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   اشتدت الضغوطاتمهماهنية يرفض طأطأة الرؤوس  .1

د إسماعيل هنية أن وقف المساعدات لن       يأك ت :وكاالتنقال عن   غزة   من   15/4/2006 الخليج اإلماراتية    ذكرت
والزيتون ولكن لن نطأطئ    نأكل الملح والزعتر     مؤكدا، س  يؤثر في حكومته ولن يرعب الشعب الفلسطيني، وقال       

  .رؤوسنا
اسماعيل هنية اعلن ان حكومتـه      أن   : غزة  من سمير حمتو عن مراسلها    15/4/2006الحياة الجديدة   وأضافت  

وحمل على قـرارات المقاطعـة       .لن تستسلم لمحاوالت عزلها، محذرا من ان الخيارات البديلة ستكون خطيرة          
ات المتحدة التي قال انها عقدت تحالفا شريرا يضم فلـسطينيين           ووقف المساعدات الصادرة عن اوروبا والوالي     

دت أوفي خطوة تخلى فيها عن الكثير من دبلوماسيته المعهودة، حمل على القرارات التي قال انها                 .موالين لها 
الى سحب المزيد من صالحيات حكومته وخاصة في السيطرة على المعابر واألمن، مشددا في الوقت ذاته انه                 

وأكد ان حماس قادرة على منع تشكيل أي حكومة أخرى تحـل محـل               . مع تكاملها  وأنه ،ادم البرامج ضد تص 
  .حكومته، وذلك قبل ان يخرج ليقود مسيرات جمعت حوالي مئة الف شخص في انحاء مختلفة من القطاع

ات هنيـة  الطيب عبد الرحيم استغرب تـصريح إلى أن  :رام اهللا من 15/4/2006 القدس الفلسطينية    وأشارت
وقال ان عباس ال يقوم بأية خطوة اال بعد التشاور مع رئيس الحكومـة               .التي غمز فيها من قناة محمود عباس      

 كمـا  .قفالهخاصة فيما يتعلق بمعبر رفح ومن باب المحافظة على المصالح العليا لشعبنا واسقاط كل الذرائع إل               
يين المختصين والعودة الى القانون االساسـي للـسلطة          ال يقوم باصدار اي مرسوم اال بعد استشارة القانون         أنه

 خاصـة رفـض     ،وقال ان مؤسسة الرئاسة حريصة على التمسك بصالحياتها        .الوطنية وفي حدود صالحياته   
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 وأعتبر  .سياسة االحالل الوظيفي التدريجي داخل الوزارات الذي تحاول الحكومة القيام به خروجا على القانون             
  . تحريضيةا هنيةالتي استخدمهتعابير ال
  

  تعليق المساعدات الدولية قد يعرض المصالح الغربية للخطر: هنية .2
حذر اسماعيل هنية من أن القرارات التي اتخذتها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبـي             :  محمد دلبح  -واشنطن

العـالمين العربـي    لتعليق المساعدات لحكومته من شأنها أن تعرض المصالح االستراتيجية الغربية للخطر في             
  .لتعزيز االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية  هو غطاء وأعتبر أن ذلك.واإلسالمي

  14/4/2006الحياة الجديدة 
  

  إسقاط الحكومة سيكون بداية إلعادة جذوة المقاومة: األسطل .3
قاومـة والعمليـات    حذر يونس األسطل من أن إسقاط الحكومة الفلسطينية سيكون بداية إلعادة جذوة الم            : غزة

وأكد أن إفشال الحكومة سيقلب الطاولة علـى الجميـع، وسـيكون فـي مقدمـة      . الفدائية داخل الدولة العبرية   
وحذر من أن رفض التعـاطي      .  إلى هذه المرحلة من الذلة والهوان       الفلسطيني شعبالالخاسرين الذين أوصلوا    

وأعتبر . أكثر تشدداً ترفض أي تهاون ومساومة     مع حكومة أبدت مرونة شديدة، سيكون مدعاة لظهور مواقف          
أن التضييق الداخلي والخارجي على الحكومة شهادة لها وألنصارها ألنهم ثابتون علـى ديـنهم وأن سياسـة                  

