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  قضي نهائيا على اية امال لتحقيق التسوية والسالماجراءات االحتالل ست :الزهار .1
بعث بها كد في رسالة  أمحمود الزهارأن : ب ـ رام اهللا . ف. من رام اهللا نقال عن أ5/4/2006عكاظ نشرت 

 نحن نتطلع كباقي دول العالم      ,الئقاأضاف  و.  تطلع الفلسطينيين للعيش بسالم مع جيرانهم      ,أمس الى كوفي انان   
م وامان وان يتمتع شعبنا بالحرية واالستقالل والحياة الكريمة جنبا الى جنب مع باقي جيراننـا                الى العيش بسال  

لكنه اكد في رسالته ان اجراءات االحتالل االسرائيلي ستقضي نهائيا على اية            . في هذه البقعة المقدسة من العالم     
  .امال لتحقيق التسوية والسالم

لعمل مع الرباعيـة لبـدء   من أنان ا في رسالته  طلب الزهار أن:التكاالوو من غزة  5/4/2006 البيان   ولفتت
االستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتمكينه مـن      و ,حوار جاد وبناء مع السلطة وحكومتها الجديدة      

نيل حقوقه المشروعة بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملـة وعاصـمتها القـدس وحـق                    
في أن تعيد بعض الدول النظر في المواقف والقـرارات المتـسرعة            كما أِمل   . جئين في العودة والتعويض   الال

 مشددا علـى اسـتعداد الحكومـة        .وخصوصا فيما يتعلق بوقف المساعدات وإتباع لغة التهديد بدال من الحوار          
 ,لم من أجل تعزيز األمـن والـسلم       الفلسطينية للحوار الجاد والبناء والعمل مع األمم المتحدة ومختلف دول العا          
  .وتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة على أساس الحل العادل والشامل

 إلى  ته من أنه رسال   , نفى بشدة ما نسب إليه     إلى أن الزهار  : وكاالت نقال عن    5/4/2006 48 عرب   ونوه موقع 
ولتين إسرائيلية وفلسطينية جنبـا إلـى       األمم المتحدة تتضمن تطلع الفلسطينيين إلى حل يقوم على أساس قيام د           

وأشار إلى أنه تحدث عن الجرائم التي ترتكـب بحـق الـشعب              .نافيا اإلدالء بأي تصريح بهذا الصدد      .جنب
  .الحكومة الفلسطينية لن تقدم أجوبة مجانية على تساؤالت افتراضيةمشيرا إلى أن . الفلسطيني

  
  س مع حكومة حماعلى إسرائيل َأن تتفاوض: بيريز .2

 ذكرت صحيفة الجيروزاليم بوست اليوم أن شمعون بيريز، قال إلذاعـة الجـيش أن علـى                 :ترجمة الزيتونة 
  اسرائيل أن تتفاوض مع أي كان، حتى  لو مع حكومة حماس من أجل التوصل الى السالم، و لكنه أشار الى 
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   .صعوبة هذا األمر بقوله ان حماس حركة دينية تعيش بعيدة عن سياسات العالم
  5/4/2006جيروزاليم بوست 

  
    خيارات مواجهة حصار محتمل لحكومة حماسأوساط فتحاوية تدرس .3

درس جدياً تشكيل حكومة ظل لقيادة تان بعض األوساط في فتح   كشفت مصادر مطلعة: محمد يونس-رام اهللا 
لت ان بعض وقا. السلطة في حال تعرضت حكومة حماس لحصار شديد يؤدي الى تدهور اقتصادي واجتماعي

الشخصيات القيادية في الحركة بدأت مناقشة األمر بصورة جدية بعد اعالن االدارة األميركية مقاطعة الحكومة 
الجمهور الفلسطيني بأنها ستوفر المال الالزم، لكنها  حكومة تطمئنال  رغم أن.ومنع اجراء أي اتصاالت معها
ازق ان لديه ثقة بأن الدول العربية ستقدم الدعم الالزم يقول عمر عبدالرحيث . ال تقدم أدلة شافية على ذلك

  .للموازنة، مشيراً الى انه بدأ اتخاذ اجراءات عملية لتقليص المصاريف والهدر في موارد السلطة
  5/4/2006الحياة 

  
   اإلجتماع األول للحكومة الفلسطينيةعقدأسباب تقنية تحول دون  .4

الحكومة أجلت اجتماعها األول إلى      أن   :غزة مراسلها من    د محمد رائ عن   5/4/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
 إلى أن التأجيل يعود ألسـباب       , من جهته  أشار وزير التخطيط  حيث  . اليوم، وفقاً لما أعلنه نائب رئيس الوزراء      

هـذه  مجلس في غزة والضفة الغربية، موضحا أن كافة اإلجراءات استكملت إلجراء            الفنية، تتعلق بربط مقري     
  .مليةعال

 ان الحكومـة سـتبدأ فـي        , ناصر الشاعر  هاعلنما  : غزةمن   5/4/2006 عكاظ    مراسلة ردينة فارس وذكرت  
 .ول تنفيذ خطة طوارئ لمدة ثالثة اشهرأل اهااجتماع

  
   ويعلن عن زيارة إلى بكين  الصينيالزهار يلتقي السفير  .5

مود الزهار أعلن أمس عن زيارة سيقوم مح أن :غزة من   5/4/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل  رائد محمد  ذكر
وبحث مع السفير الصيني لدى السلطة، آليـات        . بها إلى الصين في أيار المقبل، وذلك في أعقاب جولة عربية          

 ان موقف الصين سيتعزز والعالقات سـتزداد فـي الفتـرة            مشيرا إلى ,  الصيني –وأدوات التعاون الفلسطيني    
 التي تعتبر أول اتصال لوفد أجنبي على األرض الفلسطينية مـع الحكومـة               عن تقديره للزيارة   وأعرب. المقبلة
مؤسـسات  ل إلى مراجعات  لكنه أشار  إجراء أي اتصاالت مع رسميين فرنسيين،         من جهة أخرى   ونفى .الجديدة

 مشكلة لفرنسا بناء على بعـض       تجنب أي  مشيرا إلى ضرورة  ,  حماس فرنسية غير حكومية تسأل عن مواقف     
  .يز بين الموقف الرسمي وغير الرسمييتمال بعدما، هلتي أسيء فهمالتصريحات ا

وصف الـصين بأنهـا ليـست تابعـة         إلى أن الزهار    :  من غزة  5/4/2006 الحياة    مراسل فتحي صّباح ونوه  
عضو داعم في مجلس االمن، وتـدرك معنـى االحـتالل             وتمثل موقفاً اخالقياً كبيراً، خصوصا انها      ,الميركا

لعـب  ب ,مشيرا إلى عدم الرغبة الفلسطينية أيضا     عب لعبة االختراق الدولي، وال لعبة المحاور،        والتحرر، وال تل  
  .لعبة المحاور مع دولة ضد دولة ما

 تهتم بدفع عملية الـسالم فـي        تهحكوم  ان إلى قول السفير الصيني   :  نقال وكاالت  5/4/2006 السفير   وأشارت
 عّبـرت عـن احترامهـا       كما أضاف أنها  . ذلكدها لتحقيق   الشرق االوسط وتشجع االطراف المعنية لبذل جهو      

 في كفاحه العادل الستعادة حقوقه الوطنية واستعادة األراضي         تهمساندو ,للخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني   
أن ،  نفيـه غير أن صحيفة جيروزاليم بوست نقلت عن المتحدث باسم السفارة الصينية في تل أبيـب                . المحتلة
  . و تركيا وروسيا بدعوة مسؤولين كبار من حماس لزيارتهاالصين حذتحذو 
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أي إسرائيل عبرت عن أسفها ألي مبادرة فـي اتجـاه            إلى أن    :كاالتالوو من غزة    5/4/2006 البيان   ولفتت
وقال مارك ريغيف ان كل شخص يعترف بحكومة حماس قبل ان تنـصاع هـذه الحركـة                 . قيادي من حماس  

االعتراف بإسرائيل ونبذ اإلرهاب وقبول االتفاقات المبرمة، يساهم في بقائهـا           لمطالب المجموعة الدولية عبر     
    .على مواقفها المتطرفة

  
   لفرض االمن في االراضي الفلسطينيةالزرقاءالشرطة  .6

 التي تعد ذراعا هامـشيا فـي أجهـزة األمـن            ,تعتزم حماس االعتماد على الشرطة الزرقاء      :كاالتالووغزة  
 في حـين   ,ها ولهذا الغرض ستجند كوادر من نشطائها في       .انون في األراضي الفلسطينية    لفرض الق  ,الفلسطيني

  .تلتزم باالمتناع عن اعتقال المقاومين، أو نشطاء المنظمات األخرى
  5/4/2006البيان  

  
  بعد اجتماعات ماراثونيةاقرار رؤساء اللجان البرلمانية  .7

جتماعات ماراثونية، إلى توافق يقضي بأن يكون خمسة من         خلصت الكتل البرلمانية، بعد ا     :كتب فايز أبو عون   
نواب حماس رؤساء لخمس من اللجان اإلحدى عشرة، وهي التربية والقـضايا واالجتماعيـة، واالقتـصادية،                
والقدس، والقانونية، والطاقة والمصادر الطبيعية، وأربعة من فتح رؤساء للجان السياسية، والرقابـة وحقـوق               

ية، واألراضي واالستيطان، بينما لجنة الموازنة والشؤون المالية للطريق الثالـث، والالجئـين             اإلنسان، والداخل 
  .لكتلة أبو علي مصطفى

  5/4/2006األيام الفلسطينية 
  

   خلفا للزهارخليل الحية رئيساً لكتلة التغيير واإلصالح: البردويل .8
يساً لكتلة التغيير واإلصالح وياسر منصور      ذكر صالح البردويل مساء أمس أنه تم تكليف خليل الحية رئ          : غزة

 أن محمود   هو, نائباً أول في الضفة الغربية، ويحيى موسى نائباً في غزة، مضيفاً أن الدافع وراء هذه التغييرات               
  .راء وزا أصبح ونائبهالزهار

  5/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ريعي األمنية يعتصمون أمام التشاألجهزةالعشرات من أفراد  .9

اعتصم العشرات من افراد االجهزة االمنية امام المجلس التشريعي، خالل انعقاد جلسته امس، وطـالبوا               : غزة
 كما كان معمـوالً بـه        وإعادته بتغيير القانون المعمول به حاليا والقاضي بترقية العسكريين كل اربع سنوات،          

مطالبة بفتح ملف الترقيات الفاسـدة وانهـاء الظلـم          وقال احد أفراد األمن الوطني، ان الحكومة القادمة          .بقااس
تم تشكيل لجنة تمـثلهم     يشار إلى أنه    و .الواقع على العسكريين الذين امضوا سنوات حياتهم دفاعا وفداء للوطن         

انتهت باتفاق حتى يوم السبت العطاء اعضاء المجلس التشريعي الفرصة          حيث  اجتمعت مع اعضاء التشريعي،     
  .تالم زمام عملهملتشكيل لجانهم واس

  5/4/2006األيام الفلسطينية 
  

 سفارات فلسطين في الخارج في أسوأ أحوالها: تحقيق .10
كادر منظمة التحرير في الخارج أن : عمانمن بسام البدارين  عن مراسلها 5/4/2006 القدس العربي نشرت

فقط ولكن من العوز في  مرحلة غير مسبوقة ليس من التأزم المالي ى وصل ال, اآلنى منه حتىاو من تبق
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المعلومات الواردة من تونس تفيد بأن األوضاع أكثر من صعبة بل ومأساوية حيث أن  .المستوي الشخصي
 .فيما يتعلق بتدبير شؤون المعيشة لمئات من المناضلين السابقين ورموز العمل الفلسطيني من أصحاب الخبرة

 دخلوا مؤخرا في حالة غربة غير مسبوقة مع لكنهم, 1000عدد هؤالء المناضلين ال يتجاوز يشار إلى أن و
   .الواقع ومع الوطن

واآلن يمكن القول ان العمل الدبلوماسي الفلسطيني معطل تماما حيث ال توجد موازنات في جميع مقرات 
مما .  وبعض السفراء ينفقون من جيوبهم الخاصة فيما تقطعت السبل في بعضهم اآلخر,السفارات في الخارج

 تساهم األزمة بين فاروق القدومي والعشرات من شخصيات السلطة  في حين.محمود الزهارل تركة ثقيلة ليشك
ويستذكر  . مناضلي ورموز المنظمة في الشتاتىفي تأخير اي حلول وطنية لألزمة التي تضغط بشدة حاليا عل

ا يوحي بوجود قنوات تفاوض  مم,هؤالء ازمة مماثلة ومفتعلة تعرضوا لها قبل خمسة اشهر من اتفاق أوسلو
 ان جميع ىوتشير الوقائع ال . عبر تجويعهم والضغط المالي عليهم,المطلوب ان ال يعلموا عنهاحيث أن سرية، 

السفراء الجدد الذين عينهم ناصر القدوة قبل رحيله من منصبه أنفقوا تماما المبالغ الصغيرة التي خصصت 
  . خرين من رفاقهم في أزمات مالية يوميةألغراض رحيلهم وتعفيشهم ودخلوا مع اآل

أن مسؤوال في إحدى الدوائر الفلسطينية األخرى إلى : تونس من 5/4/2006 الحياة  مراسلرشيد خشانةولفت 
اعتبر أن األزمة الراهنة ترمي الى تهميش منظمة التحرير كون جميع العاملين في الخارج ينتمون إليها وليس 

غير أن مصادر أخرى رأت أن الهدف يتمثل بوضع مزيد من العقبات  .ة السياسيةالى السلطة، خصوصا الدائر
في . في طريق الحكومة التي شكلتها حماس وتعطيل عمل السفارات بغية إلغاء كل ما هو خارج أجهزة السلطة

أبدى فلسطينيون مقيمون في تونس مخاوف من التعاطي مع فلسطينيي الخارج في إطار إنساني وليس حين 
 واقتصار الهوية الفلسطينية على أهل الضفة والقطاع، ما يعني التعاطي مع المقيمين في الشتات على ,سياسي

  .أنهم الجئون يحتاجون حلوال لمشاكلهم االجتماعية واإلنسانية من دون إشراكهم في العملية السياسية
  
  الُعمانيينوجدنا موقفا كريما من المسئولين : مشعل .11

 عن حاجات الـشعب الفلـسطيني باعتبـاره         عمانمشاوراته مع المسؤولين في     بعد  مشعل  أعرب خالد    :مسقط
  . حماسلواقع الفلسطيني وما تطرحهل  المسؤولين العمانيينتفهممؤكدا , يعاني من االحتالل

  5/4/2006الوطن العمانية 
  

  حماس تنفي مسؤوليتها عن بيان يهاجم عباس .12
 الحركـة وقال سامي ابو زهـري أن       . زيع بيان يهاجم محمود عباس    نفت حماس بشدة مسؤوليتها عن تو     : غزة

عالقتها المتميزة مع ابو مازن وتقديرها لمواقفه حول الحرص على الوحدة الفلـسطينية وااللتـزام                تؤكد على 
بالعملية الديمقراطية، وأن أّياً من المالحظات أو الخالفات في وجهات النظر يتم عالجها من خـالل الحـوار                  

  .هشر معالمبا
  5/4/2006الشرق األوسط 

  
  طريق التحرير وليست بديالً من المقاومةعلىالسلطة محطّة : علي بركة .13

 ,حماس عن خطة أميركية ـ اسرائيلية على الساحة اللبنانية في تحدث مسؤول العالقات السياسية: محمد دهشة
 أخذت أشكاالً متعددة هالى أنوأشار ا . بهدف وضع الفلسطينيين في مأزق داخليالحركةالفشال حكومة 

 بدءاً من االغتياالت المتواصلة الى االعتقاالت المتالحقة، الى الحصار والتجويع، ,حماسوتصاعدت مع فوز 
 تقليب الشعب ضدبهدف وقال ان كل هذا يأتي  .الى اقتحام سجن أريحا بتواطؤ أميركي ـ بريطانيومن ثم 
 تشريعية مبكرة، وفرض حل من طرف واحد وهو مشروع  واحالل الفوضى واجراء انتخابات,الحركة
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 , الدفع نحو اصالح وبناء منظمة التحرير, حماس بعد تشكيل الحكومةأشار إلى أن من أولوياتو .أولمرت
 حتى تصبح الممثل الحقيقي لكل ا ونريد االنضمام اليه,باعتبارها انجازاً وطنياً لشعبنا نريد المحافظة عليه

االهتمام بالالجئين وتفعيل دورهم ودعم صمودهم حتى يتمكنوا من العودة الى  إضافة إلى ,الشعب الفلسطيني
 .ديارهم

