لكديما أي فرصة لتشكيل حكومـة مـن دون حـزب               . الجتذاب حزب العمل للحكومة   

 . وبالتأكيد ليست هناك فرصة لحزب العمل لتشكيل حكومة من دون كديما.العمل
االنتقادات الشديدة اللهجة التي  أن 4/4/2006الحياة  ذكرت الناصرة اسعد تلحميونقالً عن مراسلها في 

وجهها أقطاب في حزب العمل وصحافيون كبار لبيرتس على خلفية سعيه لتشكيل حكومة طوارئ اجتماعية 
تضم أحزاب اليمين المتشدد والمتدينين المتزمتين فعلت مفعولها وأعلن الحزب تخليه عن الفكرة، برئاسته 

معززاً بذلك فرص قيام كتساف بتكليف اولمرت تشكيل حكومة جديدة في وقت نُقل عن األخير قوله انه سيقدم 
وأعلنت النائب يولي  .سطينيينفقط بعد استنفاد العملية السياسية والتفاوض مع الفل على تنفيذ خطة االنطواء

تميرم باسم بيرتس ان العمل لن يكون شريكاً في حكومة تضم اليمين المتطرف، ما يمهد الطريق لترشيح 
ومن المتوقع ان يحسم الحرديم موقفهم النهائي  .اولمرت لرئاسة حكومة جديدة يكون فيها العمل شريكاً بازراً

رت سينجح في نهاية المطاف، وليس قبل ان تدور معارك داخل اليوم، لكن المؤشرات تقود الى ان اولم
 29االحزاب التي ستشكل الحكومة على المناصب الوزارية، في اقامة حكومة جديدة تتشكل من كل من كديما

بكلمات أبسط، فإنه . 10 واسرائيل بيتنا5، وربما ايضاً بمشاركة ميرتس18 والحرديم19 والعمل7والمتقاعدون
 فإن سائر االحزاب التي ستتمثل في 9 مفدال- وتحالف االتحاد القومي10 واالحزاب العربية12يكودلالباستثناء 

  .الكنيست الجديد مرشحة بقوة لدخول االئتالف الحكومي الجديد
  

  !ليبرمان مستعدٌّ للدخول في الحكومة شرط ضمان سيادته على الكتل االستيطانية .27
اإلرهابي الصهيوني ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا يتّجه إلى الدخول          ذكرت مصادر صحافية صهيونية أن       :نابلس

وقالـت   .في الحكومة القادمة بشرط ضمان السيادة الصهيونية على الكتل االستيطانية فـي الـضفة الغربيـة               
المصادر إن مسؤولين كباراً في الحزب يعكفون على وضع صيٍغ تسمح بجسر الثغرات السياسية بين حـزبهم                 

وأن إحدى األفكار التي طرحت هي مطالبة اولمرت باإلحالل الفوري للسيادة الصهيونية على الكتـل               وكديما،  
 .االستيطانية التي ستبقى قيد السيطرة الصهيونية، وذلك بالتزامن مع االنـسحاب مـن المنـاطق الفلـسطينية                

سحاباً أحادي الجانب، بل تبادٌل     وأوضحت المصادر أن هذا الوضع يسمح إلسرائيل بيتنا أن تقول إن هذا ليس ان             
للمناطق، رغم أن هناك فارقاً إقليمياً بين خطة الكتل االستيطانية لكديما وإسرائيل بيتنا، وإن كان الفارق ال يبدو                  

ومع ذلك، فقد كشفت المصادر عن أن إسرائيل بيتنـا يـستعد             .اآلن عائقاً يمنع من الجلوس في حكومة واحدة       
المفدال، مضيفةً أن اتفاقـاً     -البقاء في المعارضة، بل وأن تأخذ قيادتها بدعٍم من االتحاد الوطني          أيضاً إلمكانية   

 نتنياهو سيضمن لهـم     مععلى ذلك تم قبل االنتخابات، وأن تقديرات إسرائيل بيتنا تشير إلى أن عمق الضغينة               
  .تأييد المفدال لتولي ليبرمان قيادة المعارضة

  3/4/2006إلعالم المركز الفلسطيني ل
  

  الرئيس اإلسرائيلي يوجه انتقادات لألحزاب لخالفاتها حول تشكيل الحكومة  .28
وجه كاتساف انتقادات حادة لالحزاب االسرائيلية الستمرارها فـي المـشاحنات قبيـل             : القدس وكاالت األنباء  

ان اجـري يـوم االحـد       ووجه كاتساف هذه االنتقادات امام وسائل االعالم بعـد          . تشكيل االئتالف الحكومي  
 انه مستاء من االسلوب الذي تمضي به العمليـة          ىوألمح ال  .مشاورات مع ممثلي كاديما والعمل واسرائيل بيتنا      
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 اآلن قائال انه يشعر بأنهم يفتقرون تماما الـي تفهـم كامـل             ى تشكيل االئتالف الحكومي الجديد حت     ىالرامية ال 
  . لجوهر المشاورات

  4/4/2006أخبار اليوم 
  

  التماس للمحكمة العليا في إسرائيل للكشف عن أسباب منع فلسطينيين من دخول إسرائيل .29
تقدمت جمعية حقوق اإلنسان بالتماس إلى المحكمة العليا ضد جيش الـدفاع فـي              : اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  

 لهم لـدخول أو  الضفة وشرطة إسرائيل، وذلك لكشف النقاب عن عملية تصنيف فلسطينيين فيما يتعلق بسماح          
وجاء في االلتماس أن الشرطة تقوم بتصنيف الفلسطينيين وفقاً ألعمالهم، وتحرم الـبعض             . عدم دخول البالد  

منهم من دخول إسرائيل، في حال فُِرضت عليهم غرامات مالية، ولم تصرف بعد بسبب مخالفات سير أو في                  
وقد تقدمت  . مال مسلحة وحاالت أخرى عديدة    حال دخولهم إسرائيل بشكل غير قانوني، وفي حال التورط بأع         

  .الجمعية بهذا االلتماس بعدما رفض الجيش والشرطة تقديم المعلومات الضرورية حول هذا الموضوع
  3/4/2006مركز دراسات  الشرق األوسط 

  
   باالستقالة واال ستتم اقالته هومزوز يطالب حاخام اسرائيل األكبر محتال .30

حكومة االسرائيلية مزوز، امس، انه يرغب في ان يقدم الحاخام األكبـر إلسـرائيل              أعلن المستشار القضائي لل   
يونا ميتسغير استقالته من أعلى منصب ديني في اسرائيل بعد اتهامه باالحتيال من أجل الحصول على مكاسب                 

كشف النقـاب   ان مزوز يتهم ميتسغير في قضية احتيال         وقالت القناة الثانية االسرائيلية    .خاصة وغير مشروعة  
االستهتار باالموال العامة المخصصة للحاخاميـة الكبـرى        : عنها قبل شهور عدة، وتتضمن التهم الموجة اليه       

   .وقبول الرشوة والكذب والتهرب من المسؤولية خالل التحقيق
  4/4/2006المستقبل اللبنانية 

  
  قطعة سالح من قاعدة للجيش اإلسرائيلي40الكشف عن سرقة  .31

فت الشرطة العسكرية اإلسرائيلية عن حالة سرقة جديدة، تعرضت لها إحدى القواعد العسكرية في              كش :الناصرة
قالت الـشرطة إن طـاقم      و. جيش االحتالل، حيث تم خاللها سرقة نحو أربعين قطعة سالح من أنواع مختلفة            

شدود أي منطقة    في إحدى القواعد العسكرية ف     ،سرقة من مخزن أسلحة   عملية  تحقيق تمكن من كشف مالبسات      
 لالشتباه فيهم بالـضلوع فـي       اإلسرائيليين في أواسط الدولة العبرية،     وتم اعتقال عدد من      . شهرين أقل من قبل  

 وتم ضبط العديد    ، قد أنهى مؤخرا خدمته العسكرية اإللزامية      ، كان حد المعتقلين  وذكر أن أ   .سرقة هذه األسلحة  
  .من األسلحة المسروقة

  3/4/2006 قدس برس
  

  ئيل تعلن شارون عديم األهلية لرئاسة الحكومة اسرا .32
 ذكرت يديعوت احرنوت امس ان الحكومة االسرائيلية ستعلن االسبوع المقبـل عـدم اهليـة                : اف ب  ،القدس

وقالت انه سيتم اعالن اولمرت رئيـسا للحكومـة فـي           . شارون الداء مهامه وستعلن اولمرت رئيسا للحكومة      
 نيسان اليوم الذي تنتهي فيه      14ويعتبر  .  نيسان 14في قرار يبدأ سريانه في      اجتماع الحكومة االسبوعي االحد     

  .مدة المئة يوم التي ينص عليها القانون العالن عدم اهلية شارون بشكل دائم بشرط عدم خروجه من الغيبوبة
  4/4/2006الرأي األردنية 
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   السلطة بسحب أرصدتها   بنوك عربية تسعى إلقناع   : هآرتس .33
 لم تـسمها، بـدأت فـي    ،امس ان بنوكا عربية   » هآرتس« قالت صحيفة    : عبدالرؤوف أرناؤوط ,لمحتلةالقدس ا 

 خوفا من ان تفرض الواليات المتحدة والدول االوروبية، عقوبات عليها،           تهامحاولة اقناع السلطة بسحب ارصد    
 ان ايا من البنوك لم يتقدم الى        :وقال. غير ان وزير المالية الفلسطيني نفى ذلك       .بحجة احتفاظها باموال ارهابية   

  .السلطة بمثل هذا الطلب
  4/4/2006الوطن السعودية 

  
  المالية تحول مساعدة من الجزائر من البنك العربي إلى بنك فلسطيني .34
لم من مصادر فلسطينية ان خالفا نشب بين البنك العربي وبين السلطة الفلسطينية وذلـك              ع:  علي الصالح  ،لندن