واتهم في نفس السياق قيادات في السلطة السابقة واألجهزة         .  التركيع أو التطبيع لم تفلح في حرفهم عن ثوابتهم        
وكشف أن ما توفر من وثـائق       . قيل أمام الحكومة وفي نفس الوقت تطالبها بحلول سحرية        األمنية بوضع العرا  

  .ومعطيات عن الفساد المالي واألخالقي واألمني في السلطة يفوق التصورات
  14/04/2006قدس برس 

  
   الفلسطينيةللحكومةالزهار يبدأ جولة عربية لتأمين دعم  .4

ود الزهار بدأ جولة عربية لجلب الدعم السياسي والمـالي          محمأن  : غزةمن   14/04/2006قدس برس   ذكرت  
تقوده إلى عدة دول عربية من بينهـا األردن         في حين من المقرر أن      بدأها في القاهرة،    كان  . للحكومة الجديدة 

. حيث أعرب عن أمله في أن تثمر الجولة عن تلبية احتياجات السلطة الفلسطينية الماليـة              . والكويت والسعودية 
  .  أن تشمل الجولة دوال أجنبية ترتبط بعالقات مع السلطة أيضا،مقررومن ال
 ربمـا تـشمل ثـالث دول        لتهان جو إلى أن الزهار أشار إلى      : غزة من   15/4/2006 الشرق األوسط    ولفتت

  . بمواصلة الدعم للحكومة الفلسطينيةا وعود منههم لديإال أنه ذكر أناوروبية، لم يحددها، 
  

 ة طالبتنا بعدم االعتراف باسرائيل دول عربي: غازي حمد .5
 ان عددا من الدول العربية طالبت حكومته بعدم االعتراف ،كشف غازي امس :رام اهللا ـ وليد عوض

يشجع حكومة حماس ما  ،تلك التي تعتبر علنيا حليفة لواشنطنمن وقال ان هذا الموقف وخاصة  .باسرائيل
 ان ته، امنيىرفض ذكر اسماء تلك الدول، مشيرا ال إال أنه .ية الدفع باتجاه العمل ضد السياسات االمريكىعل

 ان الشعب الفلسطيني وحكومته يعانيان من موقف عربي غير ىشدد علفي حين  .تكون هناك نهضة عربية
 . رغبة عربية برفع سقف الطموحات الفلسطينيةى ان االتصاالت مع العالم العربي تشير الىمتماسك، منوها ال

  15/4/2006بي القدس العر 
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  البرغوثي يعلن تاييده لحكومة حماس في وجه الضغوطات .6
مروان البرغوثي اعلـن، وقوفـه الـى       أن  : رام اهللا  من    محمد يونس   عن مراسلها  15/8/2006 الحياة   نشرت

واعتبر ان الموقف االسرائيلي الرافض وجود شـريك        . جانب حكومة حماس لمواجهة الضغوط الدولية الظالمة      
مشيرا إلـى أن     . الن المفاوضات مشلولة منذ ست سنوات على االقل        ،كذبة وذريعة واهية  ها،  د فوز سياسي بع 

 حماس الـى     من جهة أخرى،   دعافي حين   .  رغم استجابته لكل الشروط الدولية للسالم      عرفاتاسرائيل اغتالت   
ة هـي االعتـراف     سرعة االنضمام الى منظمة التحرير، معتبرا ان الخطوة االولى الي مفاوضـات مـستقبلي             

  .الصريح والرسمي من قادة اسرائيل باالستعداد النهاء االحتالل
دعا إلى حوار استراتيجي بين      أن البرغوثي    :15/4/2006 األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   و

تفـاهم   على أن ينتهي في مدة ال تزيد على ثالثة أشهر، بوثيقـة              ،حركتي فتح وحماس وعلى أعلى المستويات     
بحيث  .هايتم بعد ذلك عقد مؤتمر وطني شامل بمشاركة كافة الفصائل واألحزاب والقوى، إلقرار            واستراتيجي،  

تتناول كافة القضايا الوطنية والسياسية والتنظيمية واألمنية والعسكرية والشراكة في المنظمة والـسلطة وآليـة               
نامج وطني قادر علـى اسـتقطاب دعـم ومـساندة           تعزيز تمثيل الشعب الفلسطيني وكافة مؤسساته وإنجاز بر       