  5/4/2006البلد اللبنانية 
  

  منظمة التحرير تؤكد العمل على إنجاح الموضوع الفلسطيني .14
فـدا  التقى مساء أول من أمس و      سعد الحريري أن  :   فادي البردان  عن مراسلها   5/4/2006 المستقبل   ذكرت

وفي بيان للمكتب اإلعالمي     .من منظمة التحرير برئاسة سلطان أبو العينين، في حضور النائب بهية الحريري           
بحثاً معمقاً جرى لكيفية االنتقال من إجماع مؤتمر الحوار الوطني بشأن تنظـيم الوجـود               "للنائب الحريري أن    

منظمة التحرير الفلـسطينية بـصفتها الممثـل        "ن   وأكد الوفد للحريري أ    ،  مقرراتالالفلسطيني إلى آلية تطبيق     
الشرعي الوحيد للفلسطينيين في الشتات، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والحكومة التي شكّلتها حركة حمـاس،               

كمـا  ". في صدد تسريع إجراءات فتح مكتب لتمثيلها في لبنان        "، وأنها   "ستعمل من أجل إنجاح تطبيق المقررات     
  .الوضع الفلسطيني كافةجرى بحث في جوانب 
 أمس، أسامة   جنوب لبنان أبو العينين، استقبل في مخيم الرشيدية       أن   5/4/2006السفير   ومن ناحية أخرى قالت   

شدد إثر اللقاء على أن ملف الحقوق االجتماعية واالنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، ال يجـوز                الذي  سعد  
جهة أخرى، ابدى ابو العينين ارتياحه وارتيـاح الفلـسطينيين الداء           من  و. 1559ان يعالج تحت سقف القرار      

الحكومة الحالية، كاشفا ان حركة فتح بدأت بتنظيم السالح داخل المخيمات، مشيرا الى ان فتح بـدأت بنفـسها                   
 .بوضع حد للسالح االستعراضي وانها سوف تستكمل هذه الخطوة بشكل هادىء ومن دون ضجيج

  
  ة قريبة للجنة الوزارية إلى عين الحلوة زيار: ممثل الجهاد .15

كشف ممثل حركة الجهاد في لبنان أبو عماد الرفاعي عن زيارة للجنة الوزارية اللبنانية تنوي القيام بهـا فـي                    
واعتبر الرفاعي ، أنه بالرغم من اإليجابيـة التـي           . جولة جديدة إلى مخيم عين الحلوة مطلع األسبوع المقبل        

، إال أن هذه الخطوة تعتبر ناقصة ومجتزأة ألن مشكلة الفلسطينيين في لبنان ال              للْجنةلسابقة  اتسمت بها الجولة ا   
كان من واجب الحكومة اللبنانية التعاطي بجدية أكبر مـع          : وقال،  تؤخذ فقط من الجانب الخدماتي واالجتماعي     

دول المانحة بمطالبتهـا بتقـديم      الملف الفلسطيني وعدم إلقاء العبء والمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي وال          
المساعدات ورفع المعاناة ، ألن في ذلك التفافا على األزمة الحقيقية للشعب الفلسطيني والمتمثلـة فـي شـكل                   

  .أساسي بوجود قوانين مجحفة في حقه
5/4/2006السفير   

 
   تهديدات إسرائيل بحملة السهم الجنوبيأهميةحركات المقاومة تقلل من  .16

ردا علـى   , يا القدس امس مسؤوليتها عن قصف مدينة المجدل بخمسة صواريخ محلية الصنع           أعلنت سرا : غزة
قللت حركات المقاومة من اهمية التهديدات االسرائيلية بشن حملـة الـسهم            من جهة أخرى    و. جرائم االحتالل 

ي سياق مخطـط   وقال خالد البطش، إن التهديد يأتي ف      . الجنوبي العسكرية في غزة، رداً على اطالق الصواريخ       
  .قديم حديث تسعى حكومة أولمرت لتنفيذه على األرض من أجل تدمير كل سبل الحياة الهادئة للفلسطينيين

5/4/2006الشرق األوسط    
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  عملية عدوانية واسعة النطاق في نابلس  .17
خاللها حملة  اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم األربعاء مدينة نابلس، في عملية عسكرية واسعة النطاق، نفذت               

نهـم  وأووفقا للشهود فقد حاصر الجنود عـدة بنايـات            .مداهمات واسعة واعتقلت سبعة فلسطينيين بينهم فتاة      
 .سمعوا أصوات انفجارات ضخمة ، مضيفين أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين رجال المقاومة وقوات االحتالل              

ودية ونزول ضباط كبار منها في إشـارة إلـى          هبوط طائرة عم  " كفر قليل "وفي تطور الحق شاهد أهالي بلدة       
  .إشراف جهات كبيرة على العملية العسكرية بنابلس

  5/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   ورفعها إلى محكمة العدل الدوليةاألسرىتوجه لتدويل قضية  .18

 ورفعها الى   قال وزير األسرى والمحررين، وصفي قبها، إن الوزارة تنوي تدويل قضية األسرى             :حسن جبر 
وأكد ان الوزارة وبالتعاون مـع       .محكمة العدل الدولية على غرار ما جرى في قضية جدار الفصل العنصري           

وأشار الى أن    .اتحاد المحامين العرب سترفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بعد اجراء دراسة متأنية وشاملة             
جل مطالبـة دول العـالم والمؤسـسات الحقوقيـة          الوزارة تعكف حالياً على وضع خطة وطنية متكاملة من أ         

وأكد قبها   .والقانونية بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية التي تتعلق باألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل           
 .انه طلب من مجلس الوزراء وضع قضية األسرى على جدول أعمال الجلسة األولى للمجلس المقررة اليـوم                

  .سرى ستكون بنداً دائماً على جدول أعمال االجتماع األسبوعي للحكومةواشار الى أن قضية األ
  5/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  وتعزل القدس عن الضفة "معبر قلنديا الدولي"اسرائيل تفتتح  .19

افتتحت سلطات االحتالل امس حاجز قلنديا العسكري بعد أن حولته الى معبر دولي :  رام اهللا ـ احمد رمضان 
وشهدت منطقة الحاجز ازدحامات شـديدة       . مدينة القدس المحتلة وقراها وبلداتها عن مدينة رام اهللا         دائم يفصل 

للمواطنين والمركبات، تخللها قيام جنود اسرائيليين عند حواجز طيارة بمنع المواطنين من ابناء الضفة الغربية               
م اهللا عبر المعبر المـذكور فسيقتـصر        اما بشأن الخروج من را     . من تجاوز تلك الحواجز باتجاه مدينة القدس      

على المقدسيين فقط حيث خصص مسار لهم ولمركباتهم يتم فيه اخضاع سائق المركبة لفحص وثائقه ومركبته                
في حين خصص مسار آخر لمواطني الضفة ال يسمح لهم باجتيـاز المعبـر اال               . ويحظر عليه نقل ركاب معه    

وحض  . التابعة لجيش االحتالل ويقتصر الدخول على المشاة فقط        "االدارة المدنية "بتصاريح خاصة صادرة عن     
التي تنفـذها  " االبرتهايد" وكذلك اللجنة الرباعية التدخل لوقف سياسة  المجتمع الدولي ،بيان اصدره مركز القدس   

ظـا  انتهاكـا ف  "وقد دان النائب المقدسي احمد عطوان اجراءات االحتالل على معبر قلنديا، واعتبرها             . اسرائيل
  ".لحقوق االنسان

  5/4/2006المستقبل 
  
   المنطارمعبرإغالق من مواصلةتحذير دولي  .20

مكتب االمم المتحدة يتطرق معدوها إلى أبعاد مواصلة إغالق المعـابر  لفي وثيقة   :آمال شحادة ،  القدس المحتلة 
 القومي الخـام بنـسبة       تشير اإلحصائيات إلى ان الوضع سيؤدي إلى انخفاض االنتاج         ،أمام البضائع الفلسطينية  

أعاد أمس إغالق معبر    ” اإلسرائيلي“وفي هذا اإلطار، أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الجانب           .  في المائة  25
  .التجاري الواقع شرق مدينة غزة وذلك من دون إبداء أي أسباب لهذا اإلغالق) كارني(المنطار 

  5/4/2006الخليج اإلماراتية 
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   فلسطينياً 22ي الضفة ويعتقل االحتالل يجتاح مدناً ف .21

 مواطناً في أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربيـة           22اعتقلت قوات االحتالل     : غزة ــ ماهر إبراهيم   
  .لم تعرف هوياتهم بحجة أنهم من المطلوبين

 5/4/2006البيان 
  
   طفالً استشهدوا منذ بدء االنتفاضة 789: احصائية .22

 طفال، منذ بدء    789سطينية، نشرت أمس، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت          أظهرت إحصائية فل   : يو بي أي  
 فـي قطـاع غـزة،       441 شهيدا في الـضفة ، و      346 وحتى شباط الماضي، بينهم      2000االنتفاضة في العام    

 أسير فلسطيني تتراوح أعمارهم     400وأضاف شبانة أن أكثر من      . 1948باإلضافة إلى شهيدين في أراضي ال     
 طفال موقوفا بانتظـار     270 عاما وهم رهن االعتقال، موضحا أن هناك         18 سنة، تجاوزوا سن     18 و 12بين  

  .المحاكمة
  5/4/2006السفير 

  
   حل مشكلة الروسيات المتزوجات من فلسطينيين الروسي نظيره يطلب منالزهار  .23

وسـي الـداعم للـشعب       أكد محمود الزهار على عمق ومتانة العالقة بين البلدين، وتقديره للموقـف الر             :غزة
وطرح في   .الفلسطيني، للوصول إلى حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس            

 قضية المواطنات الروسيات المتزوجات من فلـسطينيين، ومقيمـات          ةروسيالخارجية  الرسالة بعثها إلى وزير     
 ال تـصدر إال     التي بطاقة الهوية الفلسطينية      يعانين من مشكلة عدم الحصول على      حيثعلى أرض فلسطين ،     

  .بعد موافقة الجانب اإلسرائيلي
  4/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  االحتفال بتدشين بيوت لالجئين في سوريا  .24

 بيتاً، يقطنها الجئون فلسطينيون فقراء في مدينة حمص وسط          135احتفلت وكالة األونروا، اليوم، بإعادة تأهيل       
  .يا ، كجزء من مشروع مّوله االتحاد األوروبي، تزيد كلفته عن مليون يورو لمساعدة الالجئينسور

  4/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
  قوات االحتالل تدخل مواد بناء الى صحن المسجد االبراهيمي  .25

 وذكر شـهود  ،  في الخليل شرعت قوات االحتالل مساء اليوم بادخال مواد بناء الى صحن المسجد اإلبراهيمي             
  .عيان ان جنود االحتالل قاموا بادخال مواد البناء بصورة عدوانية القامة بناء جديد في داخل الصحن 

  4/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
  رفح يضربون عن العمل في  األجرةسائقو سيارات  .26

 في محافظة رفح إضرابا عن العمـل، أمـس،          "النقل الخارجي "نظم سائقو السيارات العمومية       :محمد الجمل 
وامتنعوا عن نقل المواطنين إلى محافظات القطاع، معلنين احتجاجهم ورفضهم لالرتفاع المتواصل على أسعار              

وأكد أحد السائقين المضربين، أن اإلضراب عبارة عن رسالة احتجاج للحكومة الجديدة، لحثهـا علـى                ،  الوقود
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عاني منها السائقون في قطاع غزة، والعمل على حلها، لتخفيف معاناتهم، على حد             اإلطالع على المشاكل التي ي    
  .قوله

5/4/2006األيام الفلسطينية   
  
  العمل شريك استراتيجي في حكومة اولويتها السالم : اولمرت .27

وضع زعيما كديما والعمل اولمرت  :الناصرة اسعد تلحمي نقالً عن مراسلها في 5/4/2006الحياة نشرت 
رتس حداً للتوتر الذي شهدته العالقات بين الحزبين في االيام األخيرة على خلفية محاولة بيرتس االلتفاف وبي

على كديما وتشكيل حكومة يمينية برئاسته، وأعلنا أمس في مؤتمر صحافي مشترك رغبتهما في تشكيل حكومة 
 التحول تتويجاً التصاالت ولقاءات سرية وجاء هذا .مستقرة برئاسة كديما يكون فيها العمل شريكاً استراتيجياً

مكثفة بين الرجلين، خصوصاً بعد انتقادات حادة اللهجة تعرض لها بيرتس من رفاقه في الحزب ومن اعالميين 
  . بارزين وانتقادات اخرى وجهت ألولمرت على تصريحات ألقطاب في حزبه نالت من شخصية بيرتس

مس انه سيشرع فور تكليفه من الرئيس االسرائيلي تشكيل وأعلن اولمرت في المؤتمر الصحافي ظهر أ
حكومة في مفاوضات مع العمل ليكون شريكاً رئيسياً في االئتالف الحكومي، مضيفاً انه سيدعو أحزاباً أخرى ال

   .لالنضمام الى حكومته وفقاً لخطوط عريضة سيتم صوغها قريباً
ها مع اولمرت واتسمت بجو ايجابي ومن منطلق من جهته، أعلن بيرتس انه بعد المفاوضات التي أجرا

المسؤولية القومية سيطلب من الرئيس كتساف إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على اولمرت، معرباً عن ثقته بأن 
مضيفاً ان هذه . حكومة برئاسة كديما ومشاركة العمل ستكون مستقرة وتكمل واليتها الممتدة على أربع سنوات

  . أولوياتها دفع عملية السالم وجسر الفجوات االجتماعية في اسرائيلالحكومة ستضع على رأس 
وكان الرئيس االسرائيلي التقى امس ممثلي االحزاب العربية، الجبهة والتجمع والموحدة الذين فضلوا عدم 

كل تسمية مرشح لرئاسة الحكومة وطرحوا في المقابل مطلب ان تولي الحكومة الجديدة اهتماماً حقيقياً بالمشا
كما طالبوا الرئيس باسماع رأيه في . التي يواجهها العرب في اسرائيل وبلداتهم جراء التمييز الحكومي ضدهم

  . دعوات الترانسفير التي تتبناها أحزاب صهيونية متطرفة
اون، أحد المقربين مـن أولمـرت       -قال النائب روني بار    :القدس من 5/4/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
إن اولمرت يرى أن قيام تحالف مع العماليين سيضطر كاديما لمنحهم احدى ثالث حقائب اساسـية                : للصحافيين

من جهة أخرى، ايد قادة عماليون، بينهم بن اليعازر فكرة تولي مـدني مثـل                .هي الحرب والخارجية والمالية   
  .اقتطاعات في ميزانيتهابيريتس حقيبة الحرب، معتبرين انه سيكون اكثر قدرة من جنرال سابق على القيام ب

ن تشكيل إ قالبيرتس  أن 5/4/2006المـستقبل   ذكرت رام اهللا أحمد رمضان ووكاالتونقالً عن مراسلها في    
  . الحكومة المقبلة يهدف إلى مواصلة دفع عملية السالم ومعالجة الفوارق االجتماعية في إسرائيل

 أعلن انه معني بوزارة الدفاع رغم االعتـراض         بيرتسأن   ،تل أبيب  من 5/4/2006الشرق األوسط   وجاء في   
فقد انتقده عدد من رفاقه على هذا الخيار وقالوا إن حزب العمـل فـرض أجنـدة                 . الشديد على ذلك في حزبه    

اقتصادية على الحلبة السياسية في إسرائيل منذ انتخاب بيرتس لرئاسته، وليس معقوال أن يبادر الى التخلي عن                 
ستطيع من خاللها تطبيق برامجه االقتصادية لصالح الطبقات الفقيـرة والـضعيفة، فهـذه              وزارة المالية التي ي   

ان بيرتس رد عليهم    إال  . الشرائح االجتماعية تعلق آماال عظيمة عليه واختياره وزارة الدفاع يشكل ضربة لها           
حيـة الـسياسية    فمـن النا  . بالقول إن وزارة الدفاع هي ذات أهمية عظيمة للمجالين السياسي واالقتصادي          

سيفرض تعامال جديدا مع الفلسطينيين يخفف عنهم نير االحتالل وجوره، مما سيفتح اآلفاق أمام التقدم فـي                 
مسيرة السالم، ومن الناحية االقتصادية سيخفض الميزانية العسكرية للجيش من أجل تحويل األمـوال الـى                

عي ومكافحة البطالة وتحسين أوضاع التعلـيم       فروع أخرى في الموازنة مثل قضايا الرفاه والضمان االجتما        
  . وغيرها
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تحدث مراقبون عن إمكانية تعيين موفاز في منـصب وزيـر لـشؤون             : 4/4/2006 48عرب  وأضاف موقع   
صرح كتساف للصحافيين بأن بيرتس قد هاتفه وأبلغه بأنه يؤيد تخويل أولمرت بتشكيل              من جهة أخرى     .األمن