. قاء على الحساب المكشوف للسلطة، بسبب ضغوط خارجية تمارس عليه كما قالت المصادر            لرفض البنك االب  
 مليون دوالر مقدمة من الجزائر، الى بنك في فلسطين بـدال            34وحولت السلطة، حسب المصادر، مسار مبلغ       

ر، بـل   يذكر ان التعامل المصرفي للسلطة ليس مقصورا على البنك العربي حسب المـصاد            . من البنك العربي  
يشمل عددا من البنوك منها بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين الدولي الذي توجد له فروع في الـضفة الغربيـة                    

واتهمت هذه المصادر البنك العربي بتغيير اسلوب تعامله مع السلطة التي تفكر في وقف تعاملها               . وقطاع غزة 
  .يم قروض للسلطة، حسب المصادرمعه في وقت تبدي فيه بنوك اسرائيلية تجارية االستعداد لتقد

  4/4/2006الشرق األوسط 
  

  جلوبل تعلن طرح صندوق فلسطين االستثماري  .35
امس بدء طرح صندوق فلـسطين االسـتثماري،        ' غلوبل'اعلنت شركة بيت االستثمار العالمي      : صفاء المطري 

ية في السوق الفلـسطيني     االول من نوعه في المنطقة، الذي يهدف الى االستفادة من تحسن الظروف االقتصاد            
  .وانفتاحه امام المستثمر االجنبي

  4/4/2006القبس الكويتية 
  

   سنطرح خطة طموحة للنهوض بقطاع االتصاالت :جمال الخضري .36
اعلن وزير االتصاالت انه يعتزم طرح خطة مشاريع طموحة للتمويل مـن دول عربيـة وأجنبيـة                 : حامد جاد 

ت وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز مستوى استفادة مختلـف فئـات          صديقة، تستهدف النهوض بقطاع االتصاال    
  .المجتمع من خدمات هذا القطاع

  4/4/2006األيام الفلسطينية 
  

 كتاب المهجرون الفلسطينيون في لبنان .37
  31/3/2006مركز العودة الفلسطيني 

حمـل عنـوان   لنـدن كتـاب ي   - ضمن سلسلة اإلصدارات غير الدورية، صدر عن مركز العودة الفلـسطيني 
الهجرة لمندوب المركز في لبنان األستاذ علـي    بين مرارة اللجوء ومآسي–المهجرون الفلسطينيون في لبنان 

ويعالج الوضع السياسي واإلنساني للمهجرين الفلـسطينيين   17 ×23  صفحة حجم146يقع الكتاب في . هويدي
 ن، تلك الفئة المهمشة والمغيبة علـى الـصعيد  الكتاب الضوء على فئة المهجرين الفلسطينيي ويسلط. في لبنان

الناشـطين والمهتمـين    بحيث وبالرغم مما تقوم به مراكز الدراسات واألبحاث أو. المحلي واإلقليمي والدولي
والمقاالت والتقارير، فقد لوحظ عدم التطـرق إلـى    بقضية الالجئين الفلسطينيين من كتابة األبحاث والدراسات
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 وتحديدا إلى مخيمـي  1948لجأت إلى مخيمات لبنان إبان النكبة في العام  الفلسطيني التيهذه الفئة من الشعب 
   .جنوب لبنان وتل الزعتر في شرق بيروت النبطية في
إزالة المخيم عن الخريطة اللبنانية،   وبسبب القصف الصهيوني المتكرر على مخيم النبطية، تم1974ففي العام 

الحرب األهلية اللبنانية، بحيـث باتـت عـودة الالجئـين       بسبب1976في العام وتبعه إزالة مخيم تل الزعتر 
وقد قدر عدد الالجئـين المهجـرين مـن    . إعادة إعمارهما ضربا من المستحيل الفلسطينيين إلى المخيمين أو

  . ألف الجئ20ذاك بحوالي  المخيمين حين

   :ينتشر الالجئون الفلسطينيون في لبنان حاليا في أربعة أماكن

، 48إنشاؤها بعد نكبـة العـام    المخيمات الرسمية المعترف بها من قبل الدولة اللبنانية واالنروا والتي تم: أوال
   .12ويبلغ عددها حاليا 

  . تجمعـا 35إنشاؤها كذلك وبشكل عام عقب النكبـة ويبلـغ عـددها حـوالي      في تجمعات لالجئين تم: ثانيا

الالجئين المقيمين في  ن والقرى اللبنانية، بحيث وبالنسبة لالنروا يبلغ عددكبير من الالجئين في المد عدد: ثالثا
 . الجئــا189.630المخيمــات   بينمــا عــدد الــذين هــم خــارج %52.5 بنــسبة 210.952المخيمــات 

الرابع النتشار الالجئين، في تجمعات تشكلت بعد سقوط  أما كتاب المهجرين الفلسطينيين فانه يبحث في المكان
 عدا عن هجرة عدد اخر من العائالت مـن مخيمـات   1976 و 1974عامي  النبطية وتل الزعتر فيمخيمي 

 .الحدود الفلسطينية اللبنانية وذلك بسبب القصف الصهيوني المتكرر عليها منطقة صور القريبة من

 3532م الجئا، عدد الـذكور مـنه   7092  عائلة أي1317بلغ عدد عائالت الالجئين المهجرين إلى التجمعات 
 عائلة من فئة فاقدي األوراق 23عائلة و 97 ( NR )مسجلين  وعدد الالجئين من فئة الغير3560وعدد اإلناث 

  تجمعا، تجمعين في منطقة شمال13ويشير الكتاب إلى انتشار الالجئين المهجرين في  هذا .(  NID ) الثبوتية
بيروت همـا،  تجمـع    بداوي ، تجمعين في منطقةلبنان هما تجمع  حي المهجرين  في نهر البارد و  تجمع ال

تسعة فهم موزعون في منطقة صيدا في جنـوب   غزة  و تجمع شاتيال  أما الجزء األكبر من التجمعات وعددها
القدس، تجمع اوزو، تجمع البركسات، تجمع العودة، تجمـع درب   لبنان، تجمع المدينة الصناعية، تجمع بستان

 أما عن بقية الالجئين المهجرين من المخيمين فهـم .  وتجمع الفوار ع الهمشريتجم السيم، تجمع الطوارىء،
عن هجرة عدد كبيـر   منتشرون بشكل فرادى في المخيمات والتجمعات والمدن والقرى المشار إليها سابقا، عدا

 خالل وعقب حـرب  1987و 1986 ،1985بشكل فرادى وعائالت إلى دول الغرب خاصة في األعوام الثالثة 
 .لمخيماتا

تأسـيس التجمعـات، باإلضـافة إلـى      بعد الزيارات الميدانية للتجمعات يتعرض الكتاب إلى تاريخ وظروف 
المهجرين في كل تجمع، رقم بطاقة  االنـروا  لكـل    اإلحصاء السكاني للمهجرين والذي يشمل، أسماء وعدد

  ينتمي إليها الالجئون، وعدد الهجرات التيالفلسطينية مع االقضية الفلسطينية التي عائلة، أسماء القرى والمدن
الهجـرة المتكـررة    يبحث الكتاب تداعيات هذه. عانى منها الالجىء، إذ أن بعض الالجئين تهجر لست مرات

األمراض المصاب بها الالجئون خاصـة   وأثرها النفسي واالجتماعي واإلنساني بشكل عام ويركز على أنواع
استثنائي، هذا عدا عن الحديث عن نسبة البطالة التي تقـدر   لتي تكثر بشكلأمراض الربو والسكري والضغط ا

ولكن حسب اللجان الشعبية والمؤسسات األهلية العاملـة فـي   % 48االنروا بـ  بين الالجئين في لبنان وحسب
التجمعـات،   يبحث الكتاب في أسباب البطالـة فـي  %. 70إلى % 65الفلسطيني فإنها تشير إلى نسبة  الوسط

والحمـضيات واألعمـال    لمهن التي يمارسها الالجئون المهجرون والتـي يبـرز فيهـا أعمـال الخـردة     وا
المدخول الشهري لألسرة والغير ثابت الذي هـو   وبالتالي تبرز حاالت الفقر والعوز من خالل مالحظة..الحرة

عن التطـرق إلـى الوضـع    هذا عدا . الواحدة المكونة من ستة افراد  دوالر للعائلة250بشكل عام ال يتجاوز 
 .واالجتماعي واالقتصادي والبنى التحتية التربوي والصحي
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زيارات ميدانية لجميع العائالت التـي تـم     كان هناك وللحصول على المعلومات الكافية والضرورية للدراسة،
من الجنسين ومن العائلة من األطفال والنساء والرجال وكبار السن  ذكر أسمائها والحديث والسؤال لجميع أفراد

التـي   الثقافية واالجتماعية، أسئلة تهدف إلى الحصول على المعلومات الموضوعية والعلمية مختلف المستويات
الشعبية للتجمعات التي تمثل فـي   اللجانهذا عدا عن زيارات جميع أمناء سر . تعمل على تحقيق الهدف من الدراسة
نغفل عن التنسيق مع جميع القوى والفصائل الفلسطينية من مختلف مـشاربها   ولم. رينالنهاية المرجعية اإلدارية والسياسية للمهج

  .والوجهـاء والمرجعيـات الدينيـة    اإلسالمية والوطنية بهدف التكامل وتسهيل العمل، عدا عن التنسيق مع الفعاليـات  السياسية
المؤسسات  ا ، منظمة التحرير الفلسطينية، الدولة اللبنانية،اللجان الشعبية،  االنرو ويشير الكتاب إلى الخدمات التي تقدمها كل من 

في تقديم الخدمات إن كانت التربويـة أو   األبرزحيث تلعب االنروا الدور . األهلية الفلسطينية المحلية والمؤسسات الدولية
ـ   الصحية أو االجتماعية مع شحها بشكل عام األرض مقارنة باالحتياجات، فتعترف بالمهجرين وال تعتـرف ب

