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  ايالون وعبد ربه تحت رعاية ملك المغرب عامي جمع محادثات ت: معاريف .1
 السابق، سيسافر إلى  برئاسة رئيس الشاباكريف االسرائيلية أن وفدا إسرائيليا غير رسمي،انقلت صحيفة مع

كزابالنكا للقاء مسئولين من منظمة التحرير الفلسطينية في محاولة قالت عنها بأنَّها للحفاظ على العالقة مع 
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وذكرت أن . لين في السلطة الفلسطينية، على أمل عودتهم إلى السلطة بعد سقوط حكومة حماسالمعتد
كما ذكرت أن . مستشاره اليهودي، أندريه أزواليمن خالل ، ربيالمحادثات ستتم تحت رعاية الملك المغ

من الطرف الفلسطيني وسيشارك . أيالون سيسافر برفقة يهودا لنكري والبروفيسور االسرائيلي، ايلي بار نفي
وذكرت أن الهدف المعلن من اللقاء هو محاولة . ، سفيان ابو زايدة وزياد ابو زياد  رئيساً للوفدياسر عبد ربه

أيار /  المحادثت في لقاء سيعقد في الرابع من مايوأستبدحيث . لتوصل إلى تفاهمات على نهج تفاهمات جنيفا
  . رسمياً ذي يقوده ايالون ال يمثل إسرائيلذكرت أن الوفد الإال أنها . القادم

10/4/2006 48عرب  
 

 حماس في مرحلة جديدة تتطلب انهاء العمليات االستشهادية: يحيى موسى .2
 ان حماس انتقلت الى مرحلة جديدة تتطلب انهاء العمليات ,لصحيفة االوبزيرفر يحيى موسىالنائب صرح 

جاءت ردا  حيث ,ي اآلن متوقفة بسبب تغير الظروف واالعتقادظهرت في فترة استثنائية وهالتي االستشهادية 
ن حكومة االحتالل وبالتعاون مع حلفائها في الخارج نجحت في إ, قائالوتابع  .على االستفزازات االسرائيلية

 فان الناطق باسم ,صحيفةالوحسب ما ذكرت  .تصوير ووصم الفلسطينيين باالرهاب بسبب هذه العمليات
ان اية مواجهة عسكرية في المستقبل مع اسرائيل ستكون مقتصرة على االراضي التي , طينية قالالحكومة الفلس
وتعلق في تقريرها ان حماس مهتمة بمسألة أن تكون مقبولة دوليا وان العمليات االستشهادية  .تحتلها اسرائيل

عودة حماس بالد الحروب خ ومن جهته شكك .في فلسطين كانت مصدر الهام للمقاومة في العراق وافغانستان
 لديها القوة والقدرة هي و,ما يسيطر على تفكير الحركة اليوم هو حل الدولتينقال إن  و,الى االسلوب القديم

علق مردخاي كيدر استاذ العلوم السياسية في جامعة بار  في حين .على التحول الى حزب سياسي بحت وقوي
 واذا استطاعوا السيطرة وفرض االستقرار في المجتمع ,كتيكن وقف حماس للعنف هي مسألة تإ ,ايالن بقوله

 وقد هربوا , يحضرون انفسهم لمرحلة جديدةئهااعضاحيث أن  . ستعود الجندتها القديمةهاالفلسطيني فان
 أن, و تقول االوبزيرفر .صواريخ طويلة المدى خالل الشهور الماضية لكنهم اليوم مشغولون بعدة مشاكل

بدور الحارس الذي يحاول اقناع بقية الفصائل وخاصة الجهاد وكتائب  تقوم ة الحكومةحماس بصفتها صاحب
 .االقصى بايقاف هجماتها مع البقاء على االستعداد الستخدام القوة

10/4/2006الحياة الجديدة   
 

 الحكومة الفلسطينية تعتبر ممارسات االحتالل حملة ارهاب .3
 بسبب د الحكومة الفلسطينية، في اجتماعها الطارئيأكت: 9/4/2006 48 عرب مراسلة موقعالفت حدادذكرت 

وقال غازي حمد، إن  . على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل اإلسرائيلياإلعنداءات اإلسرائيلية
هذه  إن وأضاف .الحكومة تدين وبقوة هذه الممارسات الوحشية وتعتبرها حملة ارهاب واسعة ضد ابناء شعبنا

 عن استغرابه ازاء صمت الواليات اعبرم .هادف إلى تعطيل الحكومة عن القيام بمهامها البناء شعباالعمال ته
وأكَّد أن الحكومة شددت على  .هاالمتحدة واالتحاد االوروبي عن ادانه هذه المجازر وعدم مطالبة إسرائيل بوقف

. ضع الية ابتزازات او ضغوط تمارس عليها لن تخأنهاأال تتخلى عن ثوابتها الوطنية التي انتخبت من أجلها و
 بصدد القيام بحملة واسعة لتجنيد كل الطاقات واالمكانات الداخلية والخارجية ودعوة المنظمات هاأوضح أنكما 

والمؤسسات والقوى في العالم والجاليات الفلسطينية للمشاركة في تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني 
 عن أن محمود الزهار سيقوم , من جهتهوأعلن مجلس الوزراء .ر المفروض عليهومواجهة سياسة الحصا

 كما تم إيفاد جمال الخضري إلى جامعة ,بجولة عربية بهدف توفير الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني
 .كومة الحاليةالدول العربية من أجل نفس الغرض في محاولة اليجاد حل لألزمة المالية الخانقة التي تعانيها الح
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وفي هذا اإلطار أعلنت الحكومة عن تشكيل مجلس وزاري مصغر من رئيس الوزراء ونائبه ووزراء 
  .الخارجية والداخلية والمالية واالعالم والتخطيط ليجتمع وقت الضرورة بخالف االجتماع الدوري

ه تطالبلمرسال رسالة ألنان بصدد إأن الحكومة   حمدديأك ت:غزةمن  10/4/2006 الخليج االماراتية توأضاف
  .بالتدخل لوقف التصعيد العسكري اإلسرائيلي

السلطة قالت إنها بصدد التوجه الى مجلس األمن أن : غزة من 10/4/2006 الشرق االوسط وأوردت
التصعيد اإلجرامي إن  , من جهتهقال نبيل أبو ردينةفي حين . الستصدار قرار لوقف التصعيد االسرائيلي

 اللجنة الرباعية، والمجتمع الدولي، بضرورة اطالبم ,ي تمارسه إسرائيل سيؤدي إلى نتائج خطيرةالخطير الذ
  .التدخل العاجل للضغط على إسرائيل بوقف عدوانها

  
  األجنحة العسكرية الى إخالء مواقع التدريب الخاصة بهاصيام يدعو  .4

اقع التدريب الخاصة بها في قطاع غزة وذلك دعا سعيد صيام األجنحة العسكرية الفلسطينية الى إخالء مو :غزة
وأوضح خالد أبو هالل أن إخالء مقرات قوات األمن . بعد تعرض بعضها للقصف من قبل قوات االحتالل

في المقابل أكد المكتب االعالمي لقيادة األمن  .هامتروك للقيادات الميدانية حرصاً على سالمة وأرواح عناصر
قعها األمامية ورفض الخضوع للمطالب اإلسرائيلية كما أعطت التعليمات لجميع موقفها الثابت بالتمسك بموا

  .ضباط باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذرالفراد والأ
 10/4/2006الخليج االماراتية 

  
  تخفيف التوتر مع حماسل عباس يعين قائدا جديدا لألمن الفلسطيني .5

ن محمود عباس عين سليمان حلس قائدا جديدا لقـوات  ذكرت مصادر امنية فلسطينية امس ا: غزة ـ رويترز 
عالقتـه   حيـث أن     . تخفيف حدة التوتر مع حماس     ىاالمن في الضفة الغربية وقطاع غزة في خطوة تهدف ال         

 المسؤولية عن كافة وحدات االمن      ى فسوف يتول  هواذا تأكد تعيين  . بحماس تعتبر افضل من عالقة نصر يوسف      
 الشرطة وقوات االمن الوقائي     ى لن تكون له السيطرة عل     هولكن.  الف شخص  20و  والتي يقدر عدد افرادها بنح    

  . في االراضي الخاضعة للسلطةىاالخر
  10/4/2006القدس العربي 

  
  الخارجية الفلسطينية تقول أن المقاطعة الدولية تشمل السفارات .6

طة بـدأت تـشمل الـسفارات        قال مساعد وزير الخارجية امس ان المقاطعة الدولية للـسل          : اف ب  -رام اهللا   
وقال ان عددا من سفراء فلسطين في بلدان اوروبية تم استدعاؤهم من قبـل              . والممثليات الفلسطينية في الخارج   

طلبـوا توضـيحا     كما   . اوقفت قدابلغوا ان مساعدات نفقات عمل كانت تتلقاها هذه السفارات          حيث   ,حكوماتال
ـ وزارة ان   أشار إلى  تأكيد ال    و .الجديد ام لرئيس السلطة   الخارجية  رسميا اذا ما كانوا يتبعون وزير        سفارات ال

المنظمـات الدوليـة    أيضا أن   واضاف   . بالتعاطي معها على هذا االساس     مطالبا ,هي ممثليات لمنظمة التحرير   
 دعت الجتماعات االسبوع الماضي ولم تدع ممثلين من وزارة الخارجية التي كانت تدعى لهذه               ,ومنها االونروا 

  . أيضاهناك مؤشرات على قطع االتصاالت مع السلطة من هذه المنظمات الدوليةا أن كد مؤ. سابقاجتماعاتاال
  10/4/2006الرأي االردنية 

  
 موظفو السلطة يناشدون وزراء خارجية االتحاد األوروبي عدم قطع المساعدات .7
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 السلطة يموظف أن :زةغ وبروكسل من  عبد اهللا مصطفى عن مراسلها10/4/2006 الشرق االوسط نشرت
للوزراء وها في رسالة وجه,  وزراء خارجية االتحاد االوروبي عدم وقف المساعدات الماليةواالفلسطينية ناشد