قال أولمرت، أنه بالنسبة له     و .ه أنه ال يوجد مرشح ثان لتشكيل الحكومة القادمة        ونقل عنه قول  . الحكومة القادمة 
 ستوتشير التقديرات األولية إلى أن أولمرت سيمنح بيرتس          .فإن ليبرمان، سيكون وزيراً في الحكومة القادمة      

  .المعارفو تي األمنوزارات من ضمنها وزار
 
  ئرة عباس في غزة قصف مهبط طا:المؤسساتإسرائيل تستأنف تدمير  .28

ما اعتبره الرئيس محمود عباس محاولة لتدمير ما تبقـى مـن            : نقالً عن  الوكالت    5/4/2006السفير  نشرت  
أطلقت طائرة اسرائيلية ثالثة صواريخ على حرم المقر العام للرئاسـة المعـروف             حيث  المؤسسات الفلسطينية، 

قال مصدر أمني فلـسطيني إن أجهـزة االمـن          و .، ما أدى الى إصابة شرطيين اثنين بجروح       2باسم أنصار   
الفلسطينية تلقت تعليمات عاجلة من قيادتها، بإخالء المؤسسات االمنية للسلطة في أسرع وقت ممكن واالنتشار               

 هذا تصعيد ال مبرر له سوى انه يهدف الى تدمير مـا تبقـى مـن المؤسـسات             :وقال ابو مازن  . في محيطها 
هذه االعمال ليس لها أي مبرر أو مـسوغ إال أن           و ،مبرمج منذ خمس سنوات   الفلسطينية التي تعرضت لتدمير     

يريدون أن يعطلوا حياة الشعب الفلسطيني ويريدون أن يدمروا ما تبقـى مـن              . هدفها التدمير من أجل التدمير    
المؤسسات بعد تدميرهم التام والكامل خالل الخمس سنوات الماضية ما تبقى من مقـرات االجهـزة االمنيـة                  

  . لفلسطينيةا
لم تكن لدينا حكومة لحمـاس فـي        . واعتبر ابو مازن ان سبب القصف ليس مجيء حكومة حماس الى السلطة           

واآلن يدمرون وهم ليس لهم دخل لمن تتبع االجهـزة االمنيـة            . السابق ولكنهم دمروا وكانوا يقومون باالسوأ     
 توجهنـا الـى دول      :وقال. لذين نقرر لمن تتبع   الفلسطينية واالمن الوطني الفلسطيني، هذه أمور داخلية ونحن ا        

اللجنة الرباعية الدولية، واالشقاء العرب لنوضح لهم أن هذه االعمال ستعقد الحياة الفلسطينية وستؤثر بـشكل                
أدان المتحـدث باسـم وزارة      كمـا   . بالغ على الوضع الداخلي الفلسطيني واالنساني واالجتماعي واالقتصادي       

  .  في مقابل كل إجراء، سيكون هناك رد:ل االعتداء مهدداًالداخلية خالد ابو هال
 دان رئيس الحكومة اسماعيل هنية التصعيد االسرائيلي، ووصفه بأنه :غزةمن  5/4/2006الحياة وأضافت 

قصف رسالة موجهة للرئيس عباس والحكومة الفلسطينية بهدف ارباك الوضع الخطير ومرفوض ورأى في 
سلطة لالنشغال في هذا التصعيد الخطير بدال من االنشغال في متابعة الملفات الداخلية الفلسطيني والحكومة وال

.  انتزاع اوراق سياسية من السلطة والحكومة والشعب الفلسطيني:واعتبر ان الهدف من القصف. والسياسية
  .نيةوشدد على ان هذا التصعيد لن ينجح في نزع أي اوراق سياسية تمس الحقوق والثوابت الفلسطي

الناطق باسـم وزارة     أن   وكاالتالرام اهللا أحمد رمضان و     نقالً عن مراسلها في    5/4/2006المستقبل  وذكرت  
الداخلية أبو هالل استنكر قصف مهبط مقر الرئيس الفلسطيني، قائال إن القصف لـيس جديـداً وهـو يمثـل                    

ورفض المحـاوالت االسـرائيلية      .استمراراً لمسلسل التطاول على حقوق وممتلكات وحياة الشعب الفلسطيني        
وتعقيباً على   .للتدخل في السياسة الداخلية الفلسطينية، متهماً االحتالل بممارسة العدوان على االرض الفلسطينية           

التهديدات اإلسرائيلية باستهداف قوات االمن الوطني في حال تم ضمها للحكومة الجديدة وليس للرئاسة، اكد ان                
ارة الداخلية بحسب ما قرر الرئيس، واتضح ذلك على حد قولـه مـن خـالل اليمـين                  األمن الوطني يتبع لوز   

ما يحكمنا هو برنـامج عمـل وطنـي ونحـن           .. الدستورية التي أداها وزير الداخلية سعيد صيام أمام الرئيس        
لـى  ودعا ابو هالل العالم الى التحرك الفعلي لوقف العدوان اإلسـرائيلي ع            .ملتزمون بما يصدر عن الرئاسة    

  .الشعب الفلسطيني والضغط الذي تمارسه اسرائيل على الحكومة الجديدة
  
  القائمة الموحدة تعلن أنها ستؤيد خطة التجميع االحادية الجانب  .29



 

 12

رئيس القائمة الموحدة الشيخ ابراهيم صرصور لدى اجتماع كتلته مع تصريحات  4/4/2006 48 عرب نشر
لكن الشيخ .  الى االئتالف الحكومي المتوقع ان يشكله اولمرت ان كتلته لن تنضم:، التي جاء فيهاكتساف

  . أضاف ان كتلة القائمة العربية الموحدة ستؤيد خطة التجميع التي بادر اليها اولمرت
قال النائب عزمي بشارة، خالل اللقاء مع كتساف، إن التجمع الوطني           : الوكالت عن 5/4/2006السفير  ونقلت  

يكون جزءاً من مناورة سياسية لبيرتس، وال يمكنه أن يدعم ترشيح أولمـرت، الـذي               الديموقراطي ال يريد أن     
يعتبره استمراراً لشارون وسياسات الحكومة السابقة في الشأن الفلسطيني وفي القضايا االقتصادية االجتماعيـة              

  . وقضايا المواطنين العرب
 تصوره السياسي، وكـان مـن       ارةخالل اجتماعه مع بش   طرح اولمرت   : 5/4/2006 48عرب  وأضاف موقع   

بشارة على فكرة اإلمالءات اإلسرائيلية من      . الواضح أن الخالف في المواقف السياسية كبير جدا، إذ اعترض د          
وحذر النائب بشارة من مغبة فرض اإلمـالءات         .طرف واحد، والشروط اإلسرائيلية على الحكومة الفلسطينية      

كرة ليست في الملعب الفلـسطيني انمـا فـي ملعـب الحكومـة              الحدودية من طرف واحد، وأصر على أن ال       
اإلسرائيلية، بان تقبل إسرائيل بمبادرة السالم العربية، وأن كل ما جرى منذ طرحـت هـذه المبـادرة كـان                    

  .محاوالت إسرائيلية أمريكية لتهميشها
  
    يدخل إلى غزة وسائل قتالية متطورة وخبراء ويجري تطوير صناعة األسلحة: شطاينيتس .30

في أعقاب النشر في صحيفة الحياة عن نشاط القاعدة في غزة، صرح مصدر عسكري إسرائيلي في                : الوكاالت
 تركيز اإلرهاب اإلسالمي العالمي في المنطقة أصبح ظاهرة بارزة، وليس مجرد توقعات، إطـالق               :متكال بأن 

والتي نفذت مـن قبـل تنظيمـات        صواريخ الكاتيوشا على شلومي، وقبل ذلك من العقبة باتجاه مطار إيالت،            
مخططات هذه التنظيمات واضـحة، سـيحاولون       . مرتبطة بالقاعدة وعناصر أبو مصعب الزرقاوي في العراق       

، رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست       )الليكود(ونقل عن شطاينيتس   .ضرب أهداف إسرائيلية في المستقبل    
اآلن مساعدات بشكل حر من خبراء، وتتلقى وسائل قتالية عـن           غزة تتلقى   المنظمات اإلرهابية في    المنتهية أن   

.  يدخل إلى غزة وسائل قتالية أكثر تطوراً، وكذلك ناشطون في الجهاد العالمي            :وقال !طريق الحدود المصرية  
وزعم شطاينيتس أن    .وتتطور هناك صناعة األسلحة، ورغم أنها ال تزال في مراحلها األولى إال أنها تثير القلق              

أمـا فـي    . ال تلتزم باإلتفاق مع إسرائيل بمكافحة هذه الظاهرة، الذي تمت بلورته مع تنفيذ فك اإلرتباط  مصر
متكال، فقد صرحت مصادر أن هناك تحسناً في األداء المصري ضد التهريب، رغم أنه لم يصل إلى مـستوى                   

  !التنسيق األمني الذي تنتظره إسرائيل
  5/4/2006 48عرب 

  
  ن شأن تقرير دولي حذّر من كارثة إنسانية في غزة إسرائيل تقلل م .31

استخفت إسرائيل بتحذيرات منظمات إنسانية دولية من أن قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية جراء  :الناصرة
الحصار اإلسرائيلي الخانق والمتواصل، وقال منسق شؤون االحتالل في الجيش الميجر جنرال يوسف مشلب 

ي المناطق الفلسطينية المحتلة أمام لجنة خاصة برئاسة مستشار رئيس الحكومة في استعراضه األوضاع ف
فايسفالس، إن ال دالئل على أزمة إنسانية في المناطق الفلسطينية، فيما قال مسؤول أمني آخر لهآرتس إن 
ء إسرائيل تدرس احتمال تحويل األموال المستحقة للفلسطينيين الى مكتب الرئيس عباس ومنه الى رؤسا

وسارعت محافل أمنية أخرى الى نفي حصول تغيير في السياسة اإلسرائيلية القاضية بعدم . المحافظات
  .التعاطي ابداً مع موظفي الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس

  5/4/2006الحياة 
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  االعتقاالت ضد نشطاء حماس األكبر نسبة رغم أنها األشد التزاما بالتهدئة .32
اس هي األكثر التزاما في التهدئة منذ اعالنها قبل سنة فقد نفذت اسـرائيل أكبـر حملـة     رغم أن حم  : تل أبيب 

فحـسب  .  شخصا منهم خالل األشهر الثالثة األخيـرة وحـدها         234اعتقاالت في صفوف نشطائها، إذ أسرت     
ن نصيب   فلسطينيا في األشهر الثالثة االخيرة وكا      713احصاءات نشرها الناطق بلسان الجيش االسرائيلي، أسر      

 40 والجبهة الـشعبية   154 أسيرا ، والجهاد االسالمي    169 بينما كان نصيب فتح    234حماس من هذه االعتقاالت   
ومع أن االحتالل ادعى ان هذه االعتقاالت هي دليل على ان حماس ما زالت ضليعة فـي                 . 16وبقية التنظيمات 

  . تحاول استفزاز حماسممارسة العنف، إال ان الفلسطينيين يقولون انها تثبت أن اسرائيل
  5/4/2006الشرق األوسط 

  
  سالم اآلن تقدم التماساً للعليا إلخالء ست بؤر استيطانية في الضفة   .33

من المقرر أن تقدم حركة سالم اآلن، صباح اليوم، إلتماساً إلى المحكمة العليا بطلب إخالء ست بؤر إستيطانية                  
رمات غلعاد وغفعات آساف ومعاليه     :  البؤر اإلستيطانية هي   وجاء أن  .مصنفة على أنها غير قانونية في الضفة      

وبحسب أقوال سكرتير الحركة، فإنه في حال عـدم          .رحبعام ومتسبيه لخيش وغفعات هروئيه ومتسبيه يتسهار      
  .قيام الحكومة بفرض القانون وهدم هذه البؤر، فال يوجد مناص من التوجه إلى المحكمة العليا وطلب تدخلها

  5/4/2006 48عرب 
  
   في إسرائيل األعلى في العالماالنتحارنسبة عمليات  .34

 شخصا، انتحروا منذ مطلع هذه السنة وحتـى نهايـة آذار            69كشفت الشرطة االسرائيلية، أمس، ان      : تل أبيب 
. وقال الناطق بلسان الشرطة ان خمسة من المنتحرين وضعوا حدا لحياتهم فقط في األسبوع األخيـر               . الماضي

وتعتبر هذه النسبة من أعلـى نـسب        . من مجموع حاالت الوفاة غير الطبيعية في البالد       % 20 وبلغت نسبتهم 
  .االنتحار في العالم

  5/4/2006الشرق األوسط 
  
   المالي الفلسطينيبالجهازمصرف اسرائيلي يقطع عالقاته  .35

بنـك  " ، قطع امس     في تطور جديد قد يتجاوز في ابعاده االقتصادية مجرد حصار الحكومة الفلسطينية الجديدة            
وعزا المصرف قراره الـى ضـغوط       . االسرائيلي عالقاته مع الجهاز المصرفي والمالي الفلسطيني      " هبوعاليم

  .في الحكومة" حماس"دولية تمنعه من مواصلة التعامل مع السلطة الفلسطينية بعد تنصيب 
  5/4/2006النهار 

  
  اءات االحتالل قطاع العمال بسبب إجرخسائرمليار وستمائة ألف شيكل  .36

 األمين العام التحاد نقابات عّمال فلسطين، أّن المعاناة التي يعاني منها العمال الفلسطينيين بفعـل حالـة                  كشف
اإلغالق والحواجز والعقوبات الجماعية كّبدت العّمال الفلسطينيين بسبب ازدياد حالة البطالـة حـوالي مليـار                

 عامـل   3300وبّين أنّه اعتُِقل ما يزيد عـن        ،  الخمس األخيرة مجموع خسائر السنوات     من وستمائة ألف شيكل  
  . عامل معتقل من عمال محافظة الخليل لوحدها600فلسطينّي بسبب البحث عن لقمة العيش، منهم 

  4/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  !مخاطر كارثية النفلونزا الطيور في غزة : تقرير دولي .37
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بـسبب  "ولي صادر عن مؤسسة ستارتفور للتنبؤات االستراتيجية، أنـه و         أفاد تقرير صحي د     :يوسف الشايب 
اإلهمال، وعدم تحويل المساعدات الالزمة إلى األراضي الفلسطينية، وقطاع غزة بالتحديد، قـد تتطـور فـي                 

، المسبب لمرض أنفلونزا الطيور، بحيث ينتقل من اإلنـسان إلـى            "1إن5إتش"القطاع طفرة جينية في فيروس      
، في حين أعربت منظمة الصحة العالمية في بيان لهـا،           " ما يشكل كارثة صحية للجنس البشري عامة       اإلنسان،

عن قلقها حول انتشار مرض انفلونزا الطيور في قطاع غزة، خاصـة مـع الحـصار اإلسـرائيلي                  "قبل أيام،   
ووصـف  .  الوبـاء  المفروض على القطاع، وعدم اتباع السلطات المحلية اإلجراءات السليمة في السيطرة على           

ال يمكـن   ألنـه   " .. غير العلمي، وغير المـسؤول    "بـ" تقرير ستارتفور "الرمالوي، مدير في وزارة الصحة،      
ليس دقيقاً على اإلطـالق، فثمـة       " إهمال"الحديث عن   : الحديث عن مكان أو منطقة بعينها، ويضيف الرمالوي       

كاد نكون الدولة الوحيدة في العالم التي يتـدخل         قرار رئاسي بتعويض مزارعي الدواجن عن الطيور النافقة، ون        
نطمئن الجميع بـأن األمـور      .. قوم بجهود كبيرة  ترئيسها بنفسه لتعويض المتضررين، كما أن وزارة الزراعة         

  .على ما يرام، وأن هذه التقارير الواردة هنا وهناك ال تستند ألي أساس علمي، أو منطقي
  5/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  "أسبوع الحريات" تنظم للمعتقلينة العربية المنظم .38

 منه من   22 نيسان حتى    17من  " أسبوع الحريات "دعت المنظمة العربية للدفاع عن المعتقلين الى المشاركة في          
خالل االعتصامات والتظاهرات والمسيرات، وإرسال مذكرات ونداءات عاجلة الى األمم المتحـدة واالتحـاد              

وأكـدت المنظمـة أن      .لحقوق اإلنسان لتحرير األسرى في السجون االسـرائيلية       األوروبي والمفوض السامي    
 أسير لبناني وفلسطيني وسوري وأردني ومصري في سجونها بما يخـالف القـوانين              9300اسرائيل تحتجز   "

  .الدولية كافة، إضافة الى جثامين عشرات الشهداء التي تحتفظ بها في مقابر سرية
  5/4/2006المستقبل 

  
   لعدم االستعجال في استدعاء القوات األجنبيةودعتحماس أدانت الغزو : لةالدوي .39

هاجم القيادي البارز في الحركة الدستورية اإلسالمية والنائب السابق مبارك الدويلة المـشككين               :بدر المشعان 
حماس في  واشار ان نجاح     .في مواقف حركة حماس مستعرضا في الوقت نفسه تاريخ الحركة ومواقفها الثابتة           