فـال   أما الدولة اللبنانيـة . لهم تلك الخدمات أحيانا داخل التجمع وحينا آخر خارج التجمع المقيمين عليها، وتقدم
تحسين البنى التحتية لبعض  تقدم أي نوع من الخدمات باستثناء التسهيل والسماح ومن خالل بعض البلديات في

  .ما يمولها االتحاد األوروبي ي عادةالتجمعات والتي ينفذها بعض المؤسسات الدولية والت

األراضي التي يقيم عليها المهجرون هي إما  والجدير ذكره في هذا السياق بان الكتاب يشير كذلك إلى أن جميع
خاصة يملكها أشـخاص لبنـانيون أو أراض تملكهـا منظمـة التحريـر       أمالك تابعة للدولة اللبنانية أو أمالك

 الثة فان المهجر يعيش دائما حالة الال استقرار والتهديد الدائم بـالطرد والمطالبـة  الث الفلسطينية وفي الحاالت
قسمته الدولة اللبنانيـة   باألرض كما هو الحال مع تجمع درب السيم القريب من مخيم عين الحلوة لالجئين الذي

ب المهجـرين  صور الساحلية، وكان نـصي  إلى قسمين بسبب شق طريق رئيسي يربط بين مدينة صيدا ومدينة
أما منظمة التحرير الفلسطينية فإنها وبشكل رئيسي تشكل  .المقيمين في مساحة الجرف إعادة التهجير من جديد

 أما اللجان الشعبية فإنهـا تمـارس  . التجمعات وليس لديها ما تقدمه من خدمات أخرى المرجعية السياسية لتلك
  .لكل جديد ؤسسات األهلية والمتابعة اإلداريةمهامها داخل المخيمات كوسيط بين التجمعات وعمل الم

تترجم أقواال وأفعـاال لـدى جميـع     ويستحضر الكتاب وبشكل أساسي، ابرز واهم المعطيات للتجمعات والتي
اللجان الشعبية أو الفـصائل أو المؤسـسات األهليـة، او     المستهدفين من الدراسة إن كان الالجئين أنفسهم أو

الرئيس للحالة اإلنسانية الصعبة التي يعيشها هؤالء المهجرون إنما هي نتيجـة   المرجعيات الدينية، بان السبب
والشتات منذ أكثـر   لحالة اللجوء التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في لبنان وغيره من أماكن اللجوء طبيعية

ولما كانت التجمعات والشتات بـشكل عـام     عاما واال لوال النكبة لما كان اللجوء ولما كانت المخيمات57من 
رئيسي هو العدو الصهيوني الذي طرد الشعب وسـرق األرض   وبالتالي من يتحمل المسؤولية المباشرة وبشكل

ـ  بهدف استجالب اليهود من كافة والمـسؤولية الثانيـة يتحملهـا    . ادول العالم ليسكنوا منازلنا وينعموا بخيراتن
بمكيال مختلف مع  الدولي والمؤسسة الدولية المتمثلة في األمم المتحدة التي تتعاطى مع قضية الالجئين المجتمع

 10مؤسسات األمم المتحدة إلعادة أكثـر مـن    تعاطيها مع بقية الالجئين في العالم ففي الوقت التي تدخلت فيه
وموزنبيق وكوسوفا وغيرها خالل اقل من عشر سنوات فإنهـا تقـف    ي غواتيماالمليون الجىء إلى بيوتهم ف

األمريكي المسيطر على المؤسسة الدولية من التدخل إلعادة أكثر مـن أربعـة ماليـين     عاجزة وبسبب النفوذ
 .المليون من الالجئين الفلسطينيين منتشرين حول العالم ونصف

المهجرين بعاداتهم وتقاليدهم وثقـافتهم    تمسك الالجئين-ت التهجير بالرغم من المعاناة وحاال-ويلحظ الكتاب 
التجمعات قد سميت بأسماء فلسطينية مثل  بستان القدس  أو  غـزة    الفلسطينية، فنرى على سبيل المثال بعض

 األسـري  داللة واضحة على حقه في العودة مثل  تجمع العودة ، باإلضافة إلى بروز التماسك ومنها من أعطى
وتسير في الزواريـب  . في األسرة والروابط االجتماعية والحفاظ على العائلة الواحدة والتوعية الوطنية لألبناء

على الجدران، عدا عـن صـور الـشهداء واألسـرى      الضيقة لترى العبارات وأبيات الشعر الفلسطينية تنتشر
ل تـشاهد العلـم الفلـسطيني والكوفيـة     وإذا ما دخلت إلى المنـز  .والملصقات التي تنطق بالقضية الفلسطينية
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عدا عن وجود التجمعات التي تـضم  ..الصخرة والمسجد األقصى والخريطة الفلسطينية الفلسطينية وصورة قبة
  .القرية الفلسطينية الواحدة والذين يعيشون بجانب بعضهم البعض أبناء

لى قبل أن تكون إنـسانية، وبـالرغم مـن    األو وينظر الالجئون المهجرون إلى معاناتهم بأنها سياسية بالدرجة 
الصعبة التي يعيشونها بشكل يومي، فهم يرفضون كل أشـكال التـوطين    حاالت الفقر المدقع والحالة اإلنسانية

 :رئيـسيان  أسوة بإخوتهم الالجئين المنتشرين في األمـاكن األخـرى، ولـديهم مطلبـان     والتجنيس في لبنان

واالجتماعية من الدولة المضيفة لبنان  ية وحصولهم على حقوقهم المدنيةتحسين ظروف معيشتهم اليوم: األول 
واالستشفاء والعالج، واالنتساب إلى النقابـات والحـق فـي     والحصول على حقهم في العمل والتملك والتعليم

  .المؤسسات والجمعيات  وإنشاء الضمان االجتماعي

لتمكينهم من مواجهة مشاريع التوطين والتجنيس  قوقوهو معطوف على المطلب األول بإعطائهم تلك الح: ثانيا
    .التي تهدف في النهاية إلى عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين والعمل على ممارسة األنشطة المناسبة

تعنى بتفعيل قضية الالجئين الفلـسطينيين   هذا والجدير ذكره بان مركز العودة الفلسطيني هو مؤسسة فلسطينية
وهو يشكل مصدرا إعالميا أكاديميا يسعى . في العودة إلى ديارهم ن تواجدهم المختلفة والمطالبة بحقهمفي أماك

 .للمعلومات والنشاط السياسي للقضية الفلسطينية وخصوصا مسألة العودة إلى أن يكون رديفا
  

  مؤتمر عربي دولي للدفاع عن حق العودة  .38
انية لدعم المقاومة واالنتفاضة باالشتراك مع االئتالف الفلسطيني لحق         يعقد تكتل الجمعيات والهيئات األهلية اللبن     

 لنكبة فلسطين، مؤتمراً عربياً دولياً للدفاع عن حق العـودة وتقريـر المـصير               58العودة، لمناسبة الذكرى ال   
ء  شخصية عربية ودولية من نشطا     150يشارك في المؤتمر     . للشعب الفلسطيني في العشرين من الشهر المقبل      

  .ومنظمات أهلية على امتداد الوطن العربي والساحات الدولية
  4/4/2006السفير 

  
  في عمان'' الرباعية''ال تعتيم اعالمي على اجتماعات : األردن .39

رفض الناطق باسم الحكومة فكرة ان يكون هناك تعتيم اعالمي علـى اجتماعـات              :   نيفين عبد الهادي   -عمان
مشيرا الى ان االردن    '' ال اعتقد انه كان هناك تعتيم اعالمي      '': وقال عمان حاليا، الرباعية التي تعقد اعمالها في      

واكـد   .ليس طرفا في اللجنة الرباعية التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد االوروبي واالمم المتحـده              
إذا كانـت   مـا   وفي رده علـى سـؤال        . جودة حرص االردن على استمرار الدعم الدولي للشعب الفلسطيني        

'' حملة الوثيقة الفلسطينية العراقية   ''منظمات حقوق االنسان حملت على االردن منعه عددا من الجئين فلسطينيين            
بين جودة ان مجموعة منهم قدموا بدون أي ترتيب مسبق وكان لالردن موقف بانه في غياب                ؟    دخول االردن 

  .هذه الترتيبات المسبقه ال يمكن ادخال أي شخص
  4/4/2006 الدستور

  
  مساعدات أردنية للشعب الفلسطيني .40

قال مدير مكتب الهيئة الخيرية األردنية أن الهيئة قامت بإرسـال قافلـة جديـدة مـن                 :  خلف الطاهات  -عمان
 شاحنة منهـا    15 شاحنة محملة بالمواد الغذائية المتنوعة         25المساعدات إلى األراضي الفلسطينية تتكون من       

  . طن من المواد الغذائية المتنوعة400تحمل . ت إلى الضفة الغربية شاحنا10إلى قطاع غزة و
  4/4/2006الرأي األردنية 

  



 

 16

  أردوغان يدعو أوروبا إلى احترام إرادة الفلسطينيين .41
ناشد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الدول األوروبية احترام إرادة الـشعب              :أنقرة حسني محلي  

وقال إن أنقرة ستستمر     .كورة باالزدواجية في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني       الفلسطيني، واتهم الدول المذ   
ودافع أردوغان عن استـضافة حكومتـه لـزعيم          .في سياساتها الحالية في الحوار مع قيادات وحكومة حماس        
  .حماس خالد مشعل، وأكد أهمية الدور التركي في المنطقة

  4/4/2006المستقبل اللبنانية 
  

  موريتاني ينتقد تصريحات مرشح رئاسي حول التطبيع الرباط ال .42
وجه الرباط الموريتاني لمقاومة االختراق الصهيوني انتقادات الذعة للتـصريحات           : المختار السالم  ،نواكشوط

عبيد الرحمن رئيس حزب التجديد الديمقراطي المدافعة       االتي ادلى بها مرشح الرئاسيات القادمة المصطفى ولد         
ع الكيان الصهيوني واعتبرها مدانة ومرفوضة وتمثل إساءة للشعب الموريتاني المجمـع علـى              عن التطبيع م  