تجميد أو وقف المساعدات المالية المباشرة للسلطة، الأن قرار , وأضافوا موضحين .عشية اجتماعهم اليوم
 ألف أسرة موظف مدني وعسكري، وينعكس بشكل 140من يمس بالمحصلة بشكل مباشر حياة ومعيشة أكثر س

 انهم يتطلعون لموقف أوروبي واوقال. مباشر على الحياة االقتصادية واألمن االجتماعي في مناطق السلطة
ودعت .  يدين السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى فرض حقائق على األرض من جانب واحد,واضحومتوازن 

ال المقدم وبين السياسة ومواقف الحكومات التي تتبدل من خالل صندوق االقتراع  الى الفصل بين المتهمرسال
 جددت الرئاسة النمساوية لالتحاد االوروبي الدعوة لحماس بتغيير سياساتها  وفي نفس السياقلى ذلك،إ. فقط

  .من اجل ضمان استمرار تقديم المساعدات للفلسطينيين
 االتحاد االوربي باالستمرار  طالبمحمود الزهار أن: 10/4/2006 48 عرب مراسلة موقع ألفت حّدادوذكرت

خارجية الوحثَّ وزراء . في تقديم الدعم وعدم القيام بخطوات من شأنها الحاق الضرر بالمواطنين الفلسطينيين
ن معتبرا أ, احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وعدم االرتهان للموقف االسرائيليعلى  يناالوروبي

ولفت إلى أنه ومنذ بدأت بعض الدول . أي قطع للمعونات يعتبر تشجيعا لالعتداءات االسرائيلية المتصاعدة
 اذ فهمت هذه ,تزايدت حدة االعتداءات االسرائيلية, االوربية باتخاذ مواقف متشددة من الحكومة الفلسطينية

شعب الفلسطيني والديمقراطية سيضر وحذر من أن محاربة خيارات ال .الرسائل على أنها تشجيع للعدوان
 وال يخدم العالقات االستراتيجية في ,بالموقف االوربي عامة عند الشعب الفلسطيني والعربي واالسالمي

ودعا دول االتحاد إلى حوار مباشر . المنطقة التي يجب ان تبنى على تبادل المنفعة واحترام خيارات الشعوب
  .همات مشتركة تنهي حالة القطيعة غير المبررةدون أي شروط مسبقة للوصول الى تفا

  
    رجال الشرطةى الحكومة الفلسطينية ترفض االعتداء عل:أبو هالل .8

 أصدرت تعليماتها باتخـاذ اجـراءات   هاالداخلية واألمن الوطني انوزارة قال الناطق باسم : غزة ـ يو بي أي 
ناصر الشرطة في حماية القانون والنظـام        حق ع  ىوشدد عل  .عملية ومشددة ضد المعتدين علي رجال الشرطة      

ودعـا  . والدفاع عن أنفسهم أثناء تأدية مهامهم الرسمية ووفق الصالحيات المخولة لهم حسب نـص القـانون               
 األمن ورفع الغطاء عن كل مـن        ى من أجل الحفاظ عل    ,هم التعاطي بمسؤولية مع   ىالمواطنين وكافة الفصائل إل   

  .يهميتطاول عل
  10/4/2006القدس العربي 

  
 حماس تعاني من تركة أسالفها الثقيلة: تقرير .9

على السلطة الفلسطينية بقيادة حماس ان تقرر، وهي التي تواجه ضغوطا :  دونالد ماسينتاير ـاالندبندنت
دبلوماسية واقتصادية تنوء بحملها، ما اذا كانت ستصادق على تعيين ثمانية عشر الف عنصر في سلك األجهزة 

كان نصر يوسف قد وضع إدارة  حيث .رار كان قد اتخذ قبل ثالثة اشهر من توليها زمام االموروهو ق. األمنية
حماس الجديدة أمام معضلة جديدة عندما اقر زيادة نسبتها خمس وعشرون في المئة في أعداد القوى العاملة في 

ومع أن . ر من هذه السنةمجال الخدمات االمنية التي تتعرض للكثير من النقد بين شهري كانون االول واذا
القائم بأعمال وزير المالية السابق رفض دفع مرتبات المستخدمين الجدد، إال أن قرار يوسف يترك ادارة 

 اما زيادة عجز السلطة المتفاقم اصال او خوض مواجهة مع المستخدمين الجدد الذين يعتقد ,حماس امام خيار
وتشكل هذه العضلة واحدة من سلسلة من المشكالت  .حبأنهم اعضاء في مجموعات مسلحة تنتمي الى فت

 بقطع صالته مع البنك العربي وغيره من البنوك ,الطازجة التي تشتمل على أن يقوم البنك االسرائيلي هبوعليم
 تلبية لتوصية محامي البنك االميركيين جاء، والذي يعتقد انه ئه اجراحيث يشكل. التي تخدم المصالح الفلسطينية
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 تعيين نصر يوسفوكان قرار  .ركة التجارة بين المصالح التجارية الفلسطينية والموردين االسرائيليينبوقف ح
 موظف مدفوع المرتب ومتمتع بمزايا الضمان االجتماعي في 14.000 موظفا أمنيا جديدا زيادة على 17,926

زداد الى الدفع لتسعين الف  تضخم ملف رواتب الخدمة االمنية الذي سيإلى سيؤدي, االشهر الستة السابقة
لقد تم تسليط الضوء على اإلضافات الجديدة المقترحة على سجل و .مستخدم اذا ما تم إقرار التعيينات الجديدة

 في مذكرة داخلية لوزارة الداخلية موجهة من مسؤول رفيع في الوزارة التشريعيةنتخابات الالرواتب بعد حملة ا
قال ان الزيادات  حيث .في مسؤول في صحيفة الرسالة المؤيدة لحماسصحال يوسف، تم تسريبها نصرالى 

كانت عمليات حيث .  اضيفت اساسا لتلبية مطالب مجموعات مسلحة بالحصول على وظائف برواتب,التدريجية
  واتسع نطاق.بهدف الحصول على الوظائفخطف قد جرت في غزة رافقتها غارات على مقرات السلطة، 

  .حاولة مقصودة ومستمرة الحراج ادارة حماسهذه الممارسة في م
  10/4/2006الغد االردنية 

  
  االحتالل يغتال قائد الوية الناصر في بيت لحم   .10

أعلنت مصادر فلسطينية واسرائيلية أن وحدة اسرائيلية خاصة اغتالت اليوم، جبر االخرس، فى : الفت حداد
 والتي اسفرت 2003لية النفق في بيت لحم في العام  يقف من وراء عمهتزعم اسرائيل انحيث  .مدينة بيت لحم

  .  في حينه عن مقتل ثالثة جنود اسرائيليين
  9/4/2006 48عرب

  
  كتائب األقصى تتمنى على كتائب القسام الرد على الجرائم االسرائيلية .11

 والرد على بعثت كتائب األقصى أمس رسالة إلى كتائب القسام ناشدتها فيها العودة إلى صفوف المقاومة: غزة
  .الجرائم االسرائيلية

  10/4/2006الحياة 
  

  فصائل المقاومة تدعو للتصعيد ردا على االعتداءات االسرائيلية .12
 عـسكرية لفـصائل النـشطاء     الجنحـة    أن األ  :وكاالت نقال عن    غزة من   10/4/2006 القدس العربي    نشرت

ت حماس التي تواجه انتقادات متزايدة من       وقام . بالرد علي التصعيد اإلسرائيلي المتصاعد     توعدت الفلسطينيين
التـصعيد  إن  قال سامي أبـو زهـري       حيث  . سكان غزة لعدم الرد علي الضربات االسرائيلية بتشديد لهجتها        

وتوعدت كتائـب    .االسرائيلي ال يعطي لفصائل المقاومة أي فرصة للصبر ازاء استمرار االغتياالت والمجازر           
 ىير في حين    .ليات القصف، مؤكدة ان العدو الصهيوني سيدفع الثمن غاليا         عم ىالقسام امس اسرائيل بالرد عل    

.  تواجه معضلة صعبة للغاية وفريدة من نوعهـا        وأنها ,المحلل السياسي هاني حبيب أن حماس تشعر بالضغط       
 وجود توترات داخلية بين الفصائل قالـت  ىوفي مؤشر عل . اطعام الناس أو الدفاع عنهم  ىفهي ليست قادرة عل   

لقيادة السياسية لحركة الجهاد امس انها رفضت اعالن جناحها العسكري بأنه سيوقف هجماته الصاروخية التي               ا
وقال خالد حبيب انه لن يكون هناك هدوء ما دامت االعتداءات االسـرائيلية             . يشنها من شمال غزة لمدة أسبوع     

خاً مطوراّ باتجاه البلدات اإلسرائيلية      صارو 70 امس أنها تنوي اطالق      ىأعلنت كتائب األقص  في حين   . مستمرة
  .المحيطة بقطاع غزة في اطار عملية جديدة اطلقت عليها اسم زلزلة الحصون

نفت البيان الذي تحدث عن وقفها سرايا القدس،  إلى أن: 9/4/2006 48 عرب مراسلة موقع ألفت حدادولفتت
   . وستعاقبهه السرايا ستتعقب من أصدر أن خالد حبيبأكدفي حين  .امدسوسوأعتبرته  إلطالق الصواريخ
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   مواطنا فلسطينيا لم يشاركوا في القتال 1816الجيش قتل : بيتسيلم .13
، ان المدنيين الفلسطينيين يدفعون حيـاتهم  ق االنسان االسرائيليةقالت منظمة حقو :الناصرة ـ زهير اندراوس 

واكدت ان سـرية االوامـر الخاصـة        . لنارثمنا المتناع الجيش االسرائيلي عن كشف اوامر خاصة باطالق ا         
باطالق النار تتيح لكبار القادة العسكريين في الجيش االسرائيلي التنصل من المسئولية عن قتل االبرياء وتحويل              