االنتخابات الفلسطينية األخيرة أصبح قضية وهاجسا للمحب والخصم، فالمحب يتمنى ويـدعو ان تـنجح هـذه                 
التجربة، والخصم متوجس من تداعيات هذا النجاح وما سيؤول اليه، ورغم ذلك فقد تلقت حماس دعما كبيـرا                  

الدول والمنظمات من غزو العراق للكويـت       واعاد الدويلة الى االذهان احداث ومواقف        .من قادة الدول العربية   
وقال ان حماس في ذلك الوقت اصدرت قرارا باستنكار الغزو وطالبت عدم االستعجال في اسـتقطاب الـدول                  

واعرب الدويلة عن ثقته بحركة حمـاس         .االجنبية وقواتها على عكس موقف ياسر عرفات ومنظمة التحرير        
  .القضايا خاصة الالءات الثالث التي تطلقها اسرائيلعلى المناورة مع اسرائيل في العديد من 

 5/4/2006القبس الكويتية 
  
   العطوي السعودياألسير اسرائيل تعترف بوجود .40

اعترفت اسرائيل امس بوجود المواطن السعودي العطوي لديها زاعمة انه ليس سجينا علـى الـرغم مـن ان                   
 فـي    عن الطعـام   ومات عن اضراب العطوي   صحيفة يديعوت حرونوت سبق ان نشرت االسبوع الماضي معل        

  .السجن نتيجة تعرضه لسوء المعاملة وارغام السلطات االسرائيلية له على تناول الطعام وكسر االضراب
 5/4/2006عكاظ 
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   بتوفير الحماية للفلسطينيينتطالبقوى قومية عراقية  .41
وحد توفير الحماية الالزمة للفلـسطينيين      طالبت األمانة العامة للعمل القومي العربي الم      :   أحمد صبري  -بغداد  

واستنكرت ما يحصل للفلسطينيين من قتـل         .المقيمين في العراق ووقف االعتداءات عليهم من أية جهة كانت         
واختطاف في تجمعاتهم في بغداد والمحافظات ونددت بالتهديدات التي يتعرض لها الفلسطينيون التي تـدعوهم               

لفلسطينيين في العراق ضيوفا وأصحاب قضية وأن وجودهم في العراق مؤقت           واعتبرت ا . للرحيل عن العراق  
  واعتبرت الحملة المغرضة التـي       ،بسبب سياسة الهجرة والطرد التي مارستها اسرائيل منذ تأسيسها حتى اآلن          

 يتعرض لها الفلسطينيون تندرج في إطار إبعاد العراق عن محيطه العربي وطمس هويته العربية والتنصل عن               
  . دعمه للقضية الفلسطينية والنضال المشروع للشعب الفلسطيني في استرداد أرضه السليبة

  5/4/2006الغد األردنية 
  

  أمريكا لن تقطع المساعدات اإلنسانية عن الفلسطينيين .42
 أن الواليـات المتحـدة لـن تقطـع           , مصر أمس أكد ديفيد وولش خالل لقائه رئيس وزراء        : عصام عبدالكريم 

 وانها ستواصل تقديم هذه المعونات عن طريق وكاالت األمم المتحدة            ,  اإلنسانية عن الشعب الفلسطيني    المعونات
  . والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجاالت اإلنسانية

  5/4/2006األهرام المصرية 
  
   في عالقته ببيع أسلحة لحماسيشتبهبلجيكا سلمت التشيك شخصا  .43

سلمت بلجيكا تاجر سالح تشيكيا اعتقلته قبل ثالثة اشهر للسلطات التشيكية التي   :بروكسل ـ عبد اهللا مصطفى 
  . سبق ان طالبت باعتقاله عن طريق االنتربول لمحاكمته بسبب تورطه في بيع اسلحة لحركة حماس

  5/4/2006الشرق األوسط 
  

  ..!؟ خطفوها وقتلوها..أين هي منظمة التحرير: أبو مرزوق .44
أجرى اإلعالمي األستاذ شاكر الجوهري حواراً صـحفياً مطـوالً مـع    ، سطيني لإلعالمدمشق ـ المركز الفل 

في األول من شهر    " حماس"الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية            
اهنـة،  وقد تحدث الدكتور أبو مرزوق في هذه الحوار عـن األوضـاع الفلـسطينية الر    .أبريل الجاري /نيسان

والعالقات الفلسطينية الداخلية على ضوء تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، كما يتناول هذا الحوار الـضوء                
المركـز  "وألهميتها، ينشر  . جملة من القضايا الملحة والهامة والتي يجريها الحديث عنها في الشارع الفلسطيني           

استغرق الحديث عن منظمة التحرير الفلـسطينية القـسم          :لالمقابلة، وفيما يلي النص الكام    " الفلسطيني لإلعالم 
، الذي بعد   "حماس"األكبر من هذا الحوار مع الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة               

  !؟..أين هي منظمة التحرير: أن شرح واقع المنظمة أعاد تلخيصه على شكل تساؤل بادي الدالالت
الجمع بين رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، معلنا أن علـى محمـود             " حماس"وهو يعلن هنا رفض     

ستقف في وجه الـرئيس الفلـسطيني، وتعارضـه إن          " حماس"مؤكدا أن   .. عباس أن يختار بين أحد الموقعين     
 عن  ويكشف القائد الفلسطيني البارز    .مخالف للمبادىء التي اتخذتها لنفسها    ) إسرائيل(مع  " سالم"توصل التفاق   

أنه سيتم تنظيم عمليات المقاومة خالل المرحلة المقبلة، على قاعدة برنامج مقاوم، مؤكدا أنه لن يتم اعتقال أحد                  
وحين نسأله عن مـستقبل العالقـة بـين          .بعد اآلن على خلفية سياسية، أو على خلفية تجريم مقاومة االحتالل          

الفلسطينية، والدكتور محمود الزهار وزيـر الـشؤون        فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير        
، يقول أبو   "حماس"الخارجية الجديد في حكومة السلطة، انطالقا من العالقة الوطيدة التي تربط القدومي بحركة              
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مرزوق إن األمر يتعلق بحوار يشمل القدومي وعباس والزهار، وأنه تم االتفاق على لقاء بين القدومي والزهار                 
  .كانه أو زمانهلم يحدد م

  
أبو مرزوق توقف كذلك في هذا الحوار عند موقف الجبهتين الشعبية والديمقراطية مـن البرنـامج الـسياسي                  

، حيث استغرب موقف الشعبية، ورأى أن الجبهة الديمقراطية ستختفي إن لم تراجع مواقفهـا               "حماس"لحكومة  
  المعارضة للشعب الفلسطيني وثقافته

  4/4/2006عالم المركز الفلسطيني لإل
 
 لكي ال تذهب ريحنا .45

  علي الجرباوي. د
تقول لنا إسرائيل بكِل صراحٍة ووضوح، دون لفٍّ أو دوران، أنها ستقوم خالل فترة الحكومة القادمة، في مدٍة                  
ال تتجاوز األربعة أعوام، بترسّيم حدودها بالطريقة التي تالئم هدفها المتمثّل بالتخلّص من أكبـر عـدد مـن                   

ال تريد أن تترك المناطق الكثيفة الديمغرافيا الفلسطينية لتنساب         . نيين واالحتفاظ بأكبر مساحٍة من الضفة     الفلسطي
بل تريد وضع هذه المنـاطق      . إلى السيادة اإلسرائيلية، ألنه ال سيادة غرب النهر إالّ لدولٍة واحدة هي إسرائيل            

لذلك فإن المنظور اإلسرائيلي    . ها بالسيطرة الخارجية  تحت السيطرة الداخلية للسلطة الفلسطينية وأن تحتفظ لنفس       
وبالتالي ال إنهاء لالحـتالل،  . يشدّد على ضرورة االحتفاظ بالمعابر الخارجية تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية    

  .وإنما إعادة تشكيله وقولبته ليفي باالحتياجات والمصالح اإلسرائيلية
ولكـن خيـار    . ل اإلسرائيلي، ال بشكله المباشر أو بشكله غير المباشر        نحن من جهتنا ال نريد استمرار االحتال      

التفاوض، واستمرار التفاوض، واالستعاضة عن التفاوض بالدعوى إلى مزيد من التفاوض، أفلس في تحقيـق               
أصبحنا اآلن نواجه وضعاً تحّول فيه قطاع غزة إلى محّمية إسـرائيلية، تـسيطر فيـه                . هذا الهدف الفلسطيني  

يل على المعابر وتُغلقها كلما أرادت معاقبة الفلسطينيين، وأصبحت الضفة مقطّعة األوصال، بينمـا تلُـفّ                إسرائ
هل نقبل بذلك كقدٍر مفروض علينا ألن إسرائيل المدعومـة مـن            . مدينة القدس أسوار متعددة من المستوطنات     

فرض علينا إرادتها وتفعل بنا مـا تـشاء،     أمريكا، وغير اآلبهة بالقانون الدولي، والقوية عسكرياً، تستطيع أن ت         
  وما علينا إال االنصياع؟ أال يوجد لدينا خيارات ُأخرى للمواجهة؟

  
األول هو المقاومة، والتي مورست طوال سنوات االحتالل دون سالح حتى قيام السلطة             . يوجد خياران آخران  

وبفعل وجود هذه السلطة تحولّـت  . حماية أمنهاالفلسطينية المنبثقة عن اتفاق فَرض عليها االعتراف بإسرائيل و      
المقاومة الفلسطينية إلى السالح، ما أدى بإسرائيل إلى حصار الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات في المقاطعـة                

أما الخيار الثاني فهو حّل الـسلطة لحرمـان إسـرائيل           . وتدمير مقدرات السلطة وإعادة احتالل الضفة بأكملها      
ر التشدق بعدم وجود شريك فلسطيني، في حين أن الوقائع تثبت عدم وجود شريك إسرائيلي               المحتلة من استمرا  

  . يريد التوصل مع الفلسطينيين إلى التسوية، وليس إلى فرضها عليهم بالقوة
إن عدم وجود سلطة فلسطينية يحرم إسرائيل من إمكانية استمرار السيطرة والتحكّم بـاألرض الفلـسطينية                

 بصورة غير مباشرة، ويعيد االعتبار إلى أن هذه األرض هي محتلة وليس متنازعاً عليها               6719المحتلة عام   
  .كما تريد إسرائيل أن توحي بذلك، ما يفتح المجال أمامها لقضم وضم أجزاء كبيرة منها

ـ                 ال هل ترغب إسرائيل بحّل السلطة الفلسطينية، وهل تقبل بالعودة إلى تحمّل مسؤولياتها كدولة محتلة في ح
غياب السلطة الفلسطينية؟ بالتأكيد ال ترغب إسرائيل بذلك، فهذا يتناقض مع برنامجها للفصل ُأحادي الجانب               
الذي يتطلب وجود سلطة فلسطينية تقبل بتحمل المسؤولية عن األجزاء التي تريد إسـرائيل تركهـا تحقيقـاً                  

  . لمصالحها
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ا يجبرها على االختيار بـين التخلـي عـن األرض           ولكن هل يمنعنا عدم رغبة إسرائيل من فرض واقع عليه         
المحتلة بالكامل أو ضمها بالكامل وتحّمل تبعيات ذلك؟ هل سيقوم المجتمع الدولي بإجبارنا على اإلبقـاء علـى               
السلطة وقبول ما تفرضه إسرائيل علينا عنوة؟ أال يوجد التزامات على األمم المتحدة في حال قام الفلـسطينيون                  

عبيراً عملياً وفعلياً عن رفضهم لبرنامج الفصل اإلسرائيلي ُأحادي الجانب؟ أال يعتقد أن المجتمـع               بحّل السلطة ت  
الدولي سيضطر حينئذ للتعامل بجّدية أكثر مع موضوع الصراع والتسوية؟ أعتقد أن جميع هذه األسئلة وجيهة                

وأن إسرائيل غالبة وباسـتطاعتها  وتحتاج إلى فحٍص وتدقيق قبل الوصول إلى استنتاج أن وضعنا ميئوس منه،      
  .أن تفعل بنا ما تريد

  
إن إغالقنا الباب بأنفسنا أمام خيار حّل السلطة كخيار فلسطيني وطني نضالي أمام استمرار إسرائيل بفـرض                 
رؤيتها للتسوية لن يقود سوى للقبول الفلسطيني المستتر، أو الملتبس، باألمر الواقع الذي تفرضه علينا من                

   .امجها للفصل ُأحادي الجانبخالل برن
  4/4/2006 48عرب 

  
 !!البكاء على أطالل منظمة التحرير الفلسطينية .46

 ياسر الزعاترة 
لم تكن حركة حماس هي التي همشت منظمة التحرير الفلسطينية أو وضعتها على رفوف النسيان، فمن فعلوا 

قب إلى قدر كبير من الذكاء كي يدرك أن حملة ال يحتاج المرا. ذلك هم أنفسهم الذين يبكون اليوم على أطاللها
البكاء على منظمة التحرير ال صلة لها البتة بكونها منجزاً وطنياً يوحد الفلسطينيين في الداخل والخارج، بقدر 

ولو فازت حركة فتح في االنتخابات لما تذكر أحد هذا الملف، . ما هي لعبة للمناكفة مع خصم سياسي
 .  بوصفها الممثل الحقيقي للفلسطينيين1994طينية دورها الذي لعبته منذ تأسيسها عام ولواصلت السلطة الفلس

من المؤكد أن حماس، وعلى رغم فوزها في االنتخابات، ليست حريصة على تهميش منظمة التحرير أو إحالة 
 هي الممثل وذلك ال يعني أن حماس ستعترف بهذه البساطة بأن منظمة التحرير. دورها للسلطة الفلسطينية

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إذ كيف لحركة تدرك تمام اإلدراك أنها تمثل نصف الشعب الفلسطيني في 
 . الداخل والخارج أن تعترف بكيان سياسي بوصفه الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين هي ليست عضواً فيه

تمعت لتفرض على حماس نفي نفسها من المعادلة السياسية، ثمة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي اج
أعضاء يمثلون فصائل انقرضت من الوجود، وثمة أعضاء يمثلون ثالثة فصائل حازت متحالفة على مقعدين 

 . في المجلس التشريعي كان لممثليها في التنفيذية قصب السبق في ساحة الجدل مع حماس حول موقفها
ا على استعداد كامل لالعتراف بمنظمة التحرير ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، حماس كما أعلن قادته

ولكن على قاعدة اإلبقاء على مسؤولية الدول العربية واإلسالمية، إضافة إلى التوافق على مبدأ إعادة التشكيل 
 . الذي يأخذ في االعتبار جملة من المعطيات بالغة األهمية

 تستدعي إعادة التشكيل هي الخريطة السياسة الجديدة للشعب الفلسطيني في الداخل أول المعطيات التي
والخارج، ذلك أن القسمة الحالية لم تعد تمثل الواقع، لسبب بسيط هو أن حماس والجهاد ليستا جزءاً منها، فيما 

 . تراجع صوت اليسار على نحو واضح خالل العقدين الماضيين
ماس والجهاد أقل من نصف أعضاء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية أن يكون ال يمكن ألي تشكيل يمنح ح

 . عادالً بحال من األحوال، ومن يرى غير ذلك ال يكون حريصاً على الوحدة أو إعادة التشكيل
الجانب اآلخر الذي يستدعي إعادة التشكيل هو ذلك المتعلق بما طرأ على أسس المنظمة من تغييرات منذ 

ى اآلن، إذ يجب أن تعود للمنظمة أبجدياتها األساسية، وإذا لم يكن باإلمكان الحديث عن تحرير المحتل نشأتها إل
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 بغير وسيلة االستجداء، ومن دون قيود أو شروط 67، فال أقل من وضع برنامج تحرير للمحتل عام 48عام 
 . يد أو شرطتكبل األجيال، وأقله بالحديث عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية من دون ق

ثمة بعد أساسي يزيد في أهمية إعادة التشكيل يتعلق بتوحيد فلسطينيي الداخل والخارج بعد افتراقهم طوال 
الوقت، فعندما كانت قيادة المنظمة في الخارج كان الداخل مهمشاً، وعندما عادت القيادة إلى الداخل همش 

نية على شطب حق العودة كما في أوسلو وسواه من الخارج، بل جرى تغييبه عملياً من خالل الموافقة الضم
 ). جنيف مثاالً(المعاهدات أو الوثائق الالحقة 

في ضوء ذلك كله يمكن الحديث عن إعادة تشكيل لمنظمة التحرير تأخذ ذلك كله في االعتبار، أما مطالبة 
 . حوالحماس باالعتراف بها ضمن صيغتها الحالية فال يمكن أن يكون مقبوالً بحال من األ