وطالب االمين العام للرباط ولد اعبيد الرحمن باالعتذار للموريتانيين، كمـا دعـا             . رفض العالقة مع إسرائيل   
  .ةمختلف منظمات المجتمع المدني إلى اإلدانة الحاسمة لهذه الخطوة التطبيعية الخطير

  4/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

 تأسيس لوبي مسيحي في الواليات المتحدة لدعم اسرائيل  .43
 عن انه الول مرة في تاريخ الواليات المتحدة يقام ، امس االثنين،كشف النقاب  :الناصرة ـ زهير اندراوس

ان ) هآرتس( صحيفة وقال مراسل. لوبي مسيحي هدفه العمل من اجل الدولة العبرية ودعم سياستها الخارجية
جون هايغي، وهو من قياديي الكنيسة االنجليكانية اعلن عن تأسيس اللوبي المسيحي خالل اجتماع عقدته 

ونقلت الصحيفة عن هايغ، ان مبادرة  .منظمة الرؤساء اليهود الصهاينة نهاية االسبوع الماضي في نيويورك
حسب هايغ فان المنظمة الجديدة ولي العام في امريكا اقامة هذا اللوبي جاءت بالتنسيق مع القنصل االسرائي

 نفسها اسم المسيحيون الموحدون من اجل اسرائيل، واضاف هايغي ان اربعين مليونا من ىاطلقت عل
المسيحيين االنجليكانيين في امريكا يؤيدون اسرائيل قلبا وقالبا، وانه يريد من وراء اقامة هذا اللوبي استغالل 

واشار ايضا الي ان المنظمة . لة من اجل دعم اسرائيل بما في ذلك تقديم المساعدات المالية لهاهذه القوة الهائ
الجديدة ستعمل علي مدار الساعة لجمع التبرعات ايضا وتحويلها الي الدولة العبرية، واعلن ان وفدا من 

مة بزيارة الي اسرائيل حيث  شخص، سيقوم خالل االيام القريبة القاد500الكنيسة االنجليكانية يضم اكثر من 
  .سيجتمع اعضاؤه مع صناع القرار في تل ابيب

 4/4/2006القدس العربي 
  

  اميركا ستساعد الفلسطينيين مباشرة: مساعد وزير الخارجية االميركي .44
أكد ديفيد ولش، عزم واشنطن على المضي في تقديم المساعدات للـشعب الفلـسطيني،               : عمر عساف –عمان  

لكنه كرر ان بـالده لـن       . لمرحلة المقبلة ستشهد المزيد منها، وكذلك دعم جهود محمود عباس         مشيرا الى ان ا   
وتحدث عـن اجتمـاع    . تتعامل مع حركة حماس ولن تقدم اموال دافعي الضرائب االميركيين لمنظمة ارهابية      

      عملية السالم وخصوصا    وقال ان االجتماع ناقش تطورات       ، االحد ،اناللجنة الرباعية الدولية الذي انعقد في عم
في الفترة االخيرة ومواقف الدول المانحة وابرزها الواليات المتحدة واالتحـاد االوروبـي، معلنـا ان البيـت                  
االبيض سيطلب من الكونغرس زيادة المساعدات للشعب الفلسطيني مباشرة، من غير ان يوضح اآلليـة التـي                 

  . ستتبعها اليصال هذه المساعدات
  4/4/2006ة النهار اللبناني
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  لبنان ترانزيت للعمالة المهاجرة ولالستغالل الجنسي لألجنبيات .45

 عن االتجـار    2006رفعت المقررة الخاصة للجنة حقوق االنسان في االمم المتحدة سيغما هدى تقريرها للعام              
مالة المهاجرة،  واعتبر التقرير أن لبنان عبارة عن ترانزيت للع       . باالشخاص وتحديداً النساء واالطفال في لبنان     

وطالب التقريـر    . وأيضاً ترانزيت للسياحة الجنسية، واالستغالل الجنسي للنساء األجنبيات، واالتجار باألطفال         
 وعلـى   .اتخاذ إجراءات فاعلة في التنسيق مع المجتمع الدولي       : الحكومة اللبنانية بمعالجة ثالثة تحديات أمامها     

. لقة باالتجار باألشخاص واعتبار هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون         الصعيد المحلي تعديل في القوانين المتع     
العمل على إعادة المتاجر بهم إلى بلدانهم       و  التأكد من اتخاذ إجراءات عمالنية لتجريم المدانين في هذا العمل،           و

  . بطريقة آمنة
  4/4/2006السفير 
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  حازم األمين
تعزز هذا الكالم بعد التصريحات . في عمان كالم كثير عن اقتراب موعد وصول القاعدة الى الضفة الغربية

األخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الحياة والتي اشار فيها الى معلومات عن انشطة لهذا التنظيم في 
  .ها لألهتزازالضفة الغربية، ولفت الى ان هذا سيعرض المنطقة كل

لكن للفلسطينيين حكاية طويلة مع القاعدة او مع الجماعات السلفية الجهادية منذ بدء نشاط األفغان العرب، مع 
  .مالحظة ان الداخل الفلسطيني وخالفاً لباقي المجتمعات العربية تأخر في استقبال هذه الظاهرة

 الذين بكّروا في الذهاب الى الجهاد في افغانستان، عندما كان أبو عبداهللا الفلسطيني وهو من األفغان العربف
أليس الوصول : يعبر سلسلة جبال الهندوكوش البالغة الوعورة، راوده سؤال لم يجهد نفسه بالبحث عن اجابة له

الى فلسطين اسهل من عبور هذه الجبال؟ انه السؤال الذي سيالزم كثيراً من الفلسطينيين الذين خاضوا تجارب 
ممي، خصوصاً ان هؤالء لعبوا ادواراً مؤسسة في حركة الجهاد خارج فلسطين، ال بل يمكن القول الجهاد األ

ان الفلسطينيين كانوا الوقود الراديكالي لمعظم الحركات االسالمية التي انخرطوا فيها بدءاً من مصر ومروراً 
  .باألردن وانتهاء بأفغانستان والشيشان والعراق

ضبطت الشرطة االسرائيلية مكالمة هاتفية بين احد فلسطينيي الضفة الغربية )  شهريناقل من(قبل فترة قصيرة 
وآخر من ابناء المخيمات الفلسطينية في األردن واستنتجت من الحديث الذي التقطته اجهزة تنصتها ان ثمة من 

لمخيم الفلسطيني ابلغت السلطات األردنية باسم المتصل من ا. يعد النشاء خلية قاعدية في الضفة الغربية
. واسماء اخرى وردت في الحديث الهاتفي، واعتقلت هي بدورها المتصل من الضفة الغربية ورجل آخر معه

السلطات األردنية باشرت تحقيقها في الموضوع وتبين ان األمر ليس اكثر من ابداء نيات وليس نقاشاً في 
ألردني كمادة للمراقبة والتعقب ال كفعل ينبغي خطوات عملية، وهذه من القضايا التي يتعامل معها األمن ا

اما السلطات االسرائيلية فقد اعلنت بعد وقت قليل انها اوقفت ناشطين في خلية تابعة لـتنظيم . التصدي له
  .القاعدة في الضفة الغربية

. ائع والتحليالتتُدعم التوقعات بنقل القاعدة نشاطات لها الى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بالكثير من الوق
فقد اكدت مصادر امنية غربية لـالحياة ان مجموعة تكفيرية مؤلفة من نحو عشرة اشخاص تعمل في غزة 

واشارت المصادر الى احباط عملية خططت . تحت اسم تنظيم القاعدة وهي في مرحلة اإلعداد وجمع األموال
ليست هذه المعلومات اإلشارة الوحيدة الى بدء . لها هذه المجموعة كانت تستهدف مرفقاً حيوياً في مدينة غزة

القاعدة نشاطها في مناطق غزة بالدرجة األولى ثم مناطق الضفة الغربية وصوالً الى الخط األخضر، 
فاإلنتخابات الفلسطينية األخيرة سبقتها هدنة اعلنتها حركة حماس، الهدنة تلك، كما المشاركة في اإلنتخابات 
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ردود فعل متفاوتة، خصوصاً ان ) كتائب عز الدين القسام(جناح العسكري للحركة الفلسطينية اثارت في ال
الهدنة تعني اقصاء التنظيم العسكري لـ حماس، كما يعني الدخول في اإلنتخابات والفوز فيها تغليباً للخيار 

لقوى الفلسطينية واألخبار التي يرصدها األمن األردني وا. السياسي الذي لم تُِعد حماس تنظيمها العسكري له
واألردنية في عمان بدأت تتواتر عن مالمح انشقاٍق او خالف بين القيادة السياسية للحركة وبين الجناح 

ورأى مصدر فلسطيني في عمان ان اشارة محمود عباس الى تقارير . العسكري في غزة بقيادة محمد الضيف
قطاع انما تعني ضمناً ورود معلومات عن امنية تفيد بأن القاعدة وجدت موطىء قدم لها في الضفة وال

  .اتصاالت بين الضيف ومسؤولين عسكريين في حماس مع قنوات قاعدية في األردن والعراق
لكن وصول القاعدة الى قطاع غزة والى الضفة الغربية، الذي تقطع معظم المصادر المتابعة بحتمية حصوله، 

ياق من االنخراط الفلسطيني في السلفية الجهادية منذ نقلت انه نهاية س. هو نتيجة وليس بداية لمرحلة جديدة
وربما كان . األخيرة نشاطها من المجال الدعوي الى العمل العسكري في اواسط سبعينات القرن المنصرم

الغريب هو هذا التأخر في الوصول الى الضفة والقطاع، بعد ان عمت نشاطات الفلسطينيين في هذا التيار 
فإذا كان الشيخ الفلسطيني عبداهللا عزام هو من اسس بيت األنصار في مدينة بيشاور . بعجهات األرض األر