 2000وقالت ان المعطيات المتوفرة لديها تفيد بانه منذ ايلول من العام             .النقد الي الجنود الموجودين في الميدان     
 مواطنا فلسطينيا لم يشاركوا     1816ة شهر اذار الماضي قتل جنود الجيش االسرائيلي ما ال يقل عن             ولغاية نهاي 

  .  قاصرا593في اعمال القتال من بينهم 
10/4/2006القدس العربي    

  
  لوقف االعتداءات على المقدسات العالمين العربي واالسالمي يناشد: رائد صالح .14

ينيي الداخل واهل القدس في معسكر العمل االسالمي لصيانة وتنظيف شارك المئات من فلسط :زهير اندراوس
قال ان هذا   الذيوكان في مقدمة المشاركين الشيخ رائد صالح. مقبرة مأمن اهللا االسالمية التاريخية في القدس

لشريف العمل يجسد وحدة االهتمام بين االهل في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية  وبين اهل القدس ا
، وفي ظل تواصل االعتداء صي بشكل خاص ضرروة صيانة كل المقدسات بشكل عام والمسجد االقىعل

 تهاار هذا العدد والحشد من اجل صيانمقبرة كان من الضروري ان نعمل سوية واستنفالاالسرائيلي علي حرمة 
سرائيلية التي حلت من قبل المؤسسة والحفاظ علي حرمتها، وكذلك لمواصلة المطالبة بازالة كل اثار الجرائم اال

 ىحت ها، مذكرين ان المؤسسة االسرائيلية واصلت اعتداءاها عليئهاوالسعي لتحرير كل اجزاها االسرائيلية علي
 الحدائق العامة ومدت شبكات ها مساحات واسعة من ارضى دونما وبنت عل20 نحو ىتقلصت مساحتها ال

االسرائيلي  مليون دوالر من امريكا لبناء مركز التسامح 250مع مبلغ وافاد انه تم ج. المياه والصرف الصحي
بتدخل اسالمي عربي ودولي  نحن نطمع ,وقال، ما يشكل فضيحة للمؤسسة االسرائيليةمقبرة العلي ارض 
  .لوقف مثل هذه االعتداءات المؤسسة االسرائيلية ىضاغط عل

10/4/2006القدس العربي   
 

   بين الجيش االسرائيلي واالهالي صدامات في القدس الشرقية .15
وقعت صدامات بين سكان حي الطور العربي في القدس الشرقية المحتلة والشرطة االسـرائيلية   :أ ب، ا ف ب    

ون بحجـة   امس، اثناء محاولة عائلة فلسطينية استعادة منزلها الذي احتله قبل حوالى شهر مستوطنون إسرائيلي             
علـى اثـر تلقـي شـكوى مـن المـالكين            انـه    متحدث باسم الشرطة     وقال. انهم اشتروه عبر جمعية ايالد    

، مشيرا الى وقوع صدامات اسـتخدمت       من المبنى ) الفلسطينيين(محتلين  ، قامت الشرطة بطرد ال    )المستوطنين(
 .ين اعتقال اربعة فلسطينيكما تمفيها قنابل صوتية، 

10/4/2006السفير  
 

  األسرى في سجون االحتالل يضربون عن الطعام .16
أضرب آالف األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل أمس عن الطعام احتجاجاً على   حامد جاد-زة غ

وأشار وزير شؤون األسرى  .الظروف المأساوية غير اإلنسانية التي تفرضها إدارة السجون اإلسرائيلية بحقهم
  اإلشارة إلى أن هناكمع, معاملةالوالمحررين إلى أن إضراب األسرى يأتي لتعزيز االحتجاج على سوء 

وزارة أوفدت أمس عدداً من المحامين ال أن الوزيرن  وبّي. معتقال30 موزعون على االف أسير 10نحو
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وأوضح إلى أن عدة تقارير وصلته من  .،هم وكشف ممارسات االحتالل ضدلالطالع على معاناة االسرى
 .مع ازدياد عددهم بشكل كبيرسجني الرملة وشطة، عبر فيها األسرى عن صعوبة أوضاعهم، خاصة 

10/4/2006الغد االردنية   
 

  
 االحتالل يقصف مقر اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم  .17

قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن الدبابات االحتاللية اطلقت عددا كبيرا من القذائف المدفعية تجاه مبنى 
واضافت .  مادية جسيمة فى المبنى والمرافق التابعة لهاالتحاد الفلسطيني لكرة القدم ما ادى الى وقوع اضرار

أن القصف تركز على المنطقة المحيطة للمبنى من جميع الجهات وبشكل مكثف خالل ساعات الصباح األولى، 
 .ولم يتمكن العاملون داخل المقر من الخروج لفترة طويلة حتى ساعات المساء

9/4/2006 48عرب  
  

  حادية الجانب الوقت حان لتسوية ا: اولمرت .18
, ي حديث الي صحيفتي واشنطن بوست ونيوزويك ايهود اولمرت فهقال ما 10/4/2006 القدس العربي نشرت

 ان محاولته ى علاشددم حان الحداث تغيير،قد وان الوقت  . ما ال نهايةىان اسرائيل غير مستعدة لالنتظار ال
  .ل والية بوش االرجح خالىاليجاد تسوية احادية في حال حصولها ستتم عل

 ليس معنيا بتأجيل حزبالإن وا قال كديماأعضاء طاقم المفاوضات لحزب  أن 9/4/2006 48عربوذكر موقع 
 .  كحد اقصى2008ينوي تنفيذها في العام حيث , تنفيذ خطة التجميع

  
  االسرائيليةبدء المشاورات لتشكيل الحكومة  .19

اورات مع أحزاب ممثلة في البرلمان لتـشكيل االئـتالف   بدأ ممثلو حزب كديما، أمس مش      :ا ف ب، يو بي آي     
 إلذاعـة الجـيش اإلسـرائيلي، إن     احد المقربين مـن اولمـرت،  ايال اراد وقال. الحكومي اإلسرائيلي المقبل  

المشاورات تناولت تحديد الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة المشترك في القضايا الدبلوماسية واالجتماعيـة             
اف أن العماليين لم يعترضوا على أي حزب من شأنه أن ينضم إلى االئـتالف، ونحـن ال                  وأض. واالقتصادية

، معتبرين انه   مثلي حزب شاس رغبتهم في المشاركة     موأكد   ،نستبعد أي تشكيلة توافق على برنامجنا الحكومي      
.  حكومة اولمرت  وفي المقابل، استبعد ممثلو الليكود، المشاركة في      . من الممكن التوصل إلى اتفاق سريع معهم      

أعلن أفيغدور ليبرمان، في مقابلة مع التلفزيون اإلسرائيلي، استعداده لالنضمام إلى الحكومـة حتـى لـو                 كما  
بـع لهـا   تضمنت خطوطها العريضة خطة التجميع، إال انه أكد انه لن يتنازل عن حقيبة األمن الداخلي، التي يت     

  .جهاز الشرطة وحرس الحدود
10/4/2006السفير  

 
 ائيل توقف تزويد الفلسطينيين بالوقود اسر .20

 اإلسرائيلية، وهي مزودة الوقود الحصرية للسلطة در إعالمية إسرائيلية أن شركة دور ألوننقلت مصا
الفلسطينية، قررت التوقف عن تزويد المناطق المحتلة بالوقود نتيجة ديٍن متراكم لم تسّدده السلطة يصل إلى 

 ماليين 110الحكومة االسرائيلية تحتجز مستحقات مالية للفلسطينين تصل الى ويذكر أن .  مليون شيكل35
  . باإلنتخابات التشريعية كعقاب للشعب الفلسطيني بعد فوز حماسدوالر

9/4/2006 48عرب  
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 اسرائيل تقّرر مقاطعة ممثلي الدول األجنبية الذين يلتقون بقادة حماس  .21

أن ية االسرائيلية وعدد من الوزراء عته مع مسؤولي األجهزة االمنقّرر ايهود أولمرت، في جلسة استشارية جم
  ، أن  امس ونقلت اإلذاعة االسرائيلية الرسمية.ول األجنبية من يلتقي بقادة حماس من ممثلي الداسرائيل تقاطع

  
سة عزيز حكومة فلسطينية برئااسرائيل لن تكون على اتصال مع الحكومة الفلسطينية وستعمل على منع ت

  . حماس
9/4/2006 48عرب  

 
  الحكومة اإلسرائيلية تصادق على إجراءات مشددة ضد الفلسطينيين   .22

 اإلسـرائيلية الحكومة  أن :القدس المحتلة  آمال شحادة     عن مراسلتها في   10/4/2006 الخليج االماراتية    نشرت
ل، منع التواصل بين الضفة     استمرار سياسة االغتيا  : صادقت أمس على سلسلة إجراءات ضد الفلسطينيين بينها       

 ستستهدف كل فلسطيني يطلق قذيفة      هالغربية وقطاع غزة، وقال أولمرت عقب اجتماع موسع للحكومة إن قوات          
في نقاشها لسياستها تجاه حكومـة حمـاس علـى          وأكدت الحكومة    .على الكيان أو يخطط لتنفيذ عمليات ضده      

 الفلسطينية باسـتثناء المـساعدات      ويل األموال للسلطة  مواصلة سياسة العزل بين قطاع غزة والضفة ومنع تح        
 عن جمركة   التي تجبيها إسرائيل   التي تنقل ضمن جمعيات دولية واالستمرار في حجب أموال السلطة            اإلنسانية
   .البضائع
اسرائيل لـن تجـري اي      ما جاء في بيان صادر عن مكتب اولمرت، أن           10/4/2006الغد االردنية   وذكرت  

لسلطة الفلسطينية التي هي سلطة معادية وستعمل على منع اي ترسيخ لحكـم حكومـة حمـاس                 اتصاالت مع ا  
 .لكن في الوقت نفسه لن يكون هناك اي تجريد ألهلية محمود عباس...