 حين ذلك يصبح تشكيل حكومة ائتالف وطني أمراً أكثـر           . وقبل كل شيء الفلسطيني    ،المجتمع الدولي والعربي  
 على وجوب ان تعمل فتح بوضوح ودون مواربة على عقد المؤتمر العام        من جهة أخرى،  وشدد   .سهولة ويسراً 

  .السادس للحركة دون مماطلة
  

   في االعتداء على مقر رئاسة الوزراءشاركوااعتقال بعض من : در أمنيمص .7
بمالحقة كل من شارك في االعتداء علـى مقـر          قامت  ن أجهزة األمن    أصرح مصدر أمني مسؤول،     : رام اهللا 

وأشار إلى أنه تم اعتقال بعض أولئك الخارجين عـن القـانون             .رئاسة الوزراء، ومقرات الوزارات األخرى    
 بينت أنهم قاموا بهذا العمل بدافع فردي، وليسوا مدفوعين علـى            همن التحقيقات األولية مع   بأوأضاف   .والنظام

  .اإلطالق من أي تنظيم سياسي، أو بهدف سياسي
  14/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية  

  
  عناصر من االمن يحتلون مبنى التشريعي في خانيونس في القطاع  .8

ممن ينتمون ألجهزة األمن الفلسطينية، صباح اليوم مقر المجلس التشريعي الفلسطيني            اقتحم عشرات المسلحين    
 يريدون صرف رواتبهم أسوة بعناصر القسام، الذين قامـت حمـاس            هم ان واوقال .بمدينة خانيونس جنوب غزة   
حيث  ،تال نريد من حكومة حماس ان تعترف باسرائيل أو تقدم تنازال          قائلين، نحن   بصرف رواتبهم، وأضافوا    

  . عالقة لنا بالسياسةال
  15/4/2006 48عرب 

  
   تجيز االعتراف باسرائيل لحماس فتوىاصدار مهدي عاكفالبردويل ينفي عزم  .9

 نفت حماس ما نشرته يديعوت احرنوت بان مهدي عاكف سيـصدر فتـوى تجيـز لحمـاس                  : رام اهللا  -غزة  
 يحـدث وال نتوقـع ان يحـدث مـن اإلخـوان             هذا الكالم لم  إن   ،وقال صالح البردويل   .االعتراف باسرائيل 

 فإسرائيل هـي التـي ال       . الن المشكلة هي داخل العقلية اإلسرائيلية وليست داخل العقلية الفلسطينية          ،المسلمين
 ان إسرائيل غير معروفة الحدود حتى هذه اللحظـة           قائال، واضاف .تعترف بحقوق شعبنا وال تعترف بحماس     

  . مجهولواعترافنا بها هو اعتراف بشيء
  15/4/2006الحياة الجديدة 
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  معتقالنائباً 13 تدعو الى اإلفراج عن النيابيةكتلة فتح  .10
 نائباً معتقالً في سجون االحـتالل وعلـى        13دعت كتلة فتح في المجلس التشريعي الى اطالق سراح          : رام اهللا 

 النواب معتقلـون سياسـيون،      واعتبرت ان األسرى  . ه الذكرى الرابعة العتقال   لمناسبةرأسهم مروان البرغوثي    
وانهم اختطفوا من وطنهم دون وجه حق، وان اعتقالهم يخالف القوانين الدولية واالنسانية والمعاهـدات التـي                 

 يعبر عن ارهاب دولـة االحـتالل،        همواكدت ان استمرار اعتقال    .تكفل الحصانة، والحماية العضاء البرلمان    
  .مبادئ حقوق االنسانوعدم التزامها بالشرائع الدولية وبكافة 

  15/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  قطع االتحاد األوروبي دعمه يعني انه يريد للسلطة ان تنهار: عباس .11
أعلن محمود عباس ان لجنة عربية ثالثية منبثقة عن قمة الخرطوم سـتتولى شـرح               :  محمد األشهب  -الرباط  