 
وقد كان الفتاً أن يطالب بعضهم حركة حماس باالعتراف بما يسمى وثيقة االستقالل، لكأن فلسطين أو الجزء 

 كان مستعمراً وأعلن عن استقالله بالوثيقة إياها التي لم تغير في المسار السياسي شيئاً، بل إن 67المحتل عام 
 . أوسلو كان في حقيقته تخلياً عن الكثير من بنودها

 4/4/2006السبيل االردنية 
  
  قراءة في أدواتها التنظيمية والفكرية والسياسية: حماس .47

  عدنان ملحم.د
وأدت اليمـين   ) م27/3/2006(بعد أن نالت الحكومة الفلسطينية الجديدة ثقة الـمجلس التشريعي الفلـسطيني            

جلة القيادة ومصير الـشعب،     ، وتولت زمام األمور وع    )م28/3/2006(الدستورية أمام الرئيس محمود عباس      
يبدو األمر مهماً أن يعاد تسليط األضواء على بعض األدوات          . وانتقلت من مقاعد الـمشاهدة إلى مقاعد القرار      

ومالحظـة مالمـح القـوة      . م25/1/2006الفكرية والسياسية والتنظيمية عند حركة حماس، بعد فوزها فـي           
  .والضعف فيها

السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية، يالحظ وبشكل ال يدعو للجـدل، أن            إن الراصد والـمتتبع للتطورات     
نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة، قد فاجأت بحجمها جميع القـوى الـسياسية الداخليـة وحتـى الخارجيـة              

 :وضعت حماس في موقع وصلته قبل األوان الذي خططت له، ومن ناحيـة ثانيـة  : وأربكتها، فمن ناحية أولى 
دفعت جميع القوى الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حزب السلطة السابق فتح إلـى صـفوف الــمعارضة،                 

  ).بصدى الـمفاجأة أو الصدمة(وتركتهم جميعاً يعيشون حتى اآلن في مجال ما يعرف 
 الراسخ  وعليه سأحاول رصد عدٍد مهم من اإلضاءات والـمحاور المهمة، بهدف النقد اإليجابي، والبناء الهادف             

  :القواعد
يعتبر نجاح حركة حماس هو أول وصول لحزب إسالمي عربي إلى السلطة وسدة الحكم ويتولى زمـام                 : أوالً

األمور منفرداً تحت لواء برنامج يتماشى مع القواعد الفكرية األساس لحركة اإلخوان الـمسلـمين الـمصرية              
  .م1928والتي أسسها حسن البنا العام 

، والرؤيـة الدينيـة للــموقف الـسياسي واالجتمـاعي           )اإلسالم هو الحـل   (نامج إلى شعار    ويستند هذا البر  
واالقتصادي والتربوي والثقافي لألمور، ويسعى بشكل دؤوب إلقامة مجتمع مثالي، يتشابه مع دولة الــمدينة               

لحمـساويون أنهـم    وعليه فقد أمن ا   . وخلفاؤه األربعة ) صلى اهللا عليه وسلـم   (الـمنورة والتي أقامها الرسول     
الوحيدون الذين يمثلون الفكرة االسالمية الخالصة والحقيقية، ونظروا إلى غيرهم من األحزاب والــمنظمات              

الجهاد اإلسالمي، وحزب التحرير، نظرة شك فوقية لبرامجهم، وتصادموا معهم،          : الفلسطينية، مثل ) اإلسالمية(
كما اعتبروا عـدداً  . ابية في الجامعات والنقابات والبلديات  وعلى األقل، وقفوا ضدهم في بعض الـمواقع االنتخ       
  .من القوى الوطنية األخرى، طابوراً من ضالي السبيل
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وانطالقاً من إيمانهم بوحدانية تمثيلهم لإلسالم السياسي الصحيح، فقد آمنوا أنهم أصحاب رسالة خالـدة بعثـوا                 
. االنطالق بهم إلى الطريق الصحيح، والـسبيل األصـح        إلنقاذ الناس من الظلـم والفساد والكفر، وهدايتهم، و       

وبسبب صعوبة إقامة دولة دينية خالصة سعى الحمساويون إلى إقامة دولة مدنية ذات مرجعية دينية، وإن كان                 
وقد استخدموا الـدين ومفرداتـه وقواعـده        . واضحاً أن تفاصيل ونقاط هذه الـمرجعية ما زال مشوشاً عندهم         

 ونجحوا في تصوير انشطتهم بأنها بوصلة الحق والهداية، وأن عملية دعمها يثاب الـمرء              الفكرية بشكل حاذق،  
  .عليها ويحاسب تاركها، وقد لوحت أدبياتهم وبياناتهم بذلك بشكل علني ال لبس فيه وال خجل

 على إبراز خصوصية الوجه الفلسطيني لحركـة اإلخـوان          1989وقد حرص الحمساويون منذ انطالقتهم عام       
مسلـمين في أرضهم، وأشارت بعض كتاباتهم إلى أنهم يشكلون حلقة صغيرة في منظومة حركة اإلخـوان                الـ

الـمسملين العالـمية، وإن ظلت طبيعة وتفاصيل العالقة بين الحزب األم والحركة الفلسطينية الوليدة محاطـة               
 حركة حماس من فـروع حركـة        بشيء من السرية والغموض، إال أنه ال يمكن إخفاء الدعم الكبير الذي القته            

اإلخوان الـمسلـمين في مختلف أنحاء العالـم، وخاصة العربية منها، حيث وفـرت لهـا الـدعم الــمالي                  
  .والسياسي والـمعنوي، وقد لعب ذلك دوراً مهماً في إنجاح خطط الحركة وأنشطتها

الـمستويات االجتماعيـة أوالدينيـة     وقد أقامت حركة حماس هيكالً تنظيماً دقيقاً، وخاليا مترابطة، سواء على            
أوالسياسية أوالعسكرية، وهدفت إلى الوصول والترابط مع معظم خاليا الـمجتمع، وتنظيمها فعلياً أو معنويـاً               

ولهذا ليس غريباً أن تكون رياض األطفال والـمدارس والجامعات والـمـساجد ونقابـات العمـال               . لصالحها
اتهم، وقد نجحوا في خلق معادلة عنكبوتية، من األتباع والـمريدين، فـي            والـمستوصفات، هدفاً رئيساً لنشاط   

  .ظل تراٍخ أو شلل لنشاط التنظيمات واألحزاب األخرى
من الحمساويون أن مالمح التغيير يجب أن تنطلق من القاعدة أو الجماهير، ولهذا صبوا جل اهتمـامهم                 آ: ثانياً

مع السلطة او التغيير الراديكالي لها، وإن عملوا بـشكل ممـنهج            عليها، وابتعدوا عن فكرة التصادم الـمباشر       
على إبراز اختالفهم معها أو التمرد على بعض قراراتها وعدم مساعدتها في تسجيل نقاط إيجابية في مسيرتها،                 
وقد استفادت حماس من فشل السلطة او فتح في محاربة الفساد، وترسيخ أسس االنضباط السلطوي واألمنـي،                 

درتها على جني أية مكاسب سياسية بسبب التعنت اإلسرائيلي الـمدعوم أميركياً، والشلل العربي العاجز              وعدم ق 
  .عن الدعم أو التأثير في مجريات األمور

من الحمساويون أن الجماهير وحدها هي صاحبة القرار بالتغيير، ولذا فقد اهتموا بها، كمـا أسـلفت     آولهذا فقد   
  .وا من الـمنطلقات العقائدية وسيلة ناجحة لذلكبتنظيم دقيق وشامل، واتخذ

ال تضع مؤسسات حماس التربوية في مقدمة اهتماماتها عملية ترسيخ ثوابت احترام الفكر والرأي اآلخر،               : ثالثاً
وإن نجحت في تعليم قياداتها إلى حد ما أساليب قيادة هذا اآلخر لكي يكـون               . او على األقل فن االختالف معه     

ولهذا يندر بالدارسين لتـاريخ     .  أو يحقق مشاريعها، أو أن يكون إلى جوارها، إلظهار فكرة تسامحها           تابعاً لها، 
حماس أن يجدوا مثاالً على تعاون أغلبية لها في موقع ما مع اآلخر، في حين توجد عشرات األمثلة على تعاون               

لحزبي والهيمنة العقائدية والنـضالية     اآلخر معها، ولهذا يسهل على القارئ او الـمطلع مشاهدة فكرة التعالي ا           
يمكن رصد مالمح ومشاعر الثأر لدى حماس سواء الثأر من التاريخ أو الواقع             ،  وبناء على ذلك  . عند اتباعها 

  .أو حتى الـمستقبل
األولى خارجية، ويقودها خالد    : وجود عدة مدارس فكرية داخل مؤسسة حماس      ال يمكن التغاضي عن     : رابعاً

صحبه في الـمكتب السياسي وليس جميعهم، وتتسم بالتشدد والتعالي، ومحاولة الـسيطرة            مشعل وعدد من    
الشاملة على الـمشروع السياسي الفلسطيني بشكل سريع، وبمساعدة خيوط عربية وإسالمية لها أجنـدتها              

نـامج  ويقودها اسماعيل هنية، وترى ضرورة تطويـع بر       : والثانية داخلية . الخاصة على الساحة الفلسطينية   
حماس مع الواقع الفلسطيني، وخصوصيته، وتحاول هذه الـمدرسة أن ترسم خريطة واقعية من خالل قراءة               
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وقد نجحت هذه الـمدرسة أكثر من مرة في تنزيـل سـقف مـشاريع              . الدوائر العربية واإلسالمية والدولية   
  .الخارج، أو فرملة اندفاعه

ثيراً، وظهر ذلك جلياً في الخطاب السياسي والعسكري لها،         وقد عانت الحركة من تصادم هاتين الـمدرستين ك       
وظل واضحاً أن الداخل مع الشهيد أحمد ياسين أقوى من الخارج، وأن الخارج بدونـه أقـدر علـى التـأثير                     

  .أوالقرار
إيران وسورية وأخيراً مصر مع تقاطعات خليجية في قطر : ويرتكز الخارج على ثالثة مرتكزات إقليمية هي

ويحبذ الداخل مصر بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ واالجتماع كما في قطاع . لكة العربية السعوديةوالـمم
  .غزة ويحبذ أنصار الحركة في الضفة الغربية، االنفتاح على األردن لنفس العوامل السابقة

قط، بـل لـدى     وليس غريباً أن تلعب مصر واألردن ومعهما السعودية ثوابت للواقع العربي ليس لدى حماس ف              
مؤسسة الرئاسة نفسها، في ظل خارطة عالـمية وعربية جديدة بعد ظهور منظمة القاعدة ونجاحها في إحداث                

  .وبعد سقوط العراق محتالً. بصمات عديدة لها في دول العالـم والـمنطقة
يـة  يؤكد الخطاب السياسي الذي طرحته حماس في برنامج حكومتهـا علـى معظـم الثوابـت الوطن                : خامساً

من الـمطالبة بإزالة االحتالل والـمستوطنات، وجدار الفصل العنصري، وبناء الدولة الـمـستقلة            : الفلسطينية
وهي . كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والتمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتحرير األسرى            

داخلي والخارجي، بأدوات تحقيقه، في حين أكـد        ثوابت ال يختلف عليها اثنان، وإن فشل في إقناع الـمحيط ال          
لنيل حقوقه، فإنه أشار في نفس الوقـت إلـى          ) ليس الكفاح الـمسلح  (على حق الشعب الفلسطيني بالـمقاومة و     

التعاون مع الـمجتمع الدولي، دون أن تعرف أن لهذا الـمجتمع أدبيات وقرارت يجب االعتـراف بهـا قبـل      
، بـسبب   )ف.ت.م(وقد خال البرنامج من أي اعتراف صريح بـ         . فق طبعاً معه  الدخول في أتونه، وإن لـم تت     

اعتراض حماس على مؤسسات الـمنظمة وهيكليتها ودورها فيها، وبسبب اعتبارها كياناً مشلوالً، وهي بـذلك               
كما يقول معارضوها لـم تميز بين حقيقة وشكل اإلصالح، وبين شرعية التاريخ والنضال وهـو مـا يفـسر                   

وال يختلف اثنان على تأييد جميع بنود البرنامج، وإن كانوا ال يختلفون أيـضاً              . ها لوثيقة االستقالل أيضاً   تجاهل
على صعوبة الواقع بسبب حداثته على الساحة الفلسطينية، وخطورة الظروف الخارجيـة الــمحيطة بكامـل                

. يـة األخـرى بـرامج متعـددة       الوطن، فللرئاسة برنامج واضح، وللحكومة برنامج آخر عام، وللقوى الوطن         
وللتشكيالت العسكرية برامجها، وإلسرائيل الدولة الـمحتلة برامجها التي تسعى لتحقيقها، رغم كل التغييـرات              

وللـمواطن أيضاً برنامجه باألمن الوطني، واالجتماعي، والسياسي والغذائي        . السياسية على الساحة الفلسطينية   
  .والوظيفي
لسلطة الفلسطينية الجديدة، على ترميم البيت الفلسطيني وليس تغييره، والوصول إلـى            يجب أن تعمل ا   : سادساً

اإلنسان الفلسطيني وليس تهميشه، ويجب أن تقتنع أنها أصبحت تمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أنـواع                 
د، ونـشاهد رجـال     أطيافه، ولذا نحن بحاجة إلى أن نرى الكوفية والعلـم الفلسطيني على أكتاف القادة الجـد              

لقد وصلت حماس إلى السلطة من خالل خطـة         . األجهزة األمنية الوطنية حولهم وليس أفراد أجهزتهم الخاصة       
حزبية للتغيير طويلة الـمدى، وتحاول بعد وصولها تحقيق خطة سريعة قصيرة الـمدى، وهـو أمـر مثيـر                  

  .لالنتباه
فيه، ولذا يتوجب عليها استثمار هذا الوصول لبنـاء         إن شرعية وصول حماس إلى السلطة أمر ال شك          : سابعاً

  .رؤية شاملة وموحدة، في وقت تسير فيه الحركة الحزبية الفلسطينية نحو حلول تفرضها عليها إسرائيل
ولذا فإن االقتراب من واقعية الرؤية، ووضوح القدرة، أمر ال بد أن تسير فيه حماس وأن بعـد الزمـان، وال                     

طالبتها باالعتراف بإسرائيل مجاناً، أو التنازل عن ثوابتها، بل مطلوب منهـا تغييـر              يعني ذلك بشكل مطلق م    
ولذا يجدر باألطراف الفلسطينية التي تطالب السلطة الجديدة باالعتراف بإسـرائيل أن            . األدوات وليس الثوابت  

  .ويجدر بـ حماس أن توافق على مبدأ التفاوض وليس تفاصيله. يكفوا عن ذلك
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كبير من الـمفكرين حماس، بضرورة االبتعاد عن تصوير نفسها على أنها قادرة بشكل أحادي،              وينصح عدد   
أو باالعتماد على موازين قوى أن تبحث عمن يحميها على هزيمة العالـم، ودحـر إسـرائيل وهزيمتهـا،                  

  .واالختراق السياسي للدبلوماسية العالـمية، وتوفير الـموارد لكل الناس
ومـن  . ا مل من وعود الدعم الـمالي العربي واإلسالمي، ومن جبن أوروبا وشك أميركا            وهي تعلـم أن شعبن   

يجب أن نعزز في الذاكرة العالـمية، ضعفنا االسـتراتيجي، وسـعينا           . استسالم الـمواطن العربي والمباالته   
. وقـضيته لتحقيق أسس العدل التي تخدم كل شعوب الـمنطقة، على أن ال تكون على حساب شعبنا ومستقبله                 

لقـد عاشـت الحركـة      . كما يطالب علـماء التاريخ حماس بقراءة التاريخ وفهمه واستيعاب دروسه وآلياته          
الوطنية الفلسطينية منذ بدايات القرن الـماضي حتى اآلن في مشكلة أساس هي عدم قـدرتها علـى رسـم                   

  .خارطة واضحة وشاملة ألدوات نضالها
امجها، ولكن يحذر عليها أن تزرع مصدات األشجار في سـهولنا بينمـا            نتمنى أن تحقق السلطة الجديدة كل بر      

  .الريح تسكن قمم جبالنا
  5/4/2006األيام الفلسطينية 

 
   اسرائيلياالرهاب أصله  .48

  داود الشريان
التقرير الذي كتبه االكاديميان االميركيان ستيفن وولت استاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد، وجون مير 

ستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، عن اللوبي االسرائيلي والسياسية الخارجية االميركية أحدث شايمر ا
ضجة في اميركا وخارجها، ألنه سخر هذا السرد ليقول ان قيمة اسرائيل االستراتيجية حكاية مزعومة وكذبة 