 ان اسرائيل لن    اولمرت أكد في حديث مع صحيفة واشنطن بوست        أن   10/4/2006السياسة الكويتية   واوردت  
 الى السلطة على حد     النه خسر سلطته منذ وصول حماس      ,م مع محمود عباس   تحاول التفاوض حول اتفاق سال    

ان ابو مازن جرد نفسه من جميع السلطات العملية للحكومة لذا ينبغي اجـراء مفاوضـات مـع                  ، واردف   قوله
الموجودين في الحكومة حالياً شريطة ان يوافقوا على الشروط االساسية لخطـة خريطـة الطريـق واللجنـة                  

 والتي تنص على ترك العنف واالعتراف بدولة اسرائيل والموافقة على جميع االتفاقات السابقة التـي                ,الرباعية
  .وقعت عليها السلطة الفلسطينية

  
 "   حكومة حماس ستعمل ضد مطلقي القسام...أمنيون اسرائيليون: هآرتس .23

، ستعمل الجديدةالحكومة الفلسطينية " أن مسئولين في االجهزة األمنية االسرائيلية يقدّرون بأن  هآرتسنقلت
وزعمت المصادر األمنية أن قدرة . يخ القّسام على مناطق في اسرائيلوبخطوات أولى على لجم اطالق صوار

وأّن خطوة كهذه من الممكن أن تخلق مواجهات . حماس على وقف اطالق الصواريخ غير معروفة حتى اآلن
 . عنيفة بين حماس وفتح

10/4/2006 48عرب  
 

  إعالن شارون مصاباً بعجز دائم   .24
جز مؤقت عقـب    مصابا بع أنه   , ان شارون الذي أعلن سابقا     ,اإلسرائيليةقال المتحدث باسم وزارة العدل       :ب.أ

تجاوز مهلة المائة يوم للبت في حالته، وبسبب العطالت اليهوديـة أرجـئ إعالنـه          قد  ،  إصابته بجلطة دماغية  
  .الثالثاء بشكل دائم الى يوم غد عاجزاً



 

 10

10/4/2006الخليج االماراتية   
 

   عاجزة عن دفع رواتب الموظفينالفلسطينيةالسلطة  .25
 أثارت تصريحات وزير المالية الفلسطيني حول عدم قدرة السلطة دفع رواتب -رام اهللا  يوسف الشايب

. ات السلطةالموظفين عن شهر آذار الماضي، حالة من الرعب لدى المواطنين العاملين في وزارات ومؤسس
يعاني الموظفون من أزمات حقيقية في توفير السيولة الالزمة لتأمين متطلبات الحياة الرئيسية، ما دفع حيث 

العديد منهم إلى االتجاه نحو بيع شيء من مصاغ زوجاتهم، أو محاولة االقتراض من البنوك، التي باتت تضع 
 .مالي، بغض النظر عن المبلغ المطلوب لحصولهم على أي قرض ههمشروطاً معقدة في مجملها تجا

10/4/2006الغد االردنية   
 

  فيلم وثائقي في الجامعة العربية يكشف الحفريات تحت المسجد االقصى .26
 كشف عن   , في الجامعة العربية   امس، فيلما وثائقيا   لسطيني برئاسة الشيخ عكرمة صبري    عرض وفد ف   :ا ف ب  

 مترا عن   96بعد  يي اسفل المسجد االقصى قرب حائط البراق، و       قيام اسرائيل ببناء كنيس ومتحف ومزار يهود      
 بصفته باحثا في الجامعة     واوضح الوفد ان فلسطينيا قام بتصوير الفيلم بعدما دخل المكان         . قبة الصخرة المشرفة  

 بوقفـة    صـبري  طالبحيث  عرض بحضور عمرو موسى والمندوبين الدائمين للدول العربية،         الوتم  . العبرية
ع الحفريات، وطالب الحضور بعرض الفيلم على وزراء الخارجية العرب والجهات الدولية المسؤولة             عربية لمن 

ـ       . ئيل لوقف هذه الحفريات بشكل فوري     للضغط على اسرا    علـى   هواعلن موسى، من جهته، انه سيقوم بتوزيع
عواصـم القـرار الـدولي      الوزراء العرب والفاتيكان واالمين العام لالمم المتحدة وبعثات الجامعة العربية في            

  .ة تحت المسجدلفضح مخططات اسرائيل وحفرياتها المستمر
10/4/2006السفير  

 
 األردن يرفض نداءات دولية إلدخال فلسطينيين قادمين من العراق  .27

جدد األردن رفضه لدخول أي الجئين جدد الى أراضيه، مؤكداً أن السماح بدخول أي : عمان ـ فارس شرعان
وأبلغت الحكومة االردنية . ح الباب لدخول أعداد كبيرة من الالجئين القادمين من العراقالجئ من شأنه فت

المفوضية العليا لشؤون الالجئين رفضها القاطع إلدخال فلسطينيين يقيمون في مخيمات أقامتها المفوضية في 
   .مركز القادسية الحدودي مع األردن

10/4/2006الشرق االوسط   
  

  تها للسلطة الفلسطينيةالنروج تجمد مساعدا .28
 النروج انضمت امس الى أن: بروكسل عبد اهللا مصطفى في عن مراسلها 10/4/2006 الشرق االوسط نشرت

 تريد المساعدة في اعادة االسرائيليين هاانتها وقال وزير خارجي. الدول التي جمدت المساعدات للسلطة
 الدولتان جنبا الى أن تعيشبف المجتمع الدولي، حتى نحقق هدفنا وهدلفلسطينيين الى مائدة المفاوضات وا

  .جانب في سالم
 الموقف النرويجي بقطع المساعدات قرارا عّدالزهار محمود أن : 10/4/2006 48 موقع عربوجاء في

متعجالً ويضر بالعالقات االوربية العربية معربا عن أمله ان يتم مراجعته حتى ال يجري خنق الشعب 
 شعبالعدة بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية االبتزاز السياسي التي تمارس ضد الفلسطيني والمسا

  .ينية وحكومته لتقديم تنازالت غير مبررة ومرفوضة من قبل الجماهير الفلسطالفلسطيني
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 نصر اهللا حسن  عملت على رصد تحركات  في لبنانتوقيف شبكة إرهابية .29
  االخيرة التي سبقت انعقاد آخر جلسة حوارية في مجلس النوابأنه تم الكشف، في األيام  علم:علي الموسوي

 خالل انتقاله للمشاركة في جلسات ,، عن شبكة إرهابية كانت تخطّط الغتيال األمين العام لحزب اهللاللبناني
 إّن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكّنت في بحر األسبوع الفائت، من ,وقالت مصادر أمنية .الحوار
مؤلّفة من نحو عشرة أشخاص عملوا طوال شهر آذار المنصرم ومطلع شهر نيسان الجاري، الشبكة التوقيف 

 تحت ,ساعة الصفر وضعوا الخطّة الكاملة للقيام بعملهم وحّددواحيث على رصد تحركات نصر اهللا ومراقبته، 
تراق أّي سّيارة مصفّحة وتحقيق عنوان الخطأ ممنوع، مزّودين بأسلحة وصواريخ من نوع الو القادرة على اخ

مديرية ألقت القبض على الوتضيف المعلومات ان . الهدف المطلوب من مسافات كافية لتسهيل هروب قاذفيها
 هموبحسب المعلومات، فإن. أعضاء الشبكة المدّربين وهم لبنانيون وفلسطينيون وتربط عدداً منهم صالت قربى

 جّيد ويتعاطى أفرادها بالشؤون األمنية، وسبق لهم أن خضعوا مجموعة منظّمة ومحترفة ومدّربة بشكل
لتدريبات متقّدمة على استخدام السالح وتنفيذ الجرائم المنظّمة حتّى باتوا على درجة عالية من الجهوزية 

  .واالستعداد للقيام بما يطلب منهم
 10/4/2006السفير اللبنانية 

  
 هل ستنجح القاعدة في فلسطين؟ .30

 محمد أبو رمان
تقارير أمنية وإعالمية ال تزال تصدر منذ أسابيع تتحدث عن توجه القاعدة الجديد بإيجاد موضع قدم لها هناك 

 تتمثل بأّن تحول حماس باتجاه العمل هاأبرز. تستند إلى فرضيات ومعلومات وتسريبات أمنية, في فلسطين
اليمين الفلسطيني وفي   ستطول، سيخلق حالة من الفراغ في السلطوي وإعالنها الهدنة، التي يبدو أنها-السياسي

يعزز ما سبق أن و. تبدو القاعدة هي المرشّح لذلكحيث  . سيحتاج إلى قوة جديدة تملؤه,مجال العمل المسلّح
التيار السلفي الجهادي، الذي يمثل الوعاء الفكري والحركي الحاضن للقاعدة، يضم عددا كبيرا من الفلسطينيين 

المشهد الجهادي الفلسطيني الحضور  أم في الداخل، وكان يحول دون بروز هذا التيار في  في الشتاتسواء
ستساعد القاعدة على االنتقال ها والدور الذي كانت تلعبه حماس، ونفوذها االجتماعي الكبير، إالّ أّن تحوالت

 المراقبين والمتابعين للقاعدة والخاليا وال يخفى على .بالعمل إلى مرحلة جديدة ومتقدمة، أكثر تنظيما وإعدادا
الجهادية المرتبطة بها أّن فلسطين كانت دوما هاجسا يؤرقهم، وهم يسافرون إلى األصقاع والمناطق البعيدة 

ما سبق من الحجج يسندها نصوص لعدد من منظري التيار الجهادي تؤكد على أن  و.بحثا عن أرض للجهاد
.  األخواني من جهة أخرى-يسة من جهة، وأنّهم ال يتوافقون مع منهج حماسفلسطين هي أحد اهتماماتهم الرئ

وفي مقدمة هذه النصوص نجد الخطابات الصادرة عن زعيمي القاعدة ابن الدن والظواهري التي تربط دوما 
من فليس مستبعدا أن تعمل القاعدة على تعزيز خطابها لذا بين مواقفهم وعملياتهم وبين ما يحدث في فلسطين، 

خالل النشاط العملي الكتساب مصداقية أمام الرأي العام العربي، بما تمثله له القضية الفلسطينية من هم عام 
 .مشترك