الباكستانية الذي يعتبر النواة الفعلية لـتنظيم القاعدة في اواسط ثمانينات القرن الماضي، فإن الفلسطيني صالح 
ظيم الفنية العسكرية في سرية كان سبق عزام بأكثر من عشر سنوات الى جهاد األنظمة من خالل ما سمي تن

والغريب ان سرية وعزام ربطتهما عالقة بتنظيم اإلخوان المسلمين وبحركة . مصر والذي اعدم معظم اعضائه
  .فتح قبل ان يعمال بشكل مستقل

قبل نحو سنتين، وبعد نحو خمسة عشر عاماً من عودته من تجربته الجهادية األولى في افغانستان، قرر ابو 
خالل فترة الخمسة عشر عاماً التي فصلت . طيني المقيم في األردن، تكرار التجربة في العراقعبداهللا الفلس

خروجه األول عن خروجه الثاني، كانت فلسطين قريبة وكان الزمن يمر سريعاً خالفاً لما كان عليه في 
اما في .  اثناء جريانهاان وسائل االتصال والنقل السريعة تدفع معها الزمن: افغانستان، اذ يقول ابو عبداهللا

لكن جريان الزمن سريعاً عالمة على . افغانستان فقد كان الزمن يمشي بسرعة الدواب التي كانت تنقلنا
  . االنغماس في الدنيا الزائلة، اما تباطؤه في بالد األفغان فيشبه انعدام اللحظة في يوم اآلخرة

 الى األردن كما هي حال 1967بية ونزح مع اهله عام  في احدى بلدات الضفة الغر1963ولد ابو عبداهللا عام 
عائلة ابو عبداهللا كانت جزءاً من بيئة منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها . كل الفلسطينيين في األردن

الجناح ( قتل شقيق عبداهللا وكان شاباً وعضواً في تنظيم الصاعقة 1970وقبل احداث ايلول عام . المختلفة
نشأ ابو عبداهللا في . ، وكان هذا التنظيم في حينها منخرطاً في منظمة التحرير)البعث السوريالفلسطيني لحزب 

، وعايش فشل التنظيمات القومية واليسارية التي 1970ظل الخيبات المتواصلة التي اصابت الفلسطينيين منذ 
 قرر ان يلتزم دينياً بعد 1986 ويقول انه في عام. قادت المواجهات مع اسرائيل في فترة السبعينات والثمانينات

وبعد اشهر قليلة غادر الى افغانستان، وامضى شهوراً هناك عاد . ان شعر ان الظلم ال يدفع اال بالقوة والبأس
وفي الفترة التي اعقبت عودته تفرغ للقراءة على يد مشايخ السلفية الجهادية في . بعدها مجاهداً مكرساً ومدرباً

دن، وعمل في هذه األثناء في مهن متواضعة وغير دائمة الى ان حان موعد الهجرة اكثر من مكان في األر
  . وكانت الوجهة العراق2004الثانية عام 

. توجه ابو عبداهللا الى دمشق التي عليه ان ينتظر فيها اياماً قبل ان يتصل به من سيؤمن له الطريق الى بغداد
اتب منظمة الصاعقة ليسأل عن تفاصيل مقتل شقيقه في في دمشق التي تجول في اسواقها قرر ان يقصد مك

وجدت مبنى مكتب الصاعقة في دمشق كبيراً ومتآكالً وخالياً من اي : قال ابو عبداهللا. حال وجد من يعرفها
ساكن باستثناء حارس يقف ضِجراً، فسألته ان كان يساعدني في الوصول الى احد يمكن ان يعرف ما اريد، 

 ان رجالً واحداً يأتي الى هذا المكتب مرة كل شهر، وال احد غيره يقصده، وانه ال يعتقد فابتسم الحارس وقال
بعد ايام قضاها في دمشق توجه ابو عبداهللا الى منطقة البوكمال على . بأن ذلك الرجل يعرف شيئاً عن اخي
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 عليه وابقته شهراً في الحدود السورية العراقية، واثناء محاولته عبور الحدود القت الشرطة السورية القبض
  .السجن ثم اطلقته على الحدود األردنية وعاد الى المخيم الفلسطيني في عمان

تضيء حكاية ابو عبداهللا على الكثير من جوانب عالقة تنظيم القاعدة بالالجئين الفلسطينيين في األردن وغيره 
اية لها، واسقاط فكرة مكان وطن وحياة احتكاك واقعي طفيف وقديم بفلسطين، واساطير ال نه. من بالد الشتات

ولكن جوانب اخرى ال يمكن ان تتولى وقائع سريعة من سيرة مجاهد اضاءتها خصوصاً ان فلسطينيي . حقيقية
  .القاعدة والسلفية الجهادية كانوا النواة التي بني التنظيم حولها او سارت النشاطات بدفع منهم

سالميين فلسطينيين لم تعبر حركة األخوان المسلمين عن طموحاتهم في البداية شكلت حركة فتح بيئة عمل إل
 وانشأ ما سمي 1970على هذا النحو التحق عبداهللا عزام بالحركة قبل عام . في االنخراط في العمل العسكري

 في األردن معسكر الشيوخ الذي ضم عدداً من المشايخ الفلسطينيين الذين لم تفسح لهم حركة االخوان المسلمين
وقعت احداث عام . وفي تلك الحقبة كان صالح سرية وصل الى األردن من الضفة الغربية. ألي عمل عسكري

 فأنتقل الى العراق هو واخ فلسطيني يدعى عبدالعزيز شندالي، وهناك التقيا الشيخ عبدالعزيز البدري 1970
 ما لبث ان قتل البدري والحق ولكن حزب البعث. وهو من اكثر الشخصيات االسالمية راديكالية في العراق

وفي مصر بدأ سرية في بناء تنظيمه شباب محمد او ما اطلق عليه تنظيم . سرية وشندالي اللذين فرا الى مصر
ويرى الباحث حسن هنية ان تأثير سرية كان كبيراً في . الفنية العسكرية الى ان القي القبض عليه واعدم
 عبدالسالم فرج الذي يعتبر مؤسس تنظيم الجهاد المصري، فقد جماعات الجهاد في مصر وخصوصاً في محمد

  .زامل فرج سرية في جامعة القاهرة، وظهر تأثره به جلياً في كتابه الشهير الفريضة الغائبة
في هذا الوقت كان فلسطيني آخر وصل الى القاهرة هو محمد سالم الرحال الذي سيعتبر بدوره قناة فلسطينية 

اقام الرحال في األزهر وراح يعمل على بث . ميل العنفي للجماعات القطبية في مصراخرى يتغذى منها ال
دعاواه التي تكفر األنظمة وتحفز المؤمنين على جهادها الى ان اعتقلته السلطات المصرية قبل اغتيال الرئيس 

  .النفسية في عمانانور السادات بسنة تقريباً واعادته الى األردن، وهو ما زال الى اآلن في احد المصحات 
سيد قطب كان اصدر كتابه معالم . اذاً سبق الفلسطينيون المصريين الى المجال العمالني الجهادي في مصر

 يكفر فيه األنظمة ويدعو الى محاربتها، لكن صالح سرية هو من تولى اطالق العمل 1966على الطريق عام 
  .ية، والحقاً انكشف دور الرحال في القاهرة ايضاً اقتحام الفنية العسكر1974الميداني عبر محاولته عام 

.  صدعتها1967في هذا الوقت مثل صعود حركة فتح ملجأ للمشاعر الوطنية الفلسطينية التي كانت هزيمة عام 
وكان خليل الوزير . و فتح كانت اكثر من تنظيم سياسي او عسكري، اذ كانت صورة مجتمع الشتات الفلسطيني

وفي . ج الوطنية الفلسطينية بأفكار تتعداها، تبدأ بالماوية وال تنتهي بالفكر الديني التكفيريقناة دم) ابو جهاد(
فتح بصفتها حلبة هذه األفكار، جرت استعارات لم يسبق ان شهدتها تنظيمات اإلسالم السياسي واليسار 

الى القاعدة، بدأت تغذي فالراديكالية اإلسالمية التي افضت الحقاً الى شبكات الجهاد وصوالً . والماركسي
خطابها بعدد من المفاهيم اليسارية التي كانت غائبة عن الخطاب اإلسالمي التقليدي ممثالً بخطاب اإلخوان 

ويعرض ابو هنية سلسلة من هذه المفاهيم والعبارات المستمدة من القاموس اليساري والمسقطة على . المسلمين
بريالية اصبحت طاغوتية، واألنظمة العميلة صارت انظمة كافرة فاإلم. الخطاب اإلسالمي على نحو تماثلي

  .ومرتدة، وعبارة حزب ثوري متراص متين استعيض عنها بـ طليعة مقاتلة وجيل قرآني فريد
مسجدا األقصى والبراق هما . طالما كان اإلسالم ركيزة في الوطنية الفلسطينية منذ بدايات تشكل مالمحها

.  الوطنية، والرموز المؤسسون لهذه الوطنية معظمهم من المفتين والمشايخ وابنائهمعالمتان مركزيتان في هذه
فالحاج امين الحسيني كان مفتي القدس، والشيخ عز الدين القسام القادم الى فلسطين من جبلة السورية لعب 

وعلى هذا النحو . قيريدوراً اساسياً في اسلمة الوطنية الفلسطينية، واحمد الشقيري كان ابن مفتي عكا اسعد الش
لكن اإلسالم الراديكالي الفلسطيني وعلى قدر صدوره في سبعينات . التبس في فتح اإلسالم بالهوية الفلسطينية

القرن الفائت من وطنية فلسطينية، صدر ايضاً عن نفي لها من خالل استبدالها بالدولة اإلسالمية اينما اتيح لهذه 
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في خطاب هذه الجماعات هدف يجب التمهيد للوصول اليه عبر اسقاط النظام كما ان فلسطين . الدولة ان تكون
وهكذا وشيئاً فشيئاً بدأ المجاهدون الفلسطينيون باالبتعاد عن فلسطين، وكلما اوغلوا في هذا االبتعاد . العربي كله