 في شأن خطورة الموقـف  ،األمن واللجنة الرباعيةالموقفين العربي والفلسطيني الى الدول االعضاء في مجلس   
ودعا مجلس االمن الى تحمل مسؤولياته لوضع حد للممارسات االسرائيلية من           . الراهن في ظل الحصار الجائر    

قصف واغتيال وحصار، كما دعاه الى التحرك ضد رفض الواليات المتحدة اقرار بيان يطلب مـن اسـرائيل                  
 االتحاد األوروبي الذي سيزور      من جهة أخرى،   وانتقد .خدام القوة ضد الفلسطينيين   االمتناع عن االفراط في است    

االتحاد األوروبي يعرف انه يقدم      إن   عواصمه في وقت الحق، خصوصاً باريس إزاء تعليق المساعدات، وقال         
 هاه يريـد  المساعدات كي تستطيع السلطة الوقوف على اقدامها، وحين تتوقف هذه المساعدات فإن ذلك يعني ان              

 ان الدول العربية بصدد الوفاء بالتزاماتها الماليـة لألشـهر الـستة الـسابقة                في نفس السياق،   وقال .ان تنهار 
 يمكن أن يساعد كثيراً فـي فـك         ذيال الدولية   والالحقة، غير انه حض حكومة هنية على االعتراف بالشرعية        

  .العزلة عن الشعب الفلسطيني
  15/4/2006الحياة 

  
  د بعزم روسيا على تقديم مساعدات عاجلةعباس يشي .12

أفادت الخارجية الروسية بأن محمود عباس أشاد بعزم روسيا على تقديم مساعدات عاجلـة للـسلطة                : موسكو
 على أهمية مواصلة الدعم الدولي من أجل استئناف المفاوضات على            قد أكدا،  كان والفروف  حيث   .الفلسطينية

تقرار على األراضي الفلسطينية، وحل المـشاكل االجتماعيـة واإلنـسانية           أساس الشرعية الدولية، ودعم االس    
   . خالل مكالمة هاتفية بينهماالملحة التي يعاني منها السكان الفلسطينيون

  14/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

     االسرائيليبيان مجلس األمن ضد العدوانل يةميركالا بالعرقلة تنديد فلسطيني .13
اعرب صائب عريقات عن اسفه لعدم اصدار بيان من مجلـس االمـن ضـد التـصعيد      :الوكاالتغزة ـ و 

طالب الواليات المتحدة باعـادة     و .االسرائيلي في االراضي الفلسطينية، محذرا من مزيد من الفوضى والعنف         
  .النظر في قرارها بهذا الشأن

  15/4/2006القبس الكويتية
  

  صهيونية لتعزيز االستيطان  يحذر من مخططات القدسوزير شؤون  .14
حذر خالد أبو عرفة من خطورة المخططات الصهيونية الرامية إلى تقسيم الضفة الغربية إلـى               : القدس المحتلة 

 مما يلغي فكرة قيام دولة فلسطينية مترابطـة جغرافيـاً فـي             ،كانتونات وشطرها إلى قسمين منفصلين جغرافياً     
 العليا الصهيونية بقانونية الجدار الواقع في مناطق السواحرة وأبو ديس           وقال إن إقرار المحكمة   . الضفة الغربية 
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 ألف دونـم مـن أراضـي هـذه     70 أخضراً لسلطات االحتالل بنهب ما يزيد عن ءاًوالعيزرية قد أعطى ضو 
  . كم قرب طريق ودا النار5ولفت إلى أن الخطر الداهم يكمن كذلك في حفر نفق بطول  .البلدات

  15/4/2006ي لإلعالم المركز الفلسطين
  

   إداري بين حماس وفتحصراعتفجر : تقرير .15
شهدت االراضي الفلـسطينية فـي االيـام        : رام اهللا  مراسلها من    محمد يونس   عن 15/8/2006الحياة   نشرت

 التي تحـاول ترسـيخ      ،االخيرة مجموعة من االحداث تشكل في مجملها بداية تفجر صراع اداري بين حماس            
واالزمة التـي طاولـت وزارات عـدة         .الحكومة، وفتح التي تحاول الدفاع عن مواقعها      اقدامها في مؤسسات    