وال يدعنا أبو محمد المقدسي، مؤسس هذا التيار في األردن، نحلل ونتوقع فهو يصّرح في معرض انتقاده 
ما يوضح . غربي النهر حيث له طموحات وآمال هناك لعمليات الزرقاوي العسكرية في األردن أنّه ينظر إلى

لبنان إلى فلسطين هي مسألة وقت وتأسيس، فهذا ومصر، األردن  أي أّن نقل الفكر السلفي الجهادي من الجوار
 .التأسيسي هناك منذ سنوات التيار عمليا بدأ نشاطه

العودة إلى تحقيق حازم األمين في وب. معلومات تقع في االتجاه نفسه في مقابل االفتراضات السابقة، ثمةو
 دون أن ندرك ما هي ,الحياة، فإن المصادر الرسمية األردنية تبرعت بمعلومات تؤكد الفرضيات السابقة

على أي .  وما هي مصالح األردن في تمرير معلومات كهذه,األهداف وراء هذا الكرم األردني لصحيفة عربية
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 للقاعدة في فلسطين، األمر الذي ترافق مع إعالن ا جديداناك نشاطهفإن حال، وفقا لمصادر رسمية أردنية، 
إسرائيلية دخول أشخاص إسرائيل عن إلقاء القبض على عدد من المنتمين للقاعدة، وتأكيد مصادر إعالمية 

وفي السياق ذاته يقرأ عدد من المحللين خطاب الظواهري األخير لقيادة حماس، الذي .  إلى غزةهامرتبطين ب
 .العمل المسلّح د فيه توجههم نحو العملية السياسية في ظل أوسلو وتخليهم عنينتق

أهم مما سبق، أن األزمة داخل حماس مرشحة النشقاق وخروج عدد كبير من أبناء جناحها العسكري، بالتحديد 
ع أن يجد  السلفي والكثافة السكانية والظروف االقتصادية السيئة، ومن المتوق-في غزة حيث المزاج الديني

عندما أعلن عن وجود نشاط وتشير معلومات إلى أّن محمود عباس . هؤالء احتضانا من القاعدة وتحالفا معها
 . كان يقصد انشقاق محمد ضيف, للقاعدة

االنتفاضة  ومن الحجج الداعمة للمعلومات السابقة أّن عددا كبيرا من أبناء الجناح العسكري لحماس، هم أبناء
خبروا الممارسة السياسية المرنة لجماعة اإلخوان، السابقة على تأسيس حماس من رحمها، فهم المسلحة، ولم ي

غير مهيئين بحكم التنشئة والتجنيد والتكوين النفسي والفكري والحركي لتقبل التحوالت الجديدة للحركة، بخاصة 
تزال في حالة الصدمة من انتصارها أن قيادة حماس لم تقدم رؤية استراتيجية للمرحلة القادمة، ويبدو أنّها ال 

لكن، على الرغم من كل الحجج والمعلومات السابقة،  .الكبير وتورطها في العمل السياسي الرسمي واستحقاقاته
ما مدى تقبل المجتمع الفلسطيني لخطاب القاعدة الفكري وممارستها السياسية؟ : يبقى هناك سؤال رئيس وهو

 وقوتها وحضورها االجتماعي متجذّر إلى درجة ها أم أّن نفوذ,اليمينوهل فعال ستترك حماس فراغا في 
يصعب معها تصور إضعاف المتغيرات الجديدة للحركة ودورها االجتماعي في الساحة الفلسطينية؟ وهل الواقع 

 .األمني والسياسي الحالي يسمح بدور عسكري فّعال للخاليا التابعة للقاعدة؟
يالت السابقة، أّن حماس لم تطرح الهدنة، وتتجه إلى العمل السياسي إالّ بعد أن الحقيقة التي تغيب عن التحل

 العسكرية، -ضاقت وتحددت المساحات المتاحة للجهاد المسلّح، وبعد أن بّدلت إسرائيل قواعد اللعبة األمنية
االقتصادية، ما يعني وجعلت من كلفة العمليات العسكرية أكبر بكثير على الشعب الفلسطيني وبنيته االجتماعية و

فإن من ناحية أخرى؛  و.أّن منهج القاعدة في العمل المسلّح ال يتناسب مع البيئة األمنية الجديدة في فلسطين
حماس ليست وليدة السنوات األخيرة، فلها جذورها االجتماعية الراسخة، وتحظى بقبول عال من المجتمع 

يعلم تماما أنها أمام مرحلة تحول سياسي كبير، لكنها في سياق الفلسطيني، الذي صّوت لها في االنتخابات وهو 
هذا ال ينفي أن القاعدة تنشط في . الواقع الفلسطيني والمواقف اإلسرائيلية والدولية واإلقليمية أفضل الموجود

خية فلسطين وأنها تحاول بناء أدوات لها، لكن في القراءة الموضوعية للواقع الفلسطيني فإّن الشروط التاري
وإذا ما تفاقمت األزمة داخل حماس وتطورت األمور باتجاه األسوأ لن تكون القاعدة . هاالحالية ال تخدم توجه

بديل الشعب الفلسطيني، الذي ال يحتمل الرهان على كلفة أمنية باهظة الثمن، يصعب على أي مجتمع  هي
 فلسطين هي المحضن اآلمن القادم للقاعدة تحملها وفقا ألبجديات الحسابات العقالنية، ما يجعل من فرضية أّن

  .في المنطقة غير مرجحة
10/4/2006الغد االردنية   

 
  !؟) مقاومة –سلطة (أم ) مقاومة+ سلطة = (حماس 

 جواد البشيتي
ال مال، وإنما ديون متراكمة، في خزينة حكومة حماس، التي ينبغي لها أن تجد مصدرا لدفع رواتب مـوظفي                   

وإلى اآلن، لم نسمع خبرا ماليا مثيـرا مـن قبيـل أن             . مات عامة عديدة تتوالها الحكومة    السلطة ولتمويل خد  
حكومة حماس قد تلقت مساعدة مالية عاجلة يعتد بها من إيران، أو من قبيل أن الدول العربية المانحة للوعـود                    

س في جلسة للكـونغرس،     كل ما سمعناه هو أن الواليات المتحدة، بحسب أقوال لراي         . المالية قد وفت بوعودها   
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أما إسرائيل فتدرس خيارا آخر هـو إرسـال أمـوال الجمـارك             . تريد زيادة مساعداتها اإلنسانية للفلسطينيين    
  !والضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إلى قيادات محلية

يـة،  كل تلك المواقف إنما تنطوي على رسالة مالية ـ سياسية يقول فيها مرسلوها إنهـم، فـي لعبـتهم المال    
يستهدفون تبرئة أنفسهم من تهمة أنهم عازمون على معاقبة الفلسطينيين، ماليا واقتصاديا، على النتائج السياسية               
ألخذهم بالخيار الديمقراطي الذي طالما دعوهم إلى األخذ به، وتمويـل عمليـة التغييـر الـسياسي لحمـاس                   

  .اإلسرائيلية في محتواها، والدولية في شكلهاوحكومتها، أي العملية المؤدية إلى قبولها للشروط والمطالب 
إن إسرائيل، وبدعم من الواليات المتحدة والمجتمع الدولي تسيطر سيطرة شبه مطلقة على الـشروط الماليـة                 
واالقتصادية األساسية لحياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، موظِّفة هـذه الـسيطرة مـع آلتهـا                  

  . لدمار، في سعيها المستمر إلى إنجاز مهمة فرض الحل النهائي الذي تريدالعسكرية لنشر الموت وا
وبسيطرتها البنكية تمنع، متى شاءت، وصول      . بآلتها الحربية تُدمر، وتعيد تدمير، الحياة االقتصادية للفلسطينيين       

 اقتصادهم غير المالي من     وبتحكمها في المنافذ الداخلية والخارجية تتحكم في      . المساعدات المالية الخارجية إليهم   
  .سلع وخدمات

لقد أدركت إسرائيل عبر الشارونية، برأسها القديم شارون ورأسها الجديد اولمرت، أن الحل النهائي الذي تريد                
لن تتوصل إليه عبر التفاوض السياسي مع الفلسطينيين قبل أن تنجح الضغوط العسكرية واالقتصادية والماليـة                

  .حل الوسيلة الوحيدة التي يمكنهم من خاللها تلبية حاجاتهم اإلنسانية األوليةفي جعل قبولهم لهذا ال
ماذا تفعل بالفلسطينيين؟ هل تمنحهم من األرض والسلطة ما يكفي لقيام دولـة             : إسرائيل الشارونية سألت نفسها   

وعلى أراضيهم، لألمم   قومية لهم، مستقلة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا وقابلة للحياة؟ هل تنقل السيطرة عليهم،              
المتحدة حتى التوصل إلى حل نهائي عبر المفاوضات؟ هل تظل محتفظة بالسيطرة عليهم بصفة كونها سـلطة                 
احتالل ينبغي لها أن تتحمل المسؤولية كاملة عنهم؟ لقد اختارت األحادية جوابا عن كل تلك األسئلة، فاألحادية،                 

ا تتمنى وتتوقع، إلى فـرض الحـل النهـائي الـذي تريـد،              نهجا ونتائج، هي وحدها التي ستؤدي، بحسب م       
إنها الجريمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع مـن المجتمـع               . والمرفوض فلسطينيا 

الدولي، الذي فاضل بين الحل الدولي المفروض على الطرفين والحل اإلسرائيلي المفروض على الفلـسطينيين               
  ! ولففضل الثاني على األ

لقد أحرزت حماس، فـي انتخابـات المجلـس         .. ليس من أهمية لنصر أحرزته إذا لم تعرف كيف تحافظ عليه          
التشريعي، نصرا فاجأها، في حجمه، أكثر من غيرها، وتحداها أن تعرف كيف تحافظ عليه، وتدرأ عنه شر أن                  