ح االميركية والسياسية الخارجية آن االوان لكشف زيفها، وان الدولة العبرية باتت تشكل عبئاً على المصال
ومعتبراً ان قوة اسرائيل العسكرية لم تستطع ان توفر الحماية لواشنطن، مطالباً بوقف المغاالة في هذا الجانب، 

 في المنطقة، ويسوق امثلة ابرزها المخاوف التي اوجدتها الثورة االيرانية بشأن أمن للمصالح األميركية
وفي حرب . يج العربي، حيث قامت اميركا بأنشاء قوة االنتشار السريع الخاصة بهااالمدادات النفطية في الخل

 اكتشف السياسيون في واشنطن ان اسرائيل، آخذة بالتحول الى عبء 1991 - 1990الخليج االولى في عام 
 بتمزيق استراتيجي، فالواليات المتحدة لم تستطع استخدام القواعد االسرائيلية خالل الحرب خشية المخاطرة

 عند غزو العراق حين بقيت اسرائيل تتفرج وتجنى 2003وكرر التاريخ نفسه في العام . التحالف ضد العراق
  .االرباح

لم يكتف التقرير بهذا االستنتاج المهم، بل اعتبر ان العالقة االستثنائية مع اسرائيل ال تساعد اميركا في حربها 
ان المنظمات االسالمية التي يصفها التقرير بـاالرهابية والتي على ما يسمى االرهاب، ففي نظر المؤلفين 

كما في لبنان عام (ال تهدد الواليات المتحدة، إال عندما تتدخل ضدها ) حماس أو حزب اهللا مثالً(تهدد إسرائيل 
ضد وبحسب التقرير، فإن اإلرهاب الفلسطيني ليس عنفاً عشوائياً موجهاً ضد إسرائيل أو , وفوق ذلك). 1982

الغرب، بل هو رد على حملة إسرائيل التي تشنها منذ دهر طويل وتبتغي بها استعمار الضفة الغربية وقطاع 
ولعل ابرز ما في هذا التقرير انه أكد ربط االرهاب الذي يجتاح منطقة الشرق االوسط بإسرائيل التي . غزة 

ع بداية تأسيس دولة اسرائيل في اربعينات تدعي انه يستهدفها، واشار الى ان الصهاينة استخدموا االرهاب م
واورد المؤلفان تصريحاً لشامير يؤكد فيه ان االرهاب بضاعة اسرائيلية في االساس ويقول . القرن الماضي

ال األخالق اليهودية وال التقاليد اليهودية تستبعد اإلرهاب كوسيلة : مدافعاً عن العمليات االرهابية ضد االنكليز
  ).البريطانيين(في حربنا ضد المحتلين ... اإلرهاب له دور كبير يلعبهللقتال، بل إن 

األكيد ان فشل اميركا في العراق وفي حربها على ما يسمى االرهاب كان الدافع االبراز الى صدور مثل هذا 
 والمهم .التقرير الذي ربما مّهد لنشوء حركة بين النخب السياسية تدعو لمراجعة العالقة بين اسرائيل واميركا
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ان يجد هذا التقرير صدًى عملياً في العالم العربي، انطالقاً من ان بناء عالقات استثنائية بين العرب واميركا 
اكثر جدوى للمصالح االميركية، وان يتحول هذا التقرير الموضوعي الى مناسبة لفتح الحوار حول اهمية 

  لى المصالح وليس االوهام، خصوصاً ان التقرير يفند في معاودة رسم العالقات االميركية مع المنطقة استناداً ا
  

شكل عملي كذبة ان اسرائيل مهددة من جيرانها، فضالً عن انها باتت تشكل تهديداً للمنطقة بسبب ترسانتها 
  .النووية

  5/4/2006الحياة 
 
  أوسلو تستعد لنفض الغبار عن مبادرتها والتحرك فلسطينياً  .49

  جورج علم  
ؤولون عن قسم الشرق األوسط في وزارة الخارجية النروجية عن التعبير بقدر من االهتمام، عن               ال يتوانى المس  

الخطوة المتقدمة التي احرزها لبنان باتجاه بناء جسر حوار وتواصل مع الفلسطينيين، إن لجهة طرح موضوع                
عاطي مع هذا الملـف، او  السالح الفلسطيني على طاولة الحوار، والتوصل الى تفاهمات مشتركة حول كيفية الت    

  . لجهة الزيارات التفقدية التي قام بها وزراء في الحكومة الى المخيمات
الى جانب االهتمام برصد وقائع هذا التحرك على الساحة اللبنانية، ال يتحدث المسؤولون عن أي مبادرة يمكن                 

وإن حصل ذلك في المـستقبل القريـب،        ان تقوم بها أوسلو لتشجيع سياسة الحوار واالنفتاح، وإعادة بناء الثقة            
، وليس عن طريق مبادرة نروجية مستقلة، ألن األوضاع         )االونروا(فسيكون عن طريق، وكالة غوث الالجئين       

غير مؤاتية، ال بالنسبة للنروجيين، وال بالنسبة للظروف الدقيقة التي تمر بها القـضية الفلـسطينية فـي هـذه                    
  . المرحلة

لهذا االنكفاء في طرح المبادرات، فيعود في ظاهره الى الرسوم الكاريكاتورية، وما سببته             أما األسباب المباشرة    
من مردودات سلبية على صورة النروج في العالمين العربي، واإلسالمي، ال بل على معظم الدول االسكندينافية               

  . بشكل عام
ذبـات الـسياسية داخـل النـروج     وتشير بعض المصادر المسؤولة، ان ما جرى؛ إنما حصل على خلفية التجا          

حزب اليسار الديموقراطي، وحزب العمل؛ وحزب الوسط الذي يضم االشتراكيين          : والمحتدمة بين احزاب ثالثة   
وقد دخلت النزعة األوروبية المتشددة ضد الوافدين، ورقة سياسية بامتياز في ظل الصراع             . مع تكتالت أخرى  

انتقلت الرسوم الكاريكاتورية لتؤدي وظيفة سياسـية داخليـة فـي           الداخلي بين أحزاب السلطة، والمعارضة، و     
المعركة المحتدمة، وإذ فجأة تصبح مادة سجالية، ال بل تصادمية بين الدول االسكندينافية من جهـة والعـالمين                 

  . العربي واإلسالمي من جهة أخرى
مة في العالقات الثنائيـة مـع       ولم يقتصر األمر على الشأن االعالمي، بل حصل قطع عالقات دبلوماسية، وأز           

العديد من الدول، وحرق سفارات، والتعّرض ألخرى، ومقاطعة السلع، والمنتجـات المـصّدرة مـن الثالثـي           
االسكندينافي الدانمارك، والنروج، والسويد، إضافة الى الفتور فـي العالقـات الشخـصية بـين المـسؤولين                 

   .النروجيين والعديد من القادة العرب، والمسلمين
وتبرر هذه المصادر حالة عدم االكتراث التي أبدتها الحكومة النروجية، بالقول إن األمر نظر اليه في البدايـة                  
على انه شأن داخلي، وموجه باتجاه فئات سياسية في الداخل، وعندما رفضت االعتذار؛ إنما جاء رفضها أيضا                 

بعداً إقليمياً دوليـاً، وهـدرت التظـاهرات        من منطلقات وحسابات داخلية صرفة، لكن عندما اتخذ الموضوع          
الحاشدة في الشوارع وأحرقت السفارة في دمشق، وجرت محاوالت االعتداء على سـفارات أخـرى؛ فطنـت                 

  . الحكومة النروجية لألمر، وسعت الى تداركه، لكن بعد فوات األوان
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لتي تشغل كبار المسؤولين، بعـدما      أما المساعي الناشطة اليوم لمعالجة الوضع، وإعادة وصل ما انقطع، فهي ا           
أدركوا خطورة االرتدادات الرسمية والشعبية التي خلفتها تلك الرسوم في العالمين العربي واإلسالمي، واحـدة               
منها احتمال قيام وزير الخارجية النروجي يوناس ستوري بجولة في المنطقة تشمل بيروت، ودمشق، وعمان،               

 وجهات النظر حول العديد من القضايا العالقة؛ والتي تحـول دون احـراز              ورام اهللا، وتل ابيب، بهدف تقريب     
تقدم في عملية السالم، ومن هذه القضايا البحث في كيفية تفعيل المبادرة العربية للسالم التي أقرتها قمة بيروت                  

ذه المبادرة،  ، وذلك بعدما قرر الملوك والرؤساء والقادة العرب في قمة الخرطوم األخيرة تفعيل ه             2002في ال 
  . بدالً من عبارة التأكيد عليها

ويجري اآلن درس اقتراح يقول بقيام وفد مشترك من ترويكا دول اوروبا االسكندينافية، يمثل وزراء خارجيـة      
الدانمارك، والسويد، والنروج بزيارة العديد من دول المنطقة، وعلى مراحل، او ان يتوّزع الثالثة هذه المهمة،                

  . ل محددة، إلزالة االلتباس، وإعادة المياه الى مجاريها على مستوى العالقات الثنائيةكل باتجاه دو
وفي مطلق االحوال، يسود انطباع في أوسلو عن استعدادات جدية تهدف الى إعادة الحـرارة الـى شـرايين                   

و السابقة، وما نفذ منها،     العالقات مع الفلسطينيين واإلسرائيليين؛ وتنشيط الذاكرة الجماعية المعنية بمبادرة أوسل         
وما لم ينفّذ، وما ُأخذ به، وما لم يؤخذ به، لمساعدة الطرفين على إبقاء جـسور الحـوار واالتـصال قائمـة،                      
ومفتوحة بينهما، على الرغم من صعوبة االوضاع بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية، واحتاللها مقاعـد          

في عملية السالم، انطالقا من أوسلو، وخارطة الطريق، وبالتنـسيق          الحكومة الجديدة، كل ذلك لضخ دم جديد        
المباشر مع الرباعية الدولية، للقيام بمسعى ما، يقّرب وجهات النظر ما بين الفلسطينيين من جهة، وبينهم وبين                 
اإلسرائيليين من جهة أخرى، لتدارك الوضع، والحؤول دون تراجعه الى الوراء، بل محاولة دفعـه خطـوات                 

اسعة الى األمام باتجاه قيام الدولة الفلسطينية استنادا الى العهود والعقود السابقة السارية اإلجراء والتنفيذ، ولو                و
  . بشكل خجول، ودون المستوى المطلوب

وإذ تؤكد الجهات النروجية على ان هذا النوع من االستعدادات، إنما يخطط له انطالقاً من مبادرة ذاتية، فردية،                  
 أطراف أخرى تقول بأن ذلك ال يتم بصورة تلقائية، إنما بإيحاء أميركي واضح، حيث ال تريـد اإلدارة              فإن ثمة 

األميركية ان تتخلى عن دبلوماسية الحزم في التعاطي مع حماس وسائر األطياف السياسية الفلسطينية األخرى؛               
سرائيليين الى نقطة الصفر، ولذلك ال      لكنها ليس من مصلحتها على اإلطالق عودة األمور بين الفلسطينيين واإل          

يستبعد على اإلطالق من ان تكون وزيرة الخارجية كوندليسا رايس قد أوعزت الى نظيرها النروجي بضرورة                
التقدم بمجموعة مقترحات، الختيار أنسبها، والسعي الى وضعه موضع التنفيذ، لتدارك الوضـع قبـل فـوات                 

  . األوان
يجابيات من شأنها ان تمهد الطريق لمبادرة ما، األولى ان السلطات النروجية            وتتحدث المصادر عن مجموعة ا    
موقفا يقول باعتماد قائمة األمم المتحدة التي تدّون أسماء المنظمـات           ) 2006(اتخذت في كانون الثاني الماضي      

ى هـذه الالئحـة   والجدير ذكره ان حماس غير مدرجة عل. التي تصنّفها المرجعية الدولية بالمنظمات اإلرهابية     
بخالف تلك المعتمدة في الواليات المتحدة األميركية ما يوفر للسلطات المعنية في أوسلو، فرصة إضافية جديدة                

  . لإلسراع بالتحرك، وبقيام نوع من المبادرة بدون إبطاء
قاً منصب  أما العنصر االيجابي الثاني فيتعلق بوزير الخارجية النروجي يوناس ستوري شخصيا؛ كونه شغل ساب             

رئيس الصليب األحمر النروجي، وهذا المنصب، وفّر أمامه المزيد من الفرص، والمزيد من الزيـارات الـى                 
المنطقة، ومن المعلومات التفصيلية، والمدققة عن أحوال الفلسطينيين خصوصاً في المخيمات، وهذا ما يوفر له               

  . قدراً أكبر من مقومات التحّرك، والمبادرة سريعاً
 االهتمام النروجي بالحوار اللبناني اللبناني، وما أحرزه من تقدم على مسار المخيمات، وكيفية التعـاطي                ويأتي

مع ملف السالح الفلسطيني الناشئ خارج المخيمات، وداخلها، إضافة الى استعدادات الحكومة اللبنانية إلعـادة               
اكلهم االجتماعية والمعيشية، والصحية، والبيئية؛     النظر بمواقفها السياسية تجاه الالجئين، ومعالجة الكثير من مش        
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يأتي هذا االهتمام من منطلقات متعددة أولها ان النروج هـي رئيـسة مجموعـة الـدول المانحـة لالجئـين                     
ولـذلك ال   . الفلسطينيين، وهي الساعية أبداً لتحسين أوضاعهم ريثما يتم التفاهم النهائي على كيفية حق العـودة              

هذه المرحلة امكانية السعي لدعم الحكومة اللبنانية عملياً لوضع ما اتخذتـه هيئـة الحـوار               يغيب عن بالها في     
الوطني من قرارات وتوجهات موضع التنفيذ العملي؛ وأيضاً إعادة النظر في الوضع المـالي لوكالـة غـوث                  

ياً، واجتماعياً، الى مـا     بهدف تمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطيني المخيمات معيش        ) االونروا(الالجئين  
  . هناك من خطوات أخرى هي قيد الدرس واإلعداد

وأبرز هذه الخطوات المرتقبة كما تقول الجهات المطلعة جعل وضع الالجئين في سـلم أولويـات أي مبـادرة             
أخذ واقع  تستعد لها أوسلو حالياً، سواء لجهة نفض الغبار مجدداً عن اتفاقية أوسلو، او التخطيط لمبادرة جديدة ت                

  .التحوالت الكبيرة في المنطقة، وعلى مستوى القضية الفلسطينية بعين االعتبار
  5/4/2006السفير 
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   حازم األمين
القاعدة  لـترجح مصادر أمنية وأخرى جهادية في عّمان ان تلعب شبكة اإلنترنت دوراً كبيراً في بناء شبكات 

ويقول ناشط فلسطيني إسالمي نحن ال نتحدث عن إيصال أفكارنا عبر . داخل الضفة الغربية وقطاع غزة
الشبكة، فأفكارنا وصلت، وانما نتحدث عن بناء تنظيم وهو أمر يحتاج الى استعدادات هي اليوم متوافرة اكثر 

ويتحدث مسؤول أمني أردني عن . شبكة فقطمن اي يوم سابق وإمكان التفلت من المراقبة امر ممكن عبر ال
  .جيل قاعدي جديد محترف ويتمتع بقدرات اتصالية عالية تمكنه من الوصول الى مناطق خارج الرقابة األمنية

القاعدة لبدء التأسيس في الداخل لكنه يتوقع ان تستمر مرحلة  الباحث حسن هنية يرى ان اللحظة مناسبة لـ
انها طريقتهم في العمل، ففي بداية تسعينات القرن الفائت : ويقول. دء العمل الفعليالتأسيس سنوات قليلة قبل ب

كان مناصرو القاعدة والفكر السلفي الجهادي قلة في األردن، وبعد ان اتُخذ القرار ببدء العمل لم تمض سنوات 
د الناشطين في التيار يعزز ما قاله هنية كالم ألح. قليلة اال وكانت القاعدة منتشرة ولها جماعات وانصار

السلفي الجهادي اذ قال ان اي عمل ينسب اليوم الى القاعدة في الضفة وغزة سيكون بمبادرة شخصية وستقوم 
  .القاعدة لن يبدأ العمل قبل اكتمال التحضيرات به مجموعات غير منظمة والفرع الفلسطيني لـ

اذا دقت ساعة عمل القاعدة في الضفة والقطاع؟ ولكن ما هي تلك اللحظة التي أشار اليها اكثر من مصدر؟ لم
اإلجابة الدائمة تفاوتت بين الهدنة التي أعلنتها حركة حماس وانخراطها في العملية السياسية وفوزها 

وال يبدو هذا الكالم نظرياً او تحليلياً إنما ايضاً مبنياً على معلومات لدى اكثر من جهة امنية . باالنتخابات
خصوصاً . حماس  تشير الى بداية تملمٍل في القيادات والقواعد في الجناح العسكري لـوسياسية في عمان