وتضمنت تسريب وثائق، تبدت في اللقاء األخير الذي جمع بين محمود عباس واسماعيل هنيـة، فالموضـوع                 
 الغربـي   الذي استأثر بالجزء األكبر من اللقاء لم يتعلق باألزمة المالية او المخاطر الناجمة عن وقـف الـدعم                 

وجه هنية الكثير مـن     حيث  .  رشيد أبو شباك لقيادة أجهزة األمن الداخلي       تعيينوتلكؤ الدعم العربي، بل بقرار      
وتعد حماس لتغييرات    .سرد عباس مبرراته التي لم تكن مقنعة للخصوم       في حين   . عباس على هذا التعيين   لاللوم  

ى مقاومة شرسة من فتح حتـى لخطواتهـا الـصغيرة           واسعة في الجهاز االداري تكون تدريجية، غير انها تلق        
ففي وزارة المرأة، جوبهت قرارات وتوجيهات الوزيرة بعنف غير متوقع في مكان يطغى فيه              . المحسوبة جيدا 

وفي أول صدام بين الوزيرة الحماسية ووكيلة الوزارة الفتحاوية، هرع نفر مـن             . التأنيث على الطواقم العاملة   
قالت الوزيرة التي بدا الذعر في نبـرات صـوتها ان الوكيلـة             حيث  . ف على طريقتهم  المسلحين لحسم الخال  

، علماً ان الشرطة غير مخولة       فقط استدعت المسلحين لتهديدها، بينما قالت الوكيلة انها استدعت رجال الشرطة         
لتعليم يعلن علـى    وفي اليوم ذاته، كان وكيل وزارة التربية وا        .استجواب وزير من دون قرار من النائب العام       

 من وكيل مساعد الى     ه الذي قال ان القرار يقضي بتحويل      ، تلقاه من الوزير   ،المأل عدم التزامه تطبيق امر تنحية     
 شخص  ه اعتبر ان القرار يعني تنحيته وتهميشه واخالء موقعه، ليحتل         الوكيللكن  . مستشار لشؤون التعليم العام   

وشكا محمـود  . وزارةلة حماس بشدة على تعيين أحمد صبح وكيال لحتج قاد قد ا اما في الخارجية، ف    .من حماس 
الزهار على نحو خاص من اختيار ما اسماه شخصية معروفة بعدائها لحماس لتعمل مع وزير مـن حمـاس،                   

وفي وزارة المال المؤلفة من طواقم فتحاوية، ال يكف الموظفون           .ملمحاً الى انه قد يضطر الى تغييره مستقبالً       
قولهم ان الوزير الجديد يسّرب وثـاثق       هم  ونقل مسؤولون سابقون عن   . فرمانات الوزير ب مما يسمونه    عن التذمر 

 . وثيقة عن بيت اسـتأجره روحـي فتـوح         ا آخره ، كان لوسائل اعالم تابعة لحماس عن قضايا فساد مفترضة       
ر، طلب مـن    ي الوز ستالم إل منذ اليوم األول  الفتا إلى أنه    وزير بتسريب الوثيقة،    ال فتوح في اتهام      حينها وجاهر

 انه استأجر البيت بصفته رئيساً سابقا للسلطة التي لم تـشأ أن             ،ودافع عن نفسه قائال   . هالموظفين ان يأتوه بملف   
  . يوما60ترميه في الشارع بعد ان انتهى عهده لمدة 

وضحت مالبسات   وزارة شؤون المرأة، أ    ة وكيل  أن :15/4/2006األيام الفلسطينية    في   كتب حسام عز الدين   و
جاء تتويجاً لسلسلة طويلة من إجراءات وسياسـات        ه  أناعتبرت   حيث   .وزيرةالالخالف الذي تفجر بينها وبين      

وانتقـدت جلـب     .اإلقصاء والتهميش التي انتهجتها الوزيرة ضد كبار موظفي الوزارة، وغالبيتهم مـن فـتح             
ت مجموعـة تجـاوزات قالـت ان الـوزيرة          عدد،  كما أنها     مستشارات من خارج الوزراة للعمل في مكتبها      

 من بينها اعطاء صالحيات لكل نواب حماس بالتدخل في الشؤون الداخلية للموظفين والموظفات فـي                ،ارتكبتها
الوزارة، وفتح الملفات دون اية صفة قانونية أو إدارية، ودون ابداء االسباب، واتباع سياسة الوعظ واالرشـاد                 