راب من وربما اسهمت هذه الميول في جعل االقت. تالشت فلسطين كوطن واستحضرت كشيء مقدس او كفكرة
فكلما سألت مجاهداً فلسطينياً في األردن سبق ان ذهب الى افغانستان او الى . هذا المقدس امراً يشبه المستحيل

. العراق عن سبب اختياره الجهاد في تلك البالد بدالً من فلسطين اجاب ان ذلك مستحيل وان الحدود مقفلة
  .لشيشان وافغانستان والبوسنة واخيراً العراق استعداداً لهففلسطين قبلة الجهاد المؤجل، والمجاهدون ذهبوا الى ا

هوية . ال شيء معداً الستقبال السلفية الجهادية ونسخها القاعدية كما هي معدة المخيمات الفلسطينية في األردن
ه متصدعة ومتنازعة بين فلسطين واألردن وفقر وكثافة سكانية كبيرة، وحضور للدين بصفته ملجأ بديالً لكل هذ

فتارة يدخل . وتخترق موجات التدين التقليدي عناصر اجتماعية واقتصادية ال حصر لها. الحرمانات
الفلسطينيون العائدون من الكويت بعد حرب الخليج الثانية مكونات ثقافية جديدة على البنى الدينية، وتارة اخرى 

ائيل الخطوة الثالثة فترسل الى هذه ينفخ ابو مصعب الزرقاوي الرماد عن جمرة اإليمان الى ان تتولى اسر
  .المخيمات دفعة الجئين جديدة تضاعف من خصوبة التطرف

تسعينات القرن الفائت انتجت جيالً جديداً من المجاهدين السلفيين الفلسطينيين، وهؤالء كما نظراؤهم في العقود 
وعمر محمد ) ابو محمد المقدسي(ي انهم عصام البرقاو. السابقة تحولوا الى نجوم اإلسالم الجهادي في العالم

المقدسي والشامي كانا من ). ابو انس الشامي(وعمر يوسف جمعة ) ابو قتادة الفلسطيني(عثمان ابو عمر 
 1992ضمن الفلسطينيين العائدين من الكويت الى األردن بعد حرب الخليج الثانية وابو قتادة غادر األردن عام 

 منذ ذلك الحين مفتي التنظيمات االسالمية المتشددة في اوروبا واعتقلته قبل الى لندن التي استقر فيها واعتبر
ابو انس الشامي تحول الى المسؤول الشرعي لتنظيم الزرقاوي في العراق . نحو سنتين السلطات البريطانية

  .وقتل هناك، وابو محمد المقدسي ما زال في السجن في األردن منذ سنوات عدة
. فلسطينيين الذين لم تلدهم حركة فتح، اي ان بينهم وبين فلسطين كوطن قطيعة مكرسةانهم جيل األفغان ال

ابو قتادة غادر الى لندن وابو انس . فلسطين هي احدى القبلتين بالنسبة اليهم، وعلى قدر ما هي كذلك هي بعيدة
ولكن جميع متابعي . طينالشامي الى العراق، وقبل ذلك غادر الثالثة الى افغانستان بدل ان يغادروا الى فلس

التنظيمات السلفية الجهادية في األردن يؤكدون ان القضية الفلسطينية كانت جزءاً من هموم اإلسالم الجهادي 
ويقول ابو عبداهللا . بصيغته السلفية وان ناشطي هذا التيار اينما ذهبوا كانت فلسطين وجهتهم حتى لو لم تكن

  .عراق، فهناك شعب مسلم، والجهاد لنصرة اي مسلم هو نصر لفلسطينالفلسطيني تركت فلسطين وذهبت الى ال
جيل غير . لكن اليوم ثمة جيل جديد من المجاهدين السلفيين، انه جيل هجين بحسب المصادر األمنية األردنية

ولكن قدرات التجنيد اصبحت اكبر . بعض ابناء هذا الجيل ذهب الى العراق. مراقب ولم يذهب الى افغانستان
ويبدو ان حصة الساحة الفلسطينية في مناطق . م يعد بوسع األجهزة األمنية االكتفاء بوسائل المراقبة التقليديةول

كيفما تجولت في المخيمات الفلسطينية وفي مناطق . الشتات بشكل اساسي ثم في مناطق الضفة وغزة كبيرة فيه
وستزداد قناعة بأن المعالجة . ديكالية اإلسالميةالفلسطينيين في األردن ستشعر بحجم تأييد هذه التيارات الرا

  .األمنية ليست السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة
. في رسالة وجهها ابو محمد المقدسي من سجنه للزرقاوي قال فيها ان عينه اليوم على منطقة غرب النهر

رعي عن اعمال الزرقاوي في الرسالة اثارت حفيضة الزرقاويين في األردن، اذ اعتبرت بمثابة سحب غطاء ش
ومريدو المقدسي من فلسطينيي األردن لطالما وجد . العراق ودعوة للبدء بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة

بينهم من هو متنقل بين ضفتي النهر الشرقية والغربية، كما ان كتب السلفية الجهادية بدأت تتسرب الى غرب 
اما االشارة التي التقطها كثير من المراقبين والمتعلقة . مات البدايةالضفة على نحو كبير، وهذا كله من عال

ببداية عمل لـ القاعدة في الضفة والقطاع فهي الرسالة التي وجهها الشخص الثاني في التنظيم ايمن الظواهري 
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 خيارات بديلة الى قيادة حماس والتي يعتبر فيها ان الحركة انزلقت الى الديموقراطية واإلنتخابات وينبئها بأن
  .ستكون بمتناول الفلسطينيين

تؤكد المصادر األمنية الفلسطينية ان القاعدة لم تعين اميراً لفلسطين مستقالً عن امارة الشام كما هي الحال مع 
الزرقاوي وامارته للتنظيم في العراق، ما يعني ان فلسطين ليست هدفاً مستقالً حتى اآلن عن لبنان وسورية 

اما المصادر األمنية األردنية فترى فارقاً بين . ن هذه المصادر تتوقع ان يتم ذلك في وقت قريبولك. واألردن
فاألمراء الذين تعينهم القاعدة األم لألقاليم مهمتهم تجنيد عناصر للعمل . عمل تنظيم القاعدة وبين فروعه المحلية

ت باكستانيين لهذه المهمة، وهي سبق ان خارج مناطقهم، وعندما ارادت القاعدة األم استهداف اسرائيل ارسل
هذا ال يعني طبعاً ان الفروع المحلية لـالقاعدة . اعتمدت على الكثير من الفلسطينيين ولكن خارج فلسطين

  .ستتشكل وفق المنطق نفسه، لكن وظائف هذه الفروع ومهماتها ستخضع لمنطق شبه مستقل
القاعدة صارت اسلوب عمل . ة لم يعد مسألة اجرائيةوصول القاعدة الى مناطق الضفة الغربية وقطاع غز

والمشكلة ان الخالف مع . وتفكير ومن يتبنى اسلوب االعتقاد يبقى عليه ان يعمل وهذا ليس باألمر العسير
القاعدة في الكثير من االوساط اإلسالمية يقتصر على اسلوب العمل وليس على األهداف، ويبقى األنتقال من 

وفي فلسطين يسهل تبديد المسافة . التغيير الهادئ الى التغيير بالوسائل العنفية مسألة تقنية فقطمرحلة االعتقاد ب
  .في ظل االخفاق المتواصل لعملية السالم

يروي احد اصدقاء المسؤول الشرعي لتنظيم قاعدة اإلسالم في بالد الرافدين ابو انس الشامي ان األخير كان 
عملية التحول التي اصابته لم تستغرق اكثر من . بالعنف وسيلة لنشر الدعوىسلفياً اصالحياً ولم يكن يؤمن 

شهور قليلة امضاها في السجن حيث احتك بعدد من الجهاديين الذين تمكنوا من نقل والئه، فخرج من السجن 
م وابو انس وفي روايته لحكاية معركة الفلوجة األولى عا. وانتظر فرصة لاللتحاق بالزرقاوي وهكذا فعل

 يشير في اكثر من مكان الى ضعف ثقافته العسكرية والى خوفه وتردده، وهذه عبارات نادرة في 2004
  .قاموس الجهاديين

  4/4/2006الحياة 
 

  كيف أثر انتصار حماس في إخوان األردن؟ .47
  محمد أبو رمان

رة علـى أعـضاء     فور إعالن انتصار حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية، بدت مالمح مشهد الفرحة الغام            
إالّ أن هـذا    . وأنصار جماعة اإلخوان في األردن، الذين استقبلوا النتائج وكأنهم هم من حقق هـذا االنتـصار               

المشهد ال يختزل كل أبعاد وتداعيات انتصار حماس على جماعة اإلخوان سواء على طبيعة الحـراك داخـل                  
  .األخرىالجماعة أم على عالقة الجماعة بالحكومة والقوى السياسية 

فعلى الطرف المقابل لالحتفاالت اإلخوانية ارتفع صوت الجدل السياسي واإلعالمي داخـل أروقـة الحكومـة                
وخارجها وتعددت التحليالت والتوقعات التي تصيب عالقة الحكومة بحماس من ناحية ودور اإلخوان في الحياة               

اشرة تمثل بمطالبة الحرس القديم في النظام والعديد        فأحد أبرز التداعيات المب   . السياسية األردنية من ناحية ثانية    
من القوى السياسية المختلفة مع الجماعة بعدم تبني قانون انتخابات يسمح إلخوان األردن بتحقيق انتـصار أو                 

واستخدمت حماس كـفزاعة للتخويف من انتخابات ديموقراطية حقيقية        . أغلبية مماثلة لتلك التي حققتها حماس     
  .الم السياسي إلى مراكز القيادة والنفوذستأتي باإلس

النائـب  (وقد عزز من التهويش ضد اإلخوان بعض تصريحات إعالمية مفاجئة وغيـر متوقعـة أدلـى بهـا                   
وفي الحقيقة  . عزام الهنيدي وأكد من خاللها أن اإلخوان ال يمانعون في استالم الحكومة في األردن             ) اإلسالمي