ا بنصيحة لهمـس إليهـا بنـصيحة أن         ولو كان لنصرها االنتخابي العظيم أن يهمس إلى قيادته        . يحبل بنقيضه 
على تأليف الحكومة، التي هي     ) البرلمانية(تخاطب الفلسطينيين، وناخبيها، قائلة إنها تفضل البقاء في المعارضة          

كبيت العنكبوت أوهن البيوت، فكل من له عين تبصر، وأذن تسمع، لن يختار ما اختارته حماس؛ ألن ترجمـة                   
 الفلسطينية، هي الخيار األسوأ بالنـسبة إلـى حمـاس،           ة مثل الحال  ةية، في حال  النصر االنتخابي بسلطة حكوم   
  . وبالنسبة إلى الفلسطينيين عموما

وهذا الـذي   . التجربة لم تبلغ بعد خاتمتها، ولكن ليس من سبب لالعتقاد بأنها ستأتي بالنصر االنتخابي للحركة              
ل، وال يبرر اإلحجام عن سـعي الفلـسطينيين         أتوقع ال يصدر عن رغبة في أن تمنى حماس وحكومتها بالفش          

  . جميعا إلى تذليل العقبات من طريق حكومة حماس، فالقارب واحد
والخطأ الثاني ارتُِكب إذ سعت حمـاس، أو      . الخطأ األول ارتُِكب إذ ارتضت حماس تأليف حكومة اللون الواحد         

 انتخابات المجلس التـشريعي، وحـدها،       أظهرت ميال، إلى تضخيم سلطات وصالحيات حكومتها، وكأن نتائج        
. تمنحها الحق في أن تكون الوريث الشرعي الوحيد للممثل الشرعي الوحيد، وهو منظمة التحرير الفلـسطينية               

والخطأ الثالث ارتُِكب إذ شرعت حكومة حماس تخاطب العالم سياسيا وكأن ال وجود لمرجعية سياسـية عليـا                  
نة التنفيذية للمنظمة ورئيس السلطة الفلسطينية قد أصبح في منزلـة ملكـة             للشعب الفلسطيني، وكأن رئيس اللج    
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والخطأ الرابع ارتُِكب إذ عادت حماس إلى جدل سياسي أصبح جزءا من الماضـي،              . بريطانيا، يملك وال يحكم   
 وكان اجتنـاب  . وال يمكن فهمه اآلن إال على أنه فخ سياسي نصب لـ حماس وحكومتها، وللفلسطينيين عموما              

الوقوع في هذا الفخ ممكنا لو أن قيادة حماس قالت إن الملف السياسي ليس مـن اختـصاصها، وإنمـا مـن                      
لو قالت  . اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية، التي لبت، من قبل، الشروط التي تُدعى حماس إلى تلبيتها اآلن              

  .دولية، التي هي إسرائيلية القلبذلك لكفت نفسها، والشعب الفلسطيني، شرور ما يسمى الشروط والمطالب ال
إن اإلفراط في تسييس الحكومة الفلسطينية لن يسمح لـ حماس بالجمع بين المقاومة والسلطة، فهذا الجمـع ال                  
تقوم له قائمة إال إذا أقامت حماس جداراً أمنياً بين حكومتها وبين الملف السياسي، الذي يحظى امتالك المنظمة                  

  . والعربية والدوليةله بالشرعية الفلسطينية
وحماس، لو قررت العمل بما تقتضيه مصالحها الحقيقية، لما طلبت مزيدا من السلطة التي لدى رئيس الـسلطة                  
الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، فلتفكِّر قيادة حماس مليا، وعلى سبيل المثال، فـي عواقـب نقـل                  

لو حدث ذلك، هـل يظـل المراقبـون       . سلطة إلى حكومة حماس   السيطرة األمنية على معبر رفح من رئاسة ال       
! وإذا تركوه، هل ثمة ما يمنع إسرائيل، عندئٍذ، من استعادة سيطرتها العسكرية عليه؟            ! األوروبيون في المعبر؟  

  !إنها مفاضلة ال تسر الفلسطينيين، ولكن هل من مفاضلة أقل سوءا؟
 الفلسطينية، أن تلبي حماس، أو حكومتها، ما يسمى الشروط          إنه لخيار سيىء، بحسب معيار المصلحة السياسية      

فهذا االقتراح  ) عشر سنوات (والمطالب الدولية، ولكن األسوأ منه أن تَقترح تلك الهدنة المشروطة طويلة األجل             
 لن يعطي من النتائج إال ما يعود بالنفع، عمليا وموضوعيا، على الجولة الثانية من األحادية التي يتوعـد بهـا                   

اولمرت الفلسطينيين، وعلى السعي اإلسرائيلي إلظهار حكومة حماس على أنها المرجعيـة الـسياسية العليـا                
كانت النية هي الجمع، أي التوصل إلى نتائج         .للشعب الفلسطيني حتى يظل ممكنا تعريضه لمزيد من الضغوط        

ن، لم نر من النتائج إال ما يؤكـد         ولكن، حتى اآل  . مقاومة+ سلطة  = عملية يتأكد من خاللها أن حكومة حماس        
  . مقاومة–سلطة = أن حكومة حماس 

9/4/2006 المصريون  
  

  لن نفشل: مشعل
 جهاد الخازن

أكمل مع األخ خالد مشعل ومواقف حماس في الحكم، وهو بعد ان شكا من محاوالت اخوان في السلطة وفتح 
  .إفشال حكومة حماس رد على أسئلة محددة

اس بإسرائيل، وسألني بدوره من يعترف باآلخر، ولماذا يطلب من حماس ان تعترف هل تعترف حم: سألته
أبو الوليد قال ان هذه معادلة مقلوبة، والمجتمع الدولي واقع تحت   بعدو احتل األرض ودمر وقتل وال يزال؟

المكتب وطلبت من رئيس  .بلطجة اسرائيلية يشجعها انحياز أميركي كامل يرتد على الضحية ال الجالد
السياسي لحماس أن يكون أكثر تحديداً فقال إن المطلوب إرادة دولية حقيقية تجبر اسرائيل على االعتراف 
بحقوق الفلسطينيين، فتنسحب من األراضي المحتلة، بما فيها القدس، مع هدم الجدار وتفكيك المستوطنات 

  .واإلسالمية لصنع سالم حقيقيواالفراج عن المعتقلين، عند ذلك ستعمل حماس مع الدول العربية 
وأضاف ان الضغط كله على الفلسطينيين والجانب العربي ألنهما يقبالن الخضوع للشروط، فهما يقبالن 

وحماس لن تخضع لمثل هذا الوضع، . المبادرات فتضع عليهما اسرائيل تحفظات أو ترفضها، ثم تغزو بحرية
  .لعدوان واالحتاللبخاصة ان الخضوع لم يؤد في الماضي الى انهاء ا

. سألته عن المبادرات العربية والدولية، فقال إنه كانت لـحماس تحفظات على خريطة الطريق عندما طرحت
أما المبادرة العربية، فلتوافق عليها اسرائيل ونحن مستعدون عندئذ للوصول مع العرب الى صيغة سالم 

م العربية، فكان ان آرييل شارون اجتاح الضفة من وهو أشار الى ان العرب أجمعوا على مبادرة السال. حقيقي
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وأكد أبو الوليد مرة ثانية ان حماس لن تختلف مع الدول العربية على  .دون ان تحرك اإلدارة األميركية ساكناً
أضاف رداً على سؤال لي عن  و.مبادرة السالم إذا وافقت عليها إسرائيل، ألن إسرائيل هي التي رفضتها

امل وزرائها مع الوزراء والمسؤولين االسرائيليين، فقال إن الشعب الفلسطيني تحت حكومة حماس وتع
وهذا يفرض على حماس اجراءات واتصاالت لتسيير مصالح البشر في . االحتالل وحكومته تحت االحتالل

  .ترافوهو لم يجد حرجاً في مثل هذه االتصاالت، وقال انها تختلف عن االع. القضايا االقتصادية واألمنية
قلت لألخ أبو الوليد ان السلطة مفلسة، ولم تدفع مرتبات الموظفين ورجال األمن، فقال ان حماس ظلمت 

األولى ان افالس السلطة تركة ورثناها ولم نصنعها، جئنا ووجدنا خزينة فارغة مثقلة بديون تبلغ نحو : مرتين
لسطينية وقطاع خاص، مع جهاز وظيفي  بليون دوالر لبنوك وصندوق االستثمار الفلسطيني وشركات ف1.5

أما الثانية فكانت قطع المساعدات ونزع الصالحيات عن الحكومة، من مالية وأمنية وإعالمية ثم . متضخم
أبو الوليد تحدث عن أخطاء السلطة وفساد ومديونية وسوء ادارة وإفالس، ثم  .يقولون لها تفضلي اعملي

 وفي القمة العربية األخيرة في الخرطوم كان االلتزام العربي .محاوالت لمنع حماس من النهوض بالمهمة
 مليون دوالر شهرياً كمساعدة، إال ان االلتزامات التي ورثتها حماس عن الحكومات السابقة هي 50بتقديم 

  .ثالثة أضعاف هذا المبلغ
ل، بل سنواجه التحدي إنهم يراهنون على فشلنا، غير اننا لن نخضع للشروط ولن نفش: ما العمل؟ فقال: سألته

ان وزراء . ونكون قدوة للشعب، فال نفعل مثل اآلخرين الذين نهبوا وعاشوا أجواء ال يعرفها الشعب الفلسطيني
  .حماس أعلنوا انهم لن يقبضوا رواتبهم حتى يتسلم الموظفون العاديون رواتبهم

الخارجية، وقال إن حماس عملت سابقاً أبو الوليد أكد ان القضية تحتاج الى صبر لمواجهة الضغوط الداخلية و
في ظروف صعبة مع اعترافه بأن التجربة الحالية تختلف عن الماضي، إال انه قال إن حكومة حماس ستكون 

سألته ان كان شعار المقاومة والبناء  .في منتهى الشفافية مع الشعب وستكشف له االجراءات المعوقة والمعطلة
ان حماس لن تتخلى عن المقاومة طالما ان هناك احتالالً، وسنواجه :  فقالمنطقياً في الظروف الحالية،