وزارة، وتحويل مكتب الوزيرة الى مقـر       الحول الفكر الحمساوي داخل      النقاشاتالديني مع الموظفات وتركيز     
  .حزبي سياسي لعقد االجتماعات السرية
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  ضغوط على حماس لدفعها إلى حيث انتهى عرفات : الهندي .16
أكد محمد الهندي على أن التصعيد اإلسرائيلي الذي تشهده األراضي الفلسطينية ما هو إال سياسة مبرمجة 

شدد على أن التصعيد ال يترك و . العدو على األرض، وجعل الشعب الفلسطيني يقبل باألمر الواقعة رؤيفرضل
وأضاف أن إسرائيل تريد الضغط على حماس بشتى  . مجاال للحديث عن تهدئة أو هدنة جديدة مع االحتالل
عن خطتها لالنفصال من  فيهتعلن الذي ، في الوقت  عرفاتالوسائل من أجل تطويع الحكومة من حيث انتهى

هذه المواقف لن تخضع الشعب الفلسطيني ولن تركعه بل وأعتبر أن .  وأن عباس ليس شريكا لها.جانب واحد
  . سيكون لها نتائج عكسية

  15/4/2006البيان 
 

  فلسطيني يعرض بيع منزله لدعم الحكومة .17
استعداده لبيع منزله الـذي شـيده       أعرب مواطن فلسطيني من بلدة حوارة جنوب نابلس عن           : الخليج -نابلس  

وقال المواطن أبو هنية إنه قضى حوالي ست سنوات في االدخار مـن             . حديثاً وتقديم قيمته للحكومة الفلسطينية    
  .عمله كصاحب مطعم شعبي حتى تمكن من تشييد منزله الجديد

15/4/2006الخليج اإلماراتية   
  

  رفضاً للضغوطات الدولية.. الخليلالمظاهرات تعم مدن القطاع وجنين ونابلس و .18
شارك عشرات اآلالف من أنصار حركة حماس أمس، في مسيرات حاشدة جابـت شـوارع               : معا وألفت حداد  

وأكد المـشاركون   ،  مدن قطاع غزة، تأييدا للحكومة عقب خطبة الجمعة التي ألقاها إسماعيل هنية بمخيم جباليا             
خرج أكثر مـن     وفي نابلس    دولية وتعترف بإسرائيل،  في المسيرة أن حماس ال يمكن أن ترضخ للضغوطات ال         

شارك المئات من   ، كما   ثالثة أالف مواطن بمسيرة حاشدة تأييدا للحكومة الفلسطينية وضد الحصار االقتصادي          
ومـن جهـة    . اهالي محافظة الخليل واعضاء من المجلس التشريعي في مسيرة تضامنية مع السلطة الفلسطينية            

سالمية في محافظة جنين مسيرة جماهيرية بعد صالة الجمعة وسط المدينـة دعمـا              نظمت الحركة اإل  أخرى،  
  .للحكومة

  15/4/2006 48عرب 
  

 في االراضي الفلسطينية ر من اندالع ثورة جياعيتحذ .19
حذرت مجموعة من الشخصيات االكاديمية واالقتصادية والسياسية الفلسطينية خالل جلسة   :وليد عوض

 من اندالع ثورة جياع في "مفتاح" المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية للسياسات العامة نظمتها
 .االراضي الفلسطينية المحتلة من شأنها ان تجر المنطقة بأسرها الي دوامة من العنف لن يعرف مدي حدودها

عة التي تستهدف ونوه المجتمعون بان المجتمع الدولي سيفشل في معاقبة حماس كونها لن تتأثر من المقاط
كما اعربوا عن االعتقاد انه وحتي ان غيرت  .موظفي السلطة الذين هم في غالبهم من غير اعضاء حماس

 .حماس من خطابها فان االحتالل االسرائيلي سيجد من االعذار واتخاذ المزيد من الخطوات احادية الجانب
وقالوا ان اسرائيل  .الغطاء للحكومة االسرائيليةوحذرت الشخصيات الفلسطينية المجتمع الدولي من مغبة توفير 