ان االنتقال الى العمل السياسي والتفاوض يترك قطاعاً واسعاً من ناشطي الحركة لالستهداف اإلسرائيلي الذي 
تي فازت على نحو حماس ال فـ. لم يتوقف، في وقت قررت فيه القيادة السياسية نقل جهودها الى صعيد آخر

ولطالما عرضت المراحل . فاجأ قيادتها اصالً لم تكن أعدت نفسها وقواعدها للدور الذي اضطلعت به اليوم
االنتقالية تنظيمات مثل حماس الرتجاجات داخلية سينجم عنها بحسب اكثر من مراقب انشقاق مجموعات 

  .نشقاقي هذاراديكالية، وستعزز سياسة االستهداف اإلسرائيلية الميل اال
حماس في مدينة غزة يقودهم مسؤول عسكري  يؤكد ابو محمد ان نحو مئتين من الجناح العسكري لـ

ويتحدث السلفيون الجهاديون في . معروف بدأوا اتصاالت مع جهات خارج الحركة احتجاجاً على الهدنة
مجاهدين في فلسطين موقعة من األردن عن رسالة وجهت عبر موقع الكتروني من قيادة تنظيم القاعدة الى ال

واشاروا الى ان الرسالة . المقداد عمر، حملت نصائح ودعوى لعدم االلتزام بالهدنة ورفض العملية السياسية
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وجهت الى المسؤول العسكري لكتائب القسام محمد ضيف وانه قرأها، وهي نشرت على موقع خاص 
  ).NET.ALOMMH.WW(بـالقاعدة في فلسطين هو

عوامل كثيرة تجعل من الربط بين صدمة استالم حماس السلطة وبين تمكن القاعدة من اختراق مناطق الضفة 
اذ ان تمكن الجماعات السلفية الجهادية من الوصول واالنتشار في البيئة األردنية . والقطاع امراً ممكناً

ذه الجماعات في األردن هي في شكل او آخر انشقاقات راديكالية عن فه. والفلسطينية حصل وفق منطق مشابه
شيوخ ودعاة وناشطون شعروا بأن جماعة األخوان ال تلبي تطلبهم . جماعة األخوان المسلمين في األردن

وشكل انخراط اإلخوان في الحياة السياسية وتحالفها مع الملك ثم توزير مسؤولين فيها والحقاً خوضها . العنفي
وهذه االنشقاقات حصلت في البداية في البيئة . نتخابات النيابية لهؤالء خروجاً عن مفهومهم للدعوةاال

. الفلسطينية في األردن ولم تنتقل الى البيئة االخوانية الشرق اردنية اال في اوائل تسعينات القرن المنصرم
ا فاق الوليد والده حجماً ودوراً، ولكن وحماس هي امتداد فلسطيني لحركة األخوان المسلمين األردنيين، وربم

ويضاعف من قيمة هذه المعادلة حقيقة ان حماس نشأت بدفع من . جينات الوالد حاضرة في المجتمع الحماسي
صقور األخوان األردنيين ومن قطبييها، وما يميز حماس عن تنظيمات اإلسالم الجهاد العالمي هو ما يسميه 

  . ندخل في منطقة ضيقة يسهل فيها القفز بين الفروق الطفيفة لالعتقاداتحسن هنية وطنية سلفيتها، وهنا
حماس هي اليوم مجتمع االخوان المسلمين في الضفة والقطاع، كما هي مجتمعهم في المخيمات الفلسطينية في 

عباءة المحاضن الفعلية لجماعات الجهاد العالمي الخارجة من ) االخوانية(وكما كانت هذه المخيمات . األردن
االخوان، يتوقع ان يشكل مجتمع االخوان في الضفة الغربية اليوم محاضن وان موضعية، للخارجين عن 

علماً ان . حماس ممن دفعت بهم ظروف المواجهة مع اسرائيل الى التحول الى هدف محتمل لالغتيال والقتل
اكثر، من الناشطين في حماس وغيرها ثمة معضلة فعلية تواجه عملية التسوية اليوم وتتمثل بأن مئات، وربما 

ويقول . من الصعب تحولهم الى العمل السياسي على رغم دخول حماس في هذا العمل وتشكيلها الحكومة
في الفترة . والزرقاوي لم يعمال في السابق في الضفة والقطاع) عصام البرقاوي(مصدر امني اردني  المقدسي 

لم يكن الوقت . د وفتح من جهة وعلى اسرائيل من جهة اخرىالسابقة اقتصرت الحرب على حماس والجها
كانت أهداف القاعدة مصالح غربية وهو امر لو . متاحاً ولم يكن هناك استرخاء لبناء خاليا عبر الكتب واإلقناع

والذي تغير اآلن هو مشاركة حماس في االنتخابات . حصل في فلسطين لكان اصطدم بمصالح حماس والجهاد
  .  وتشكيلها الحكومة، وهذا األمر سيولد تذمراً في أوساط الجناح العسكريالفلسطينية

القاعدة في الضفة الغربية على رغم ميل األجهزة األمنية  ال معلومات محددة لدى األمن األردني عن نشاط لـ
عد نفسه اما في غزة فتجزم مصادر هذه األجهزة ان ثمة من بدأ ي. األردنية الى االقتناع بأن األمر ممكن

وكشفت هذه المصادر عن ان مجموعة العشرة ناشطين في القاعدة في غزة تم تجنيدهم . القاعدة لإللحاق بـ
عبر االنترنت وانهم اليوم في مرحلة اإلعداد والتحضير، وان هذه المجموعة تستعمل في تحركاتها وسائل 

والحظت هذه . همات االتصال ونقل األسلحةتمويه لم يسبق ان اعتمدتها تنظيمات فلسطينية مثل تكليف نساء بم
المصادر تزامن ذلك مع بداية اعتماد ابو مصعب الزرقاوي في العراق على النساء في عدٍد من المهمات 

وفي سياق ربط المعلومات عن تحرك هذه الجماعات في غزة وبين ما يجرى في العراق لفتت . والتحركات
التكفيري كتائب الناصر صالح الدين الذي يعمل في غزة ويقوده جمال المصادر األردنية الى ان اسم التنظيم 

ابو سمهدان، تستعمله ايضاً جماعة تعمل في العراق وتصدر بيانات تتبنى فيها عمليات ضد األميركيين 
وليس لدى األمن األردني معلومات عن عالقة بين التنظيمين ولكن األمر بالنسبة اليهم يحتاج . والجيش العراقي

  .لى التوقف عنده، ويشير الى بداية تماه بين الجماعات في العراق وغزةا
اما سبب تقدم غزة على الضفة في استقبال الفكر السلفي الجهادي وتنظيماته العسكرية واألمنية فمرتبط الى حد 

 ان الرقابة كما. كبير بالكثافة السكانية العالية وبانتشار األحزاب اإلسالمية منذ بداية االنتفاضة األولى
وهنا ال بد من اإلشارة الى الدور اإلسرائيلي في . اإلسرائيلية على الضفة الغربية كانت اشد منها على القطاع
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تعويم التيارات اإلسالمية في نهاية سبعينات القرن الفائت في مواجهة فتح والتيارات القومية واليسارية التي 
فإسرائيل كانت خبرت حركة االخوان المسلمين وخياراتها التقليدية . لعبت ادواراً في بداية االنتفاضة األولى

. واعتبرت ان براغماتية هذه الحركة ربما كانت مدخالً لتمثيل فلسطيني بعيد من منظمة التحرير الفلسطينية
ان لكن اإلسرائيليين تفاجأوا بسرعة انتشار الحركات اإلسالمية وبتحولها الى حركات مقاومة، وادركت متأخرة 

المواجهة المقبلة ستكون مع هذه التيارات وكانت الخطوة األولى قيامها بإبعاد عدد من ناشطي حماس الى 
  .منطقة مرج الزهور في لبنان في مطلع تسعينات العام الفائت

وغزة كانت مسرح الميل اإلسرائيلي األول للتعاطي الهادئ مع االخوان المسلمين الفلسطينيين وهي ايضاً كانت 
ففي نهاية السبعينات لم تعترض السلطات اإلسرائيلية على إنشاء الجامعة . رح المواجهات األولى معهممس

وحاولت . اإلسالمية في غزة، وهذه الجامعة تحولت الى احد المحاضن الفعلية للحركات اإلسالمية في المدينة
الداخل بصفته بديالً عن منظمة التحرير اسرائيل استثمار ثنائية ما يسمى الداخل والخارج مراهنة على استمالة 

  .الفلسطينية، واالخوان كانوا جزءاً من هذا الداخل
في مرحلة الحقة اكتشف اإلسرائيليون عقم رهانهم هذا، فقد اكتشفوا متأخرين ان تلك البيئة سيسهل استثمارها 

 أفضت اليه ظاهرة األفغان العرب وطبعاً يذكر تأخرهم هذا بتأخر األميركيين في توقع ما. من قبل الراديكاليين
  .التي ساهموا في تعاظمها

غزة تحولت مع بداية االنتفاضة الى المنطقة التي يشار الى الحركة اإلسالمية فيها بوصفها الداعي الى تعجيل 
حماس التي ظهرت مع بداية االنتفاضة األولى شهدت نقاشاً بين جناحين اخوانيين داخلها جناح  فـ. الجهاد
يدعو الى استعجال الجهاد واعالن إنشاء الحركة وآخر من الضفة الغربية فضل في البداية ان يسبق غزي 

اإلعالن عمل في التثقيف والتعليم بما يمهد لهذا اإلعالن، وفي النهاية تمكن أصحاب الرأي األول من فرض 
  . توجههم

نية في غزة ربطاً بين البنى التنظيمية لهذه ال يعني هذا العرض لبداية نمو حركات المقاومة اإلسالمية الفلسطي
الحركات وبين شبكات الجهاد العالمي والقاعدي، ولكن البنى األجتماعية والدينية متقاربة بحيث ال يمكن للباحث 
في إمكان ان تجد القاعدة موطئ قدم لها في غزة او الضفة الغربية إال ان يبحث في البيئة الحركية اإلسالمية 

ولكن وفي الحال الفلسطينية من . مسار نفسه يمكن رصده في معظم مسارات الحركات الراديكاليةفال. اوالً
ففي مقابل المسار المعهود لشخصيات راديكالية اسالمية فلسطينية بدأت . الممكن رصد حركة معاكسة ايضاً

اي ) أبو قتادة( او لندنستان )عبداهللا عزام(عملها بالقضية الفلسطينية ثم تـجاوزتها او هجرتها الى أفغانستان 
انتقلت من الجهاد الوطني الى الجهاد العالمي، ثمة من بدأ في الجهاد العالمي ثم انتقل الى الجهاد الوطني من 

فهؤالء ذهبوا الى مصر في . أمثال قادة حركة الجهاد اإلسالمي عبدالعزيز عودة وفتحي الشقاقي ورمضان شلح
ك التقوا برموز الجماعات اإلسالمية القطبية التي كانت بدأت تنشط في الجامعات بداية السبعينات للدراسة وهنا

المصرية حينها وتأثروا بصالح سرية الذي زاملهم في الجامعة، وبمحمد سالم الرحال، وكذلك بالناشطين 
  .المصريين من امثال عبدالسالم فرج

حركة الجهاد  المصري نتيجة عالقتهما بـواعتقل المصري عبدالعزيز عودة وفتحي الشقاقي من قبل األمن 
الثورة اإليرانية وزاروا طهران في  كما ارتبط الحقاً قادة حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بـ. المصرية

  .بداية الثورة، لكنهم وعلى رغم احتكاكهم بتجارب الجهاد العالمي عادوا وأسسوا حركتهم الفلسطينية في غزة
 حول الفارق بين معتنقي الجهاد العالمي بعد تجارب وطنية، وبين العائدين من ويمكن هنا تسجيل مالحظة

الجهاد العالمي الى الجهاد الوطني، هو ان معظم األولين من أبناء الشتات الفلسطيني وتحديداً مخيمات األردن، 
  .بينما اآلخرون هم من الداخل وتحديداً من مدينة غزة

ثلية بين الجهادين الوطني والعالمي على بدايات نشوء حركة حماس وان من الممكن سحب هذه العالقة التما
فقد شهدت الحركة بحسب مقربين منها في تلك الفترة تجاذباً بين قيادات الخارج القادمة في . على نحو مختلف
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) خالد مشعل ومحمد نزال وعماد العلمي وموسى ابو مرزوق(حينها من الكويت عقب حرب الخليج الثانية 
قيادة الخارج كانت تريد ). عبدالعزيز الرنتيسي ومحمود الزهار واسماعيل ابو هنية(يادات الداخل في غزة وق

االنتقال من المقاومة السلبية عبر األطر الشعبية والتحركات االحتجاجية، الى المقاومة اإليجابية اي العمل 
  .العسكري المباشر

اً لطالما كان الخارج والشـــتات اكثر راديكالية من الداخل، وهو اذ. اما قيادة الداخل فكانت تريد االستمهال
أمر يفسر ايضاً بعض جوانب تأخر القـــاعدة بالوصـــول الى الداخل الفلسطيني، هذا التأخر الذي يقول 
بعض المــترددين على األوساط القاعدية انه يسبب الكثير من األرباك في الوسط الجهادي السلفي ويطرح 

  . واسئلة حول دور هذه الجماعات ووظيفتهاشكوكاً
على نحو ما كانت عالمية دعاوى عبداهللا عزام الجهادية غير منفصلة عن معضلته الفلسطينية، كذلك ال تخلو 

، من عالمية لطالما نقلت نزاعات في )وان بدرجة اقل(فلسطينية حركة الجهاد اإلسالمي، وحركة حماس 
وفي منطقة المراوحة هذه تجد القاعدة حظوظها في القضية . ب القضية الفلسطينيةمناطق بعيدة من العالم الى قل

انها المنطقة التي تضيع فيها الحدود بين فلسطين كوطن وفلسطين كوديعة مقدسة، وهذه الثنائية . الفلسطينية
هذا .  الفكرةتكاد تكون ملمحاً ثابتاً في الهوية الفلسطينية، ولكنه ملمح يعرضها الى ضياع األرض وبقاء

االفتراض يوازي تماماً الفارق بين السلفية الوطنية والسلفية الجهادية العالمية والتنقل بينهما، فكيف سيكون 
الحال اذا لم يكن لألولى اصل متين في كتب السلف واجتهادات اتباعهم؟ ربما تمثل الجواب بعد االنتخابات 

  .الجهاد العالمي الفلسطينية بأن من السهل هجرها وااللتحاق بـ
وباألضافة الى سلفية حماس الوطنية لطالما انتشرت في مناطق الضفة الغربية وحتى في داخل مناطق الخط 

وحدث اكثر من مرة ان خرج عن هذه الجماعات . األخضر جماعات سلفية خارج حركة االخوان المسلمين
 أسس الشيخ عبداهللا 1979ففي . مل الدعويافراد ومجموعات جهادية بعضها تم تفكيكه وأخرى انتقلت الى الع

نمر درويش وهو من عرب اسرائيل تنظيم اسر الجهاد ونفذ هذا التنظيم عمليات عسكرية عدة قبل ان يعتقل 
وبعد اإلفراج عنه أعلن عن تراجعه عن افكاره وأسس الحركة اإلسالمية . مؤسسه ويسجن لمدة خمس سنوات

وهناك شخص آخر في الضفة الغربية هو ضياء الدين . اسية اإلسرائيليةفي فلسطين وانخرط في العملية السي
القدسي وهو ممن خاضوا التجربة األفغانية وعاد الى الضفة واستطاع تكوين مجموعة مناصرين، لكنه اليوم 

  .معتقل ايضاً
 بدأ يتغلغل يقول مسؤول سابق في السلطة الفلسطينية، رفض ذكر اسمه، التفكير السلفي الجهادي الذي نعرفه

وبدأت مجموعات صغيرة بالتشكل في اكثر من منطقة عن طريق . في مرحلة متأخرة في الضفة الغربية
هذا األمر سيكون الشغل الشاغل لألجهزة . اإلنترنت والكتب والمنشورات التي تصل من األردن ومن مصر

 األردني فيقول ان السلطات األدرنية ال اما المسؤول األمني. األمنية اإلسرائيلية في السنوات الثالث القادمة
تتابع الجماعات السلفية الجهادية في غزة ومن المهم معرفة قنوات اتصالها بالخارج حتى يتم تحديد إمكاناتها 

  .وأهدافها
السنوات الثالث المقبلة ستكون سنوات القاعدة في الضفة والقطاع يردد هذه العبارة في األردن مسؤولون 

فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية أيقظ هذا . مسارات القاعدة، وجهاديون يون ومتابعون لـسياسيون وأمن
  . االفتراض، وكذلك انسداد أفق التسوية

شرح مسوول أمني أردني لـالحياة آلية عمل تنظيم القاعدة في األشهر األخيرة كما رصدتها اجهزة األمن 
األول هو الذي يصدر . عمليات التي ينفذها تنظيم القاعدة في العالماألردنية، فقال إن هناك ثالثة انواع من ال