  .مسؤوليتنا ولن نقف مكتوفي األيدي
حماس ستختار المكان  وهو أضاف ان جميع فصائل المقاومة معنية بالدفاع عن الشعب ومقاومة االحتالل و

س انتقلت من مرّبع المعارضة الى مربع وأكمل شارحاً ان حما. المناسب واللحظة المناسبة لمتابعة المقاومة
وهناك . الحكم في اإلطار الفلسطيني الداخلي، إال انها في مواجهة العدو الصهيوني ال تزال في مربع المقاومة

  .اآلن تهدئة وضبط نفس، وهذا ال يعني تخلي حماس عن مسؤولية المقاومة
 إلنهاء االحتالل والعدوان واالعتقاالت وإخراج وهو دعا المعترضين على كالمه الى توفير بديل من المقاومة

واتهم ابو الوليد إيهود أولمرت بإعالن حرب على الشعب الفلسطيني  .تسعة آالف أسير وأسيرة من السجن
بفرض حل من طرف واحد ال يعني سوى تصفية القضية الفلسطينية، وقال ان هذا الموقف يعزز أمام العالم 

  .استراتيجيمشروعية المقاومة كخيار 
10/4/2006الحياة   

  
  مواجهة عالـمية لـ حماس

 سيفر بلوتسكر
ويبدو أن اسرائيل والـمجموعة االوروبية     . تتجه العالقات بين السلطة الفلسطينية والعالـم الى مواجهة وصدام        

ـ  - وغير الخفي تماما     -ويبدو أن الهدف الخفي     . قد حسمت موقفها نهائيا بضرورة تحطيم حكومة حماس        و  ه
لجم وتحجيم السلطة الفلسطينية بصورة شاملة حتى يضطر رئيسها، أبو مازن، الى حل البرلـمان واإلعـالن                

  .عن إجراء انتخابات جديدة
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لقد انقطعت حتى اآلن، ومنذ بداية الفترة القصيرة بعد أداء القسم للحكومـة الجديـدة، وبـأوامر مـن االدارة                    
ومـع أن   . لتجارية واالقتصادية والـمساعدات االميركية لفلـسطين     والكونغرس االميركيين، جميع العالقات ا    

االتحاد االوروبي لـم يعلن مقاطعة كهذه على السلطة، لكن قرارا اتخذته قيادته بفرض مقاطعة مالية وكـذلك                 
كمـا أن   . مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية مع جميع الـمؤسسات الفلسطينية الرسمية، وحتى نـصف الرسـمية            

عم والـمساعدة الدولية تقوم باخراج موظفيها بهدوء وتتراجع تدريجيا عن النـشاطات والبـرامج              مؤسسات الد 
  .الـمشتركة التي كانت موجودة

فقد بدأت البنوك االسرائيلية بوقف عالقاتها مع بنوك السلطة الفلـسطينية           : وقد أضيف الى ذلك ضربة اضافية     
 والشركات االسرائيلية واالجنبية التي تحتاج الى وساطة مالية         تدريجيا، وال سيما مع رجال االعمال الفلسطينيين      

وقد أعلنت البنوك االسرائيلية عن وقف عالقاتها بسبب تشريع يمنع تبييض اموال قد تُـستخدم         . مع الفلسطينيين 
والبنوك العربية الكبيرة التي قدمت في الـماضي خدمات مالية للسلطة الفلـسطينية، سـبقت              . لتمويل االرهاب 

في حالة كهذه فان الخزينة الفلسطينية ليست فارغة فقط، بـل ان            . البنوك االسرائيلية في انقطاعها عن السلطة     
  .السلطة بشكل عام ليست لها خزينة

تلعثم وضبابية موقـف تجـاه      : حماس بدورها ترد على اجراءات الـمقاطعة، كما هو منتظر من منظمة مثلها           
والرئيس أبو مازن يبدو شيئا فـشيئا       . ادئها السياسية والدينية تجاه الداخل    العالـم، وصالبة وعدم تنازل عن مب     

فهو ال يريد استخدام الصالحيات الواسعة التي كان قد تركها له سلفه، ياسر عرفـات، بـل                 . شخصية مأساوية 
لوحـدة  يبدو احيانا وكأنه يتراجع أمام حماس، سواء أكان ذلك خوفا على حياته من جهة، أو خوفا على حيـاة ا           

  .الفلسطينية
ومع أن رام اهللا ليست حتى      . وتحت غطاء من الوحدة يتبلور نظام في السلطة الفلسطينية على النموذج االيراني           

وتجلس فيها حكومة   . يجلس فيها رئيس تمثيلي ويتحدث فقط     . اآلن طهران الصغيرة، لكنها في الطريق الى ذلك       
والحاكمين الفعليين ليـسوا سـوى      . ع العام الـمتخم والـمنتفخ   مهمتها األساسية االولى تشغيل عمال في القطا      

ففي ايران يوجد الحـرس الثـوري و الحـرس االخالقـي       . تنظيمات ارهابية بأنواعها وتخضع لقيادات سرية     
وفي السلطة الفلسطينية توجد اللجان الـشعبية وكتائـب   . ومجموعات عنيفة اخرى يحتفظ بها النظام الحتياجاته 

  .ى ومثيالتهاشهداء االقص
الذي تبديه قيادة حماس للـمطالب الدولية ينبع من جوهر الحركة، ومن وجهة نظرها ومن              ) الـمهذب(الرفض  

واذا استطاعت االحتفاظ بالسلطة، وبلـورة      . فقد فازت حماس في االنتخابات بفضل مواقفها      . حسابات انتخابية 
تح النشيطين وتوزيع الوظائف علـى عناصـرها        نظام اقتصادي يمكن احتماله وتطهير االجهزة من عناصر ف        

والحصول على الحد األدنى من االعتراف العالـمي والعربي بها، فانها ستعزز قوة كبيرة وتتحول دون منازع                
فتركيز وتثبيـت حكومـة     : وال داعي لخداع النفس   . الى ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي لسنوات طويلة قادمة       

  .الـميثاق االسالمي الـمعروف بوضوححماس يعني ترسيخ تدريجي لـ 
كلـما سارعت اسرائيل والـمجموعة الدولية الى العمل، وبجدية وإصرار كبيرين بهـدف تقـويض حكومـة                

ومنع ايرانية الـسلطة الفلـسطينية   . حماس وعدم تمكينها من رفع رأسها والعمل، فان هذا سيكون خيرا للجميع           
شرق اوسطية شاملة وعالـمية، واالنقالب الحماسي لن تتمكن حواجز         ليس هدفا اسرائيليا فقط، بل انه مصلحة        

  .الضفة والقطاع وحدها من وقفه
 يديعوت أحرونوت

10/4/2006االيام الفلسطينية   
  

  هل سقطت حماس في فخ السلطة ؟ 
 رسمي حمزة 
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ل سقطت حماس في    ه: في ظل األزمة التي تتفاقم وتشتد على الشعب الفلسطيني، يقفز إلى الذهن السؤال التالي             
فخ السلطة؟ حماس حركة مقاومة ونضال استحوذت على تعاطف الشعوب العربية، قبل أن تستحوذ على ثقـة                 
ودعم الشارع الفلسطيني، لكنها ايضاً مصنفة على قائمة دول االتحاد األوروبي والواليـات المتحـدة كحركـة                 

  .ل الحلول، وعن آخر يتحكم بالدعم الماليإرهابية، ونحن هنا نتحدث عن طرف يمسك بملف التفاوض ومستقب
عملياً، سقطت حماس في فخ سياسي وشعبي كبير بمجرد قبولها تشكيل الحكومة، فهي لم تمارس شؤون الحكم                 

 المالية الشهرية لتغطية رواتب الموظفين الذين يعملون        ديوماً ولم تشارك فيه، ولم تتحمل مسؤولية تأمين الموار        
نت خالل العقدين الماضيين حركة معارضة تنتقد الفساد وتمارس الضغط الشعبي علـى             والذين ال يعملون، كا   

السلطة وفشلها في تحقيق نتائج من مفاوضاتها مع إسرائيل، وفجأة وجدت نفسها مسؤولة عن كل ذلـك، عـن                   
جـوم  تأمين المال من أطراف دولية تعتبرها حركة إرهابية وال تقبل التفاوض أو الحديث معها، وعن وقـف ه                 

عسكري وعمليات قتل وتدمير إسرائيلية يومية غير قادرة على صده عسكرياً، وعن تلبية متطلبات إنسانية في                
غاية الصعوبة والدقة لفئات كبيرة من الشعب الفلسطيني، وعن إدارة ملف تفاوض مفتوح مع عدو ال يعتـرف                  

  .بها كسلطة
الحكومة التي عليها أن تغير الكثير من مبادئهـا،         باختصار لم تعد حماس حركة مقاومة اآلن، بل أصبحت هي           

حماس ال تتحمل مسؤولية األزمة القائمة وحدها، فهي أوقعت بها من فـتح              .وإال ازداد الشرخ داخلياً وخارجياً    
قبل إسرائيل ودول أوروبا والواليات المتحدة، فلم تتحمل فتح طعم الخسارة ومذاق مرارة سحب ثقـة الـشعب                  

تظهر للشعب الفلسطيني أن حماس لن تستطيع أن تقوم بما كانت فتح تقوم به، ولهذا قـررت                 منها، فقررت أن    
  قياداتها ترك الساحة لحماس وحيدة لتتخبط، فماذا لو شاركت فتح في الحكومة إلى جانب حماس؟ 

ـ                 تنجح قطعاً ستكون األمور أهون، وسيتقاسم كال الطرفين المسؤولية داخلياً وخارجيـاً، ولكانـت التجربـة س
  .بالضرورة

وقد بات واضحاً اآلن أن القيادات الفتحاوية تشعر بالسعادة على هذا التخبط واالرتباك اللذين تشعر بهما حكومة                 
ما تواجهونه اليوم هو ما كنا نقوم      ''هنية، وبدأت التصريحات من المسؤولين السابقين تخرج علينا لتقول لحماس           