لت قيادات إخوانية التقليل من شأنها، أحد األسئلة الرئيسية التي تتداعى على            تمثل تصريحات الهنيدي، التي حاو    
جماعة اإلخوان بعد انتصار حماس الكبير، وهو هل هناك مانع موضوعي أو ذاتـي مـن محاولـة حـصول                    
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صة بخا. اإلخوان في األردن على الغالبية النيابية وتشكيلهم حكومة إسالمية ضمن الشروط الحالية لنظام الحكم             
أن انتصار حماس جاء في ظل ظروف إقليمية وعالمية تشهد صعوداً واضحاً للحركات اإلسالمية، وهـو مـا                  

على الساحة الـسياسية    ) الشيعية والسنية (يمكن قراءته في نتائج اإلخوان الكبيرة بمصر، أم السيطرة اإلسالمية           
نمية في تركيا وتوقعات انتصار كبير للعدالـة        واالجتماعية العراقية بعد االحتالل، أم حكومة حزب العدالة والت        

  والتنمية المغربي؟
في السابق كان المسكوت عنه في عالقة التعايش والتحالف، في بعض األوقات، بين اإلخوان ونظام الحكم هو                 
اتفاق عرفي على قواعد اللعبة، بما في ذلك عدم وجود رغبة أو استعداد أخواني لتشكيل حكومة أو الـسيطرة                   

السلطة، والحالة الوحيدة التي شارك فيها اإلخوان كحزب أو قوة سياسية في السلطة، كانت مع بداية عودة                 على  
  . في حكومة مضر بدران، من خالل عدد من الوزراء1989الحياة الديموقراطية 

فاقيـة وادي   إالّ أن العالقة بين اإلخوان والنظام بدأت بالتراجع، وشهدت انتكاسة حقيقية بعد توقيـع األردن ات               
، ثم إقدام الحكومة على سن العديد من التشريعات والقوانين الموقتـة لتحجـيم نفـوذ          1994عربة مع إسرائيل    

اإلخوان في المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك قانون الصوت الواحد لالنتخابات النيابية               
، وقد بلغ التوتر مستوى عاليا واستثنائيا غير مـسبوق مـع            وقوانين االنتخابات الطالبية في الجامعات األردنية     

في حين كان تولي الملك عبد اهللا الثاني مقاليد الحكم وطـرده            . 1997مقاطعة اإلخوان االنتخابات النيابية عام      
 إيذانا بإمكانية الدخول بصدام حقيقي عارم بـين الطـرفين، بخاصـة             1999لقادة حماس من األردن في نهاية       

ة حول النقابات المهنية ودورها في مقاومة التطبيع وتحولها إلى أحد أبرز معاقل اإلخوان والمعارضـة        المواجه
  .األردنية المتحالفة معهم

عـام  ) 2كامـب ديفيـد     (وبلغ التوتر في العالقة بين الطرفين مراحل خطيرة من التصعيد بعد فشل محادثات              
لكن ما بعد احتالل العـراق، بـدأت حـدة التـوتر            . نية بين عرفات وباراك وتجدد االنتفاضة الفلسطي      2000

بالتراجع، وسعي كل من الطرفين للبحث عن أسس جديدة للعبة السياسية، تمثلت أبرز معالمهـا فـي عـودة                   
م، وفق قانون الصوت الواحد، وحصولهم علـى حـوالي   2003اإلخوان إلى المشاركة باالنتخابات النيابية عام       

  . مقعدا17ً
خيرة، بعد موجة االنتخابات والضغوط األميركية من أجل اإلصالح السياسي في العـالم العربـي               في اآلونة األ  

وانتعاش خطاب المعارضة ومطالب الديمقراطية الداخلية انعكست تلك الظروف والتطورات اإلقليميـة علـى              
كن المـشكلة التـي     الحياة السياسية األردنية، وبرزت إشارات كبيرة نحو توجه إلصالحات سياسية محدودة، ل           

كانت تواجه الحكومة األردنية هي الخوف من انطالق المارد اإلخواني وعدم القدرة على لجمه فيما بعد، وقـد                  
شكلت فوبيا اإلخوان وقوتهم المتفردة في الساحة أبرز المناظرات الحكومية حول اإلصالح المطلوب وحـددوه               

  .المضمونة
 انتصار حماس ليزيد من حدة وحرارة النقاشـات، فـي األوسـاط             في خضم هذا الجدل السياسي الداخلي أتى      

السياسية واألمنية واإلعالمية، فالطرف المتشدد رأى في انتصار حماس دليالً واضحاً على أن اإلسالميين هـم                
الكاسب الوحيد من إصالح سياسي حقيقي، وأنهم يطمعون إلى السيطرة على مقاليد الـسلطة، وأن التوازنـات                 

بل رأى البعض بأن كراسة اإلصالح التي أصدرها اإلخوان تمثل انقالباً على عالقتهم             . ستكون مهددة السياسية  
التاريخية بنظام الحكومة، إذ تتضمن خطاباً سياسياً مختلفاً ومناقضاً لتوجهات نظام الحكم، ما يعني أنهم يـرون                 

  .بأنفسهم بديالً سياسياً للنظام
بالغة متعمدة غير بريئة من قبل االتجاه المتشدد، فاإلخوان لم يفكروا فـي             في الحقيقة، هذه المخاوف تتضمن م     

والتطور الجديد على التفكير السياسي لإلخوان، بخاصة بعد انتـصار          . أي وقت أن يكونوا بديال للنظام الحالي      
كامـل  حماس والتجارب اإلسالمية األخرى في الحكم، يتمثل في انكسار حاجز التوجس والخوف من الدخول ال              
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في السلطة ومحاولة تشكيل حكومة، ضمن قواعد اللعبة السياسية األردنية، في حين كان هناك تحسس وتـردد                 
  .داخل اإلخوان سابقاً من المشاركة في الحكم

وإذا كان الجدل السياسي ال يزال متوقدا حول اإلخوان على المستوى السياسي العام، فـإن هنـاك منـاظرات                   
تنظيمي داخل اإلخوان أنفسهم تولد بقوة بعد انتصار حماس، وتصادف ذلك قبل أيـام              وجداالت داخلية وحراك    

من االنتخابات التنظيمية لكل من اإلخوان وحزب جبهة العمل اإلسالمي، مما زاد من سخونة االنتخابات بدرجة                
  .كبيرة

األردني، ففي المرحلة الـسابقة     أحد األسئلة الداخلية البارزة التي تتصدر المناظرات اإلخوانية حالياً هو الشأن            
كانت عيون اإلخوان في األردن متجهة إلى فلسطين، وكان أحد أبرز اهتمامات اإلخوان ونـوابهم وفعاليـاتهم                 

وانعكس ذلك على تنامي تيار داخل      . السياسية والشعبية هو دعم حركة حماس ومشروعها في مقاومة االحتالل         
. سياسية، وقد رفع هذا التيار شعار عودة قادة حمـاس إلـى األردن            الجماعة مقرب من حماس، ومن أجندتها ال      

وكان تصدر الهم الفلسطيني طبيعياً، نتيجة األوضاع المشتعلة في فلـسطين، وأصـول الفلـسطينية لألغلبيـة                 
  .اإلخوانية في األردن، والحس القومي اإلسالمي الذي يطغى على أولويات واهتمامات الشعب األردني بأسره

 انتقال حماس من المقاومة إلى السلطة، وإعالنها الهدنة، وانشغاالتها السياسية الجديدة أتت بنتائج عكسية               إالّ أن 
تماماً على اإلخوان في األردن، إذ أعادت االنتخابات التنظيمية تيار الوسط الذهبي إلى مراكـز القيـادة فـي                   

طين البرنامج اإلخواني والدفع بـه باتجـاه        جماعة اإلخوان، والذي ظهر في منتصف التسعينات رافعا لواء تو         
  .قضايا اإلصالح والتنمية والدعوة من ناحية، وشعار إصالح الداخل واالعتناء بالشأن الداخلي من ناحية ثانية

هذا التيار تعرض في مرحلة الحقة لعملية تشويه كبيرة، بخاصة بعد خروج قادة حماس من األردن، واتهمـت                  
تواطؤ مع النظام، ومعاداة حماس، ما أدى إلى اغتيال شعبية هذا التيار ونفوذه داخل القواعد               قيادته باإلقليمية وال  

النائب السابق للمراقـب العـام      (اإلخوانية، وتراجعه عن قيادة الجماعة، وكان أبرز قياداته آنذاك عماد أبو دية             
عبد الحميد القضاة ومعهـم عـدد       وسالم الفالحات ورحيل غرايبة وإبراهيم غرايبة ونائل مصالحة و        ) لإلخوان

  .كبير من الشباب اإلخواني
المفارقة أن انتصار حماس وما تاله من انتخابات تنظيمية جاء ليعيد االعتبار لرؤية هذا التيار وللهم اإلصالحي                 
 والتنموي الداخلي، والدعوات إلى مراجعة ذاتية إخوانية، وهو ما انعكس من خالل انتصار عدد من قياداته في                

انتخابات الشورى اإلخوانية، وبروز أحد قياداته كأبرز المرشحين لمنصب المراقب العام وهو سالم الفالحات،              
ويتوقع أن يساهم هذا التيار بشكل فاعل وكبير في تحديد سياسات الجماعة فـي المرحلـة القادمـة وصـيغة                    

  .مشاركتهم في االنتخابات النيابية القريبة
جزم بوجود تداعيات وظالل كبيرة النتصار حماس على اإلخوان فـي األردن، علـى              في السياق العام يمكن ال    

المدى القصير، لكن هذه التداعيات لم تأخذ مداها أو صورتها النهائية بعد، كما أنها تتوازى مع متغيرات أخرى                  
باتجاه االنـدماج   مرتبطة بتجربة ما يعرف باإلسالم السياسي العامة والتحول في الخطاب والممارسة اإلسالمية             