ايمن الظواهري اوامر مباشرة بتنفيذه، والثاني هو الذي تترك تقديراته للمجموعات والشبكات المنتشرة في 
حاتها في العالم، والنوع الثالث هو ذلك الذي يتم األيحاء به عبر المواقع األلكترونية الجهادية والتي تتضمن صف

  .الكثير من األحيان رسائل مشفرة ألناس محددين تكون بمثابة تكليفهم بمهمات وعمليات
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. وأكد المسؤول األمني ان كالً من اسامة بن الدن وايمن الظواهري مختبئان في والية وزيرستان الباكستان
مصري يدعى سعيد، وكان وكشف عن ان بن الدن عين أخيراً مسؤوالً للعالقات الخارجية في القاعدة وهو 

  .عمل سابقاً مسؤوالً مالياً في التنظيم
وقال ان ثمة انشقاقات شهدتها القاعدة في اآلونة األخيرة كان ابرزها انفصال ابو الليث الليبي، الذي استقل 
بمجموعة مناصرين له وفضل العمل منفرداً داخل افغانستان، ورجح ان تكون وراء هذه االنشقاقات قيام بن 

  .دن بتقريب المصريين اليه على حساب محازبيه من الجنسيات األخرىال
المسؤول األمني اشار الى ان بن الدن اعاد تعيين امراء للمناطق، فعين اميراً ألوروبا وآخر لبالد الشام 

  .وهو سوري يتنقل بين لبنان وسورية ويحاول تجنيد ناشطين من البلدين) سورية ولبنان وفلسطين واألردن(
لفت الى ان ابو مصعب الزرقاوي هو امير العراق فقط، وان العمليات التي نفذها او حاول األخير تنفيذها في و

  .األردن تدخل في سياق عملية انتقاٍم خاصة للزرقاوي في األردن
مصدر آخر وصف عمليات فنادق عمان التي نفذها الزرقاوي بأنها رسائل داخلية اراد الزرقاوي توجيهها الى 

خه ابو محمد المقدسي الذي سبق ان كتب رسالة للزرقاوي من سجنه، ألمح فيها الى الحصار الذي يعانيه شي
  .الجهاديون في األردن جراء وضع الزرقاوي اياهم في مجال الشبهة

ويبدو ان الرسالة خلفت مرارة بين . وذكر الزرقاوي بصعوبة اعتماده على اردنيين في عملياته في الداخل
ما زلت استطيع التحرك في األردن وقام بتفجير الفنادق عبر : واراد الزرقاوي ان يقول لشيخهالرجلين 

   .عراقيين هذه المرة
  5/4/2006الحياة 

  
  ريح جديدة .. .الفلسطينيون في لبنان .51

  عريب الرنتاوي 
وت األمـين العـام     بعد الحكم ببراءة العميد سلطان أبوالعينين، وجولة المحادثات الموسعة التي أجراها في بير            

 القيادة العامة، مع مختلف القوى ذات الصلة من رسمية وحزبية وطوائفيـة،             -للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   
هذه التطـورات الباعثـة علـى     .يمكن القول، أن ملف الفلسطينيين في لبنان قد وضع على نار الحلول الهادئة           

لتطورات المهمة التي شهدها اإلقليم فـي األشـهر القليلـة           التفاؤل، ال يمكن النظر إليها بمعزل عن جملة من ا         
  :الفائتة، ولعل أهمها ثالثة

 اللبناني إلى توافق مبدئي حول مسألتين، إحداهما، مصير السالح الفلـسطيني            -وصول الحوار اللبناني    : األول
ورة التعامل إيجابيا مـع     خارج المخيمات، والذي يكاد يتركز في قواعد ومعسكراتالقيادة العامة، وثانيتهما، ضر          

  .مطالبات الفلسطينيين في المجالين المدني واالجتماعي
الموقف العقالني الذي اتخذته القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس من الملـف اللبنـاني بمختلـف                : الثاني

 حـاول الـبعض     تفريعاته، األمر الذي جعل من فتح والمنظمة، عنصر استقرار في المعادلة اللبنانية، بعـد أن              
  .توظيفهما كعنصر تأزيم وابتزاز

وصول حماس إلى السلطة في فلسطين بعد االنتخابات األخيرة، والحركة كما هـو معـروف، ليـست                 : الثالث
صاحبة مشروع خاص في لبنان، لم تنشئ أذرعا عسكرية ولم تحتفظ بمعسكرات تدريب وقواعد عسكرية، بل                

عية والجيدة جدا مع مختلف القوى اللبنانية، والمؤكد أنهـا ال تريـد لهـذه              أنها ترتبط بعالقات تراوح بين الطبي     
  . العالقات أن تتدهور على خلفية قضية ال ناقة لها فيها وال جمل
ويتعلق بموقف دمشق، وما إذا كانـت       : األول: زيارة أحمد جبريل إلى لبنان الفتة لالنتباه، وتثير تساؤلين اثنين         

التخلي عن اللعب بـورقة الفلسطينيين في لبنان وهي الورقة التي أثـارت مخـاوف              القيادة السورية قد قررت     
جدية من مغبة الزج بالعنصر اللفلسطيني في صراعات الداخل اللبناني وفي صراعات اآلخرين علـى لبنـان،                 
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 القيـادة   -يتعلق بالموقف الذي وجدت فيه الجبهة الشعبية        : وتحديدا بعد جريمة اغتيال رفيق الحريري، والثاني      
العامة نفسها فيه مؤخرا، وهي التي ظلت تغرد خارج سرب المنظمة وحماس فيما يخص الملف الفلسطيني في                 
لبنان، وجوبهت بعاصفة من االنتقادات واالتهامات اللبنانية والفلسطينية، وصلت في ذروتها حد النظـر إليهـا                

  . سطيني للنفوذ األمني السوري في لبنانكامتداد لعهد الوصاية األمنية المشتركة، وحصان طروادة فل
من السابق ألوانه التكهن بأن الملف الفلسطيني في لبنان قد وضع على سكة الحل، لكن المؤكد أن رياح التهدئة                   
تهب على مخيمات لبنان هذه األيام، وبما تشتهيه سفن الالجئين الفلسطينيين، بيد أن وصول هذه األشرعة إلـى                  

 اللبناني ومصائر التحقيق فـي جريمـة اغتيـال الحريـري            -تطورات الحوار اللبناني    شاطئ األمان، رهن ب   
  واتجاهات حسم الخالفات بين سوريا وإيران من جهة والمجتمع الدولي من جهة ثانية

  5/4/2006الدستور 
  

 اإلنتخابات اإلسرائيلية األخيرة األسوأ، بال قياس، فلسطينياً
  حازم صاغّية

 واحتالل الضفّة والقطاع 1967بات اإلسرائيلية األخيرة أهم مثيالتها وأخطرها أثراً منذ ربما كانت االنتخا
ولتبيان تلك األهمّية، أو بعضها، يكفي الرجوع الى أن االسرائيليين، بعدما انتخب الفلسطينيون . والجوالن

ما يترتب عليها في حركة حماس، لم ينتخبوا حزب ليكود، على ما تفترضه نظرّية التوازي في التطّرف و
  .العادة من نتائج

لقد ألمح المعلّق . فهل ثمة ما يفّسر هذا الجديد المشوب بقدر غير ضئيل من الغموض ومخالفة المتوقّع؟
االسرائيلي يوسي ألفر الى مفارقة أصلّية ومديدة جّسدتها كثرة االنتخابات االسرائيلية والعجز عن حل المشكلة 

أن التعاطي مع المشكلة المذكورة هو ما أسقط، بصورة أو أخرى، الحكومات المتعاقبة فإذا أضفنا . الفلسطينية
فكأن موضوع الديموقراطّية أريد له، . ، زادت قدرة المفارقة على إثارة االستغراب1988في تل أبيب منذ 

صراع مع ألسباب إسرائيلية وفلسطينية سواء بسواء، االنتماء الى مستوى غير ذاك الذي ينتمي اليه ال
  .الفلسطينيين والنزاع مع العرب

كان مكلفاً ) الديموقراطي عن مستوى الصراع/انفصال المستوى السياسي(بيد أن العمل بالميل القديم هذا 
وفي مقابل الكالم . وهو نفسه يتحّول راهناً الى سلوك طبيعي ومقبول. يستدعي بعض القسر ومجافاة الطبيعة

اطية في ظل االحتالل، يتم حالياً إنزال الصراع الى ما دون التأثير في القرار القديم على مصاعب الديموقر
  .السياسي وصناعته وفصل واحدهما عن اآلخر

يسّهل التحّول هذا أن السياسة في اسرائيل، على ما دلّت االنتخابات األخيرة، شرعت تتعّرى من العناصر 
فقد . وقد الربط بين الموضوعين االسرائيلي والفلسطينيااليديولوجية التي الزمتها وكانت بمثابة الجذوة ت

انعكس، مثالً، غياب قضية مركزية عن التصويت في انخفاض نسبة المقترعين الى أدنى ما سّجله تاريخ 
هكذا . انتخابات الدولة العبرّية، فيما تعددت القضايا االجتماعّية واإلثنّية والعمرّية واستقلّت بذاتها الى حّد بعيد

دت االنتخابات، على ما وصفها عديد المعلّقين، مضجرة بحيث ان اإلثارة الوحيدة وفّرتها عملّية سجن اريحا ب
مارس حين خُطف عدد من المساجين الفلسطينيين في عدادهم احمد سعدات، أمين عام الجبهة /  آذار14في 

خير خلف لخير سلف، لم تُحدث اي لكن العملّية تلك وإن نجحت في اظهار صقرّية اولمرت وكونه . الشعبّية
  .تعديل في استقصاءات الرأي العام ولم تمكث طويالً في الواجهة االعالمّية

وحتى قبل االنتخابات، بدا مفاجئاً جداً أن التنبيهات التي أطلقتها وزارة الدفاع وتحّدثت عن قنابل وعبوات 
 محتمالً تم كشفها، لم تثر انتباه االسرائيليين ولم فلسطينّية مرشّحة للتفجير، وعن وجود أكثر من سبعين تهديداً

  .تستوقفهم أو تحملهم على تغيير عاداتهم اليومّية وحركاتهم وسكناتهم
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وقد ذهب ديفيد كيمحي، الديبلوماسي والكاتب، الى اعتبار االنتخابات األخيرة تصويتاً بنزع الثقة عن حركة 
لمعركة بوصفها عقاباً لسياسة كاديما في االنسحاب من طرف إذ بعدما صّور ليكود ا. االستيطان وداعميها

وإذ حصد حزب نتانياهو . واحد، أتت األصوات تدعم تلك السياسة أكثر مما تدعم الحزب الوسطي القائل بها
 مقعداً، لم تأت نتائج المؤيدين الصغار لالستيطان، كالحزب 11نتيجة هزيلة، هي سدس مجموع الناخبين و

حتى إسرائيل بيتنا التي يعّد زعيمها أفيغدور . ي ودعاة الترانسفير في حزب بني إيلون، أقل هزاالًالوطني الدين
ليبرمان المعادل االسرائيلي للو بن الفرنسي، بات ينوي التخلي عن معظم الضفة الغربية، وهذا علماً بأن 

، بل من اعتبارات ]الكبرى [تطّرفه في ما خّص التفاوض والضم، ال ينطلق من ايديولوجيا أرض إسرائيل
  .األمن واستهجان الروس ذوي األراضي الشاسعة مبدأ التنازل عن أرض محتلة أو مملوكة

ويشير، كذلك، كيمحي الى ان فك االرتباط مع غّزة، العام الماضي، أظهر ان اكثرية االسرائيليين مستاءة من 
 أن االنتخابات األخيرة كانت األولى التي تُمتحن اال. حركة االستيطان ومن بقاء قواتهم في األراضي المحتلة

فكأن االسرائيليين . فيها بهذا الوضوح موضوعة البقاء في األراضي أو االنسحاب من أجزاء كبرى منها
فيالحظ، . ، بالمبادىء التي أفضت اليها واآلثار التي انجّرت عنها1967يفصلون أنفسهم، بالتالي، عن حرب 

أحد أبرز السوسيولوجيين االسرائيليين، في ما نقله عنه الكاتب والصحافي توماس أودواير، مثالً، مايكل فايج، 
أما في ما . سياسية جديدة-أن األحزاب الكبرى، بما فيها ليكود، غدت تؤمن بضرورة إيجاد خرائط ترابية
الهدؤ، ال السالم وال ذاك أن . خص الفلسطينيين فالموقف منهم يتلخص باالنفصال عنهم، عبر الجدار، ونسيانهم

لذلك، ليس الحل المتفاوض عليه هو الوارد، وقد ال يكون هو . التوّسع، هو ما يطلبه سكان الدولة العبرّية
فحزب أولمرت، كاديما، الذي يحظى بأقل من ربع المقاعد النيابية، ال يملك القوة الكافية، حتى لو . الممكن

وهو، في آخر المطاف، قليل االنسجام يضم عماليين سابقين .  المقبلأراد، كي يفرضه على حلفائه في االئتالف
وفي ما يعنينا هنا، . الى ليكوديين سابقين، أي أنه حزب انتخابي يتقلّص فيه البعد االيديولوجي الى أدنى حدوده

يومي، بعيداً يقود التوّجه هذا، فضالً عن انسجامه مع المجمل االسرائيلي، الى تدوير الخارجي في الداخلي وال
  .من مزاعم تاريخّية كالتي حّركت، ذات يوم، مناحيم بيغن وبعده اسحق رابين

وهو، جميعاً، يحمل على استبعاد حّل للنزاع، فيما يتوقّع استغالل اسرائيل أعماَل حماس المحتملة، أو أعمال 
ن كل مسؤولية أو إلحاح على منافسيها الذين لن يجدوا إال المزايدة عليها في ممارسة العنف، كي تتملّص م

) ومارتن إنديك؟(تعّزز التوقّع هذا المواقفُ األميركية األخيرة بما فيها ما صدر عن كوندوليزا رايس . الحل
وقد لوحظ، قبالً، نقص استثنائي في . مما فُّسر ضوءاً أخضر لسياسة االنسحاب االسرائيلي من طرف واحد

رائيلية األخيرة، فيما يذهب الظن بكثيرين من المراقبين الى أن اقصى ما االهتمام االميركي باالنتخابات االس
تطمح اليه واشنطن ان تبدي تل ابيب بعض االكتراث بالشؤون االنسانية والحياتية للفلسطينيين، األمر الذي 

  .ضاعف انتخاب حماس في تعقيده
ف من كاديما والعمل يضغط في سبيل حل بطبيعة الحال، هذا ال يلغي، نظرياً على األقل، احتمال قيام ائتال

  .تفاوضي مع الرئيس محمود عّباس
فالفارق الضئيل نسبّياً بين أصواتهما يعطي العمل قدرة اكبر على الضغط، كما ان عمير بيريتس يملك إصراراً 

في وقائد العمل، فوق هذا، متشدد . ال يملكه شمعون بيريس، فيما يفتقر إيهود أولمرت الى رصيد شارون
رفض األحادية قبل استنفاد التفاوض مع أبو مازن، وهو خيار لم يفقد شعبّيته الواسعة، إنما الفاترة، في الدولة 

  .العبرية
لكن المحلّل الفلسطيني علي الجرباوي ال يخطىء إذ يرى ان مطالبة العمل بالتفاوض، في ظل ائتالف كهذا، لن 

وهو . يراً عما تقترحه خطة أولمرت لالنسحاب من طرف واحدتوصل الى أكثر من تسوية نهائية ال تختلف كث
يذهب أبعد، فيرى أن غرض تفاوض كذاك إقناع الجانب الفلسطيني بالحاجة الى قبول الرؤية االسرائيلية 

  .لالنفصال اآلحادي
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ّية، وهي والحال أن قدرة الفلسطينيين على اعادة جّر االسرائيليين الى موقف مغاير يندرج في العملّية السلم
. قدرة ضعيفة أصالً، سيزيد في إعاقتها التنافس المّر بين فتح وحماس، وتالياً بين رئاستي الجمهورية والحكومة

وهو يعني أن االنخراط في أية لعبة تسووية مهدد بأن يمسي توريطاً متبادالً بينهما، فيما يغدو، ووضع غّزة 
  .حتمال الحرب األهلية متداخالً فيهعلى ما هو عليه، شّن انتفاضة ثالثة مشوباً با

 باراك الذي رفضوه، فُأسدل برفضه ستار لن يرفع، وفي ظل ما ترتّب، -وفي ظل التذكير بعرض كلينتون 
سبتمبر وذيوله، والتركيز المتوالي على ضعف أبو مازن، تتصّرف إسرائيل /  أيلول11وال يزال يترتّب على 

  .اة منها إال باالنفصال، ولو فيها، عنهاوكأنها تنجو بنفسها من منطقة ال نج
  5/4/2006الحياة 
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