، وياسر عبدربه طالب يـوم أمـس        '' المجتمع الدولي، بينما أنتم غير ذلك      به على الدوام، لكننا كنا مقبولين من      
حكومة هنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وإلى تغيير برنامجها واالعتراف بـإرث الـسلطة الـسابقة مـن                  

  ! اتفاقيات وخطط طرق غير موجودة على األرض
 اعترفت أو لم تعترف بإسرائيل، علـى        نحن نعرف أن المشكلة ليست في حماس، فهي غير مقبولة كحركة إن           

الرغم من أننا نرغب بأن يذهب هذا المشجب إلى الجحيم، فنحن من نطالب إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطينية                  
لماذا يطلب منا ذلك من خالل وسائل اإلعالم؟        : وليس العكس، وقد سمعنا الناطق اإلعالمي لحكومة هنية يقول        

  من قبل الواليات المتحدة وأوروبا حول ذلك على طاولة مفاوضات؟ ولماذا ال يتم التفاوض معنا 
  .والجواب ألن هذه األطراف ال ترغب في إعطاء حماس أي فرصة لتكون سلطة معترفا بها

وبينما تشتد أزمة الحكومة والشعب الفلسطيني الذي يعتاش ثلثاه على رواتب الحكومة، تمارس إسرائيل لعبتهـا                
طينيين واقتناص المناضلين واقتحام المدن والقرى وحصار الشعب الفلسطيني، وكل ذلك           المفضلة في قتل الفلس   

يضيف عبئاً شعبياً إضافياً على هنية وحكومته، تذكره كل لحظة بالفرق بين المعارضة والمقاومة، وبين تـسلم                 
ـ                ل هـذا الوضـع     مسؤولية السلطة سياسياً واقتصادياً، وتؤكد له أن حركته قد سقطت في فخ السلطة، ومع ك

  .الصعب، نشعر أننا ننتظر نهاية التجربة الحماسية
10/4/2006الدستور   
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مشكلة حركة حماس أنها شاهد صارخ على فشل الدولة العظمى، الواليات المتحدة األميركية، فـي سياسـتها                 
  : الشرق أوسطية على وجهين

الحرب على فلسطين لم تنتِه بانتصار إسرائيل التي تدعمها الدولة العظمى، دعماً            فهي، من جهة، شاهد على أن       
 سنة على الحرب العربية اإلسرائيلية األولـى فـي عـام            58مطلقاً، فبقي الشعب الفلسطيني يقاوم بعد انقضاء        

1948 .  
ت في فلـسطين، عنـدما      وهي، من جهة ثانية، شاهد على أن الديموقراطية التي تبشّر بها الدولة العظمى أسفر             

  . طُّبقت، عن فوز ألد أعداء الدولة العبرية، ومعها الدولة العظمى
وعدم . أعتى قوة في الشرق األوسط، إسرائيل، لم تنتصر على شعب فلسطين الصغير فلم يستسلم للقوة الغاشمة               

فلم يجِد إسرائيل نفعاً    . حدودانتصار إسرائيل الحاسم هو في حكم الهزيمة النكراء لها وللدولة التي تساندها بال              
اقتناؤها أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الحرب المتطورة من أسلحة فتاكة ومدمرة، كما لم يبّدل من الواقـع                  
شيئاً دعم الدولة العظمى المطلق لها مادياً وعسكرياً، وإحاطتها بالغطاء السياسي والدبلوماسي واإلعالمي إلـى               

ن نصف القرن من الحروب والهجمات والعربدات، وما تخللها من احـتالل أراض             فبعد أكثر م  . أقصى الحدود 
ومصادرة ممتلكات وتدمير ثروات، وما رافقها من أعمال القتل والتنكيل والتشريد، ما زال الشعب الفلـسطيني                

  . صامداً يقاوم، وليس في األفق ما يؤذن بنهاية لصموده أو مقاومته
ير البائس، في المنظور الصهيوني، هو حركة حماس، ومعهـا حركـة الجهـاد              والشاهد على هذا الواقع المر    

  . اإلسالمي، وكتائب األقصى، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وسواها من فصائل المقاومة
ورفعت الدولة العظمى، بفيض من الرياء والغطرسة، شعارات الحرية والديموقراطية وحقوق اإلنسان، تبـشّر              

فـإذا بهـا    . فصّورت إسرائيل زوراً بأنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في الـشرق األوسـط           . بها في منطقنا  
األنموذج الحضاري تجسيد قبيح لقوة غاشمة تمارس أبشع ألوان اإلرهاب في حق شعب فلسطين بال وازع وال                 

مـام الحكـم، إثـر      وإذا بالشعب الفلسطيني الصامد المناضل يتلقف الدعوة إلى الديموقراطية فيـسلّم ز           . رادع
هـذه   . فكانت هزيمة أخرى للدولة العظمى، كانت حماس شاهداً عليها        . انتخابات حرة، إلى ألد أعداء إسرائيل     

كونها الشاهد الصارخ على هزيمة أعتى قوة في الشرق األوسط، ومن ورائها أعظم قـوة               : هي مشكلة حماس  
   بل الخطيئة المميتة؟ فكيف يغتفر لحركة حماس هذا الذنب الكبير ال. في العالم

فكان جـالء   : إلى ذلك، ظهر مؤخراً عجز القوة الغاشمة مجدداً أمام إرادة شعب صغير مناضل على غير وجه               
الجيش اإلسرائيلي الجبار عن أرض لبنان من دون قيد أو شرط، مهزوماً أمام المقاومة الوطنية اللبنانية، وكان                 

إلى تشييد جدار فاصل تحتمي به من هجمات المقاومة الفلسطينية، وكان           أن عمدت السلطة اإلسرائيلية المتجّبرة      
وصّورت إسرائيل، ومعها أميركـا،     . أن اضطرت سلطة االحتالل إلى الجالء من طرف واحد عن قطاع غزة           

هذه التراجعات بأنها إنجازات مبينة حققتها الدولة العبرية بحسن تدبيرها، وهي في واقع الحال كانت من قبيـل                  
  . فلو استطاعت دولة العدوان لما أقدمت على أي من تلك الخطوات. هزائم المقنّعةال

على الرغم من كل الضغوط الشديدة المتنوعة التي مورست على سوريا ولبنان، بقيت هاتان الدولتان من دول                 
مة محاولـة   كانت ث . الطوق المحيط بفلسطين على غير استعداد للسير في طريق التسوية مع الكيان الصهيوني            

 أيار في لبنان، ولكن هذه المحاولة ما لبثت أن سقطت تحت وطأة رفض شـعبي                17في هذا االتجاه عبر اتفاق      
بصمودها، بمثابرتها  :  وحماس هي اليوم الرمز الحي لهذه الهزيمة       .عارم، فمنيت الدولة العبرية بهزيمة شنعاء     

إسرائيل ومعها  . هذه جريمة ال تُغتفر   . يابية حرة ونزيهة  على النضال والمقاومة، وأخيراً بفوزها في انتخابات ن       
ال بل إنهما يحاوالن أن ينتزعـا عبـر انتـصار           . أميركا، مصّممان على معاقبة حماس على ما اقترفت يداها        

حماس في العملية الديموقراطية ما لم يحققا على امتداد أكثر من نصف القرن من االعتداءات والعربدات ال بل                  
  . ات الركيكة ال بل الزائفةواالنتصار
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فرضوا الحصار على السلطة الفلسطينية بقيادة حماس، فحجبوا عنها الدعم والمساعدات بهدف خنقها، وأعلنـوا               
إحجامهم عن التعامل معها في أي شكل من األشكال بقصد عزلها دولياً، ويمارسون الـضغوط علـى الـدول                   

ويشترطون لإلفراج  . تخترق هذا الطوق المضروب حول حماس     العربية كي ال تُقدم على أية خطوات يمكن أن          
عن السلطة الفلسطينية واالنفتاح عليها أن تعترف حماس بوجود إسرائيل وتكف نهائياً عن أعمال العنـف، أي                 

بعبارة أخرى، إنهم يتوخون أن ينتزعوا من       . أن توقف مقاومتها، وتقّر باتفاقات معقودة سابقاً مع إسرائيل قسراً         
عجباً، كيـف يكـون     .  ما عجزوا عن بلوغه على امتداد سنوات طويلة من الصراع المرير المتواصل            حماس

  االعتراف بدولة غير ذات حدود مرسومة؟ 
وهم يريدون اآلن أن يحققوا االنتصار الذي جانبهم        . إنها شاهد ناطق حي على هزائمهم     . هذه هي مشكلة حماس   

إن سلّمت بما هـو     . بما كانت حماس آخر معقل للصمود الفلسطيني      ر. حتى اليوم عبر من كان يقف في وجههم       
مطلوب منها، فإن ذلك قد يعني نهاية قضية فلسطين، وال يبقى من مراسم دفنها، ال قـّدر اهللا، سـوى بعـض                      

في حال ضاقت   . لن تلبث سوريا بعد ذلك أن توقع على تسوية مرغمة، ولن يلبث لبنان أن يلحق بها               . الشكليات
 من حولها واشتد الخناق حول عنقها، فاألحرى بحركة حماس، في نظرنا، أن تعتزل السلطة، ببيـان                 كل السبل 

معلل إلى الشعب الفلسطيني والعربي يضع النقاط على الحروف أمام العالم والتاريخ، وتعـود إلـى موقعهـا                  
وينتهـي  . الـصهيوني هكذا، تنتهي مشكلة حماس بهزيمة جديـدة للمـشروع          . الطبيعي، إلى المقاومة الشريفة   

سالح الموقف هو السالح األمضى الذي بقي في يد حماس عند هـذا             . مشروع الفتنة الذي يدّبر داخل فلسطين     
وكذلك على تقاعس العرب عن نجدة      !! ولتكن حماس هذه المرة شاهداً على زيف ديموقراطية الغرب        . المفترق

 .فلسطين في تحدي الحصار
10/4/2006السفير  
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