فحصاد االتجاه العام للحركات اإلسالمية في ميدان المشاركة واالندماج السياسي سـيكون            . والمشاركة السياسية 
لها هي تداعياتها وآثارها الكبيرة على مستقبل اإلخوان في المرحلة القادمة سواء في العالقة مع النظم السياسية                 

فعلى الرغم أن هناك خـصوصية لكـل تجربـة          . أو فشلها في السلطة   أم الواليات المتحدة وفي مدى نجاحها       
إسالمية إالّ أننا ال نعجز أن نقرأ مساراً عاماً لصعود هذه الحركات وربما لمصائرها الـسياسية واالجتماعيـة                  

  !مجتمعة
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نزار، وال في عبارة الحجاج، وال في عبارة السياح في بحر الخلـيج، لكننـي               أغرق، ال في بحر     . إني أغرق 
  .أغرق في كومة التصريحات التي كومها أمامي خالد مشعل منذ فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية

ال أجـد جوابـا     . أريد أن أفهم ما هو موقف حماس المحدد من كل ما يحيط بالقضية الفلـسطينية              . وأقرأ. أقرأ
أخشى أن تكون إقامته الطويلة في دمـشق قـد أصـابته بعـدوى              ! الرجل يتكلم كثيرا، وال يقول شيئا     . حاسما

  .اإلسهاب لدى مضيفه
إما إحالتها إلـى اللجـان، وإمـا        : تعودت أن أعرف كيف يدفن رجال السياسة القضايا من خالل أمرين اثنين           

  .لمحددة فيهااإلسهاب في الكالم عنها، كي يدوخ الباحث عن النقاط ا
سـنجبرهم علـى   .. سنخـضعهم : يجيبك فـورا . تَسْل مشعل كيف ستواجه حماس مقاطعة أوروبا وأميركا لها      

يحيلـك فـوراً إلـى الموقـف        . حاول أن تسأله عن موقف حماس من مبادرة السالم العربيـة          . التفاوض معنا 
ية مرتجلة، مؤكدا لـك أن حمـاس        كيف ستمسك حماس بالحكم وتتمسك بالمقاومة؟ يطمئنك بعنتر       ! اإلسرائيلي

  .حكومة ومقاومة
في تقديمـه برنـامج     . ال تنس التناقضات بين ما يقول مشعل من الخارج، وما يقول إسماعيل هنية من الداخل              

دعا أوروبا وأميركا   . حكومته إلى المجلس التشريعي، تجاهل رئيس الحكومة الحديث عن مصير اتفاقات أوسلو           
  .فاوض معه، ال مع الدولة التي تحتله، وتقيم واقعا ميدانيا بشعا على أرضهواألمم المتحدة إلى الت

جرب أن تقول لمشعل وهنية إن خوض حماس االنتخابات شكل من أشكال االعتراف الضمني باالتفاقات التـي        
وقعها عرفات وعباس مع إسرائيل في أوسلو، عندها يبدأ موال حماسي طويل عن رفض حماس لالتفاقات التي                 

  .وصلتها إلى السلطةأ
عندما سألها المساعدة، أحالته إلـى الـدول        . بدأ مشعل جولته اإلقليمية للمطالبة بالدعم المالي، بزيارة طهران        

كان من األفضل قوميا ولباقة قيام وفد رسمي، بعد تشكيل الحكومة، بزيـارة دول الخلـيج   . العربية واإلسالمية 
 كبرى الدول المانحة، للمطالبة بالدعم باسم السلطة والحكومة الفلسطينية،          العربية أوالً، وفي مقدمتها السعودية،    

  .وليس باسم حماس، كما فعل مشعل رئيس مكتبها السياسي
هذا الدعم ليس فـي     . استهانة مشعل وحكومة حماس بقطع الدعم األميركي واألوروبي، فيها كثير من االرتجال           

ب عن مسؤوليته عن الكارثة التي أنزلها بالفلسطينيين، من خـالل           قيمته، وإنما في معناه كنوع من تكفير الغر       
  .إقامة اسرائيل، ومواصلة دعمها ماديا ومعنويا وعسكرياً

العقل األصولي، واإلخواني بالذات، ال طاقة له على الحـوار          . العقل العربي في تعلقه بالمطلق يكره التفاصيل      
نالت الثقة من دون الدخول في تفاصيل التطبيق        . س التشريعي قدمت حكومة هنية برنامجها إلى المجل     . والتحليل
كيف ستحكم حكومة نصفها في الضفة ونصفها في غزة؟ كيف يتغلب وزراء الفيديو علـى الحـصار                 . والتنفيذ

  والحواجز، وهم ال يعترفون بواقع االحتالل الذي يمنعهم من االنتقال وممارسة سلطاتهم ومسؤولياتهم؟
 تترك حكومة حماس المنتخبة لعباس ومنظمة التحرير المهمـة الـصعبة، مـن موقـع                في رفضها التفاوض،  

. تفاوضي ضعيف، لمجرد القول للفلسطينيين إنها تتمسك بثوابتها من الءات المزايدة عندما كانت في المعارضة              
د انتهت اوسلو   لق. لحسن الحظ أو لسوئه، فالغباء والعناد االسرائيليان يخدمان زوغان حماس من مواجهة الواقع            

  .وانتهت خريطة الطريق بخريطة الجدار واألسوار واالستيطان. بقتل عرفات
ياحد أولمـرت يقـول إن      . الجدار يقتطع عشرة بالمائة من األرض     : لم يعد في الضفة ما يمكن التفاوض عليه       

لهزيمة العربية فـي    الجدار، بعد تعديالت طفيفة، سيكون الحدود النهائية السرائيل، وليس الخط األزرق، خط ا            
  .توسيع المستوطنات الضخمة سيقسم الضفة من خاصرتها، ويقطع صلتها بالقدس العربية. 1967عام 

بعد كيل وقيـاس    .  ألف مستوطن، فالمستوطنات الباقية تحتل عشرة بالمائة من األرض         80مع افتراض سحب    
 30اصل مع المملكة الهاشمية، ويـشكل       بالمسطرة، قرر االحتالل اقتطاع غور األردن، ليكون خط الحدود الف         

  .بالمائة من الضفة
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بدال من الرفض، كان على حماس القبول بخريطة الطريق، لتحرج اسرائيل أمام العالم، ولتحـول دون رسـم                  
كان على حماس أن تبلغ العالم ان اسرائيل ترسي من خالل هذا االغتـصاب              . حدودها النهائية من جانب واحد    

راع دموي على الضفة، ربما يستغرق مائة عام أخـرى، تمامـا كمـا أبقـى حرمـان                  الواضح، األساس لص  
  .الفلسطينيين من حق العودة قضيتهم العادلة حية في مخيماتهم وفي ضمير أمتهم العربية

القبول، ال الرفض، هو الذي يحرج اسرائيل، ويكشف رياء عصبة األربعة الدولية التي تعهدت بتطبيق خرطية                
 بات التمسك بها نوعا من الضحك المعهود على الفلسطينيين والعرب، ريثما تستكمل اسـرائيل               الطريق، بحيث 

  .تقسيم الضفة على طريق المرابي شيلوخ
كانت حماس قادرة على المناورة بحرية كبيرة،       . الفرح باإلمساك بالسلطة ال يعادله ألم الفجيعة بخسارة األرض        

هذه . ئاسة شخصية مستقلة، وبمشاركة فتح وسائر األحزاب والتنظيمات       لو أنها قدمت حكومة وطنية ائتالفية بر      
  .هي التضحية في زمن الكارثة

وهذا هو المخرج الوحيد المشرف لإلفالت من الضغط الدولي واإلسرائيلي الذي ال بد من أن ينتهـي بـأمرين                   
زاماً بأوسـلو، وإمـا بـسقوط       إما باستسالم حماس والقبول باالعتراف والتخلي عن المقاومة، الت        : أحالهما مر 

  .حكومتها وسلطتها، سواء باإلقالة لعجزها عن القيام بمهمتها، أو بتخلي الفلسطينيين عنها في صندوق االقتراع
حل السلطة الوطنية، وتسليمها الى األمـم       : البديل اآلخر للحكومة الوطنية هو االقدام على ما يمكن التفكير فيه          

حل السلطة وتـسليمها إلـى    . تحاد األوروبي مسؤولية تأمين معاش وغذاء السكان      المتحدة، وتحميل أميركا واال   
األمم المتحدة، قد يؤديان الى تدويل فعلي للقضية الفلسطينية، واجبار العالم والغرب واسـرائيل علـى القبـول         

نـة التفـرد    ، بـدال مـن مها     بانزال قوات األمم المتحدة في الضفة، لفرض حل نهائي باتفاق األطراف المعنية           
  .االسرائيلي برسم الحدود وفق خريطة الهزيمة العسكرية العربية

لعل عباس يدرك أو أدرك ان الواقع الذي سوف ترسمه حكومة ياحد أولمرت على األرض يفرض التخلي عن                  
  .المسؤولية التاريخية أمام أمته، للتوصل الى حل نهائي غير عادل

جة الهزيلة التي خرج منها في االنتخابات، ستجعله أسير مزايـدات           أولمرت أخفق في أن يكون شارون، والنتي      
األحزاب الدينية والشوفينية الصهيونية الصغيرة، بحيث يبدو عاجزا حتى ولو حظي بدعم حزب العمل، عـن                

  .التوصل الى حل يقبل به الفلسطينيون
ـ               ون مقبولـة لـدى شـعبها       اذا كانت كل هذه البدائل غير مقبولة لدى مشعل وحماس، فلتجرب حماس أن تك

) 1988(منطق الحكم يفرض تعديل ميثـاق حمـاس        . منطق المقاومة غير منطق السلطة    . وخصومها وأعدائها 
الذي تحاول التستر على بنوده، وفي مقدمتها اقامة دولة دينية لم ينتخبها الفلسطينيون رغبة في اقامتها، وإنمـا                  

  .فكك فتح وفساد طبقتها الحاكمةمن أجل سلطة ديمقراطية نزيهة، بعدما أرهقهم ت
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