تخلت عن الخيار التفاوضي مستغلة بذلك الدعم االميركي غير المحدود جراء التحالف االستراتيجي ما بين 
كما حذرت الشخصيات الفلسطينية من ان اسقاط الحكومة الفلسطينية الراهنة سيعني الدمار والخراب  .الطرفين

 برمتها، مشيرين الي ان خيار حل السلطة لن يجدي الن اسرائيل لن تتحمل مسؤولياتها كقوة للقضية الفلسطينية
ونوه الحضور الي خطورة القبول بتمرير المساعدات عن طريق الرئاسة، لما قد يكرسه من قيام  .محتلة
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اهللا بوقوع حرب حكومتين متنافستين مما قد يفضي النقسام داخلي علي الساحة الفلسطينية، قد ينذر ال سمح 
  .اهلية

 15/4/2006القدس العربي 
  

  يتخلون عن المصروف وموظفون يعملون تطوعاً  فلسطين أطفال  .20
 حّولت الضغوط الدولية واإلسرائيلية، التي بدأت بإيقاف المساعدات المادية األميركيـة واألوروبيـة              : رويترز

الت مع حكومة حركة حماس، أطفال فلـسطين        وصوال إلى فرض األمم المتحدة قيودا على االتصاالت والتعام        
إلى مقاومين بطريقتهم، والموظفين إلى مخلصين متمسكين بأعمالهم، للوصول إلى احالمهـم الكبـرى بدولـة                

وأبدى أطفال الممرض موسى عصفور األربعة استعدادهم للتخلي عـن مـصروفهم اليـومي               . فلسطينية حرة 
  .لى اجتياز أزمة انقطاع رواتب موظفي الحكومةلشراء الكتب والحلوى، ليساعدوا والدهم ع

وفي السوق الرئيسية في غزة يغفو بعض الباعة على منصات الخضروات، بينما اخذ آخرون في اإلعالن عن                 
قلة منهم فقـط هـم      . الناس يسألون عن األسعار ثم يذهبون     : وقال بائع ،  أسعار بضائعهم بصوت خافت متردد    

أفعال الفلسطينيين عندما وجه إليهم السؤال عما إذا يجب على حماس اإلذعـان             وتباينت ردود   .  الذين يشترون 
  .للمطالب الدولية باالعتراف بإسرائيل

  15/4/2006السفير 
  

  البطريركية األرثوذكسية ترفض االبتزاز اإلسرائيلي .21
 مشددة على   ردت بطريركية الروم األرثوذكس في األراضي المقدسة، أمس، على االتهامات بحقها،          : يو بي أي  

أنها لن تخضع ألي ابتزاز في مقابل اعتراف إسرائيل ببطريرك القدس الجديد ثيوفيلوس، وموضحة أنها ستتقدم              
وأوضحت أن البطريركية بذلت وتبذل كـل       . قريبا بدعوى إللغاء صفقة باب الخليل في القدس القديمة المحتلة         

المجمع المقدس للبطريركيـة ال     <وشددت على أن     يمة،الجهود الالزمة إللغاء صفقة باب الخليل في القدس القد        
علم له، ولم يوافق على تلك الصفقة، التي يتحمل المسؤولية الكاملة عنها من قاموا بها، وفي مقدمهم البطريرك                  

ورفض بيان البطريركية حملة التشكيك في مواقفها الراسـخة للمحافظـة علـى             . >المعزول السابق إيرينيوس  
  .ي المسيحي في القدساإلرث األرثوذكس

  15/4/2006السفير 
  

  الشركات االستيطانية تبذل جهودا محمومة المتالك العقارات في القدس .22
كشفت مصادر إسـرائيلية أن شـركة   : غزة ـ من مراسل األهرام  من  15/4/2006 األهرام المصرية قالت

م مناقـصة مـن أجـل اقامـة حـي           تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ستطرح خالل أيا          
 وذكرت صحيفة جيروزاليم إن      . استعماري جديد يتكون من مساكن ومتاجر ومناطق سياحية قرب حائط البراق          

  , الموقع الدقيق لمشروع البناء يقع في موقف السيارات الذي يستخدمه سكان الحي اليهودي وزوار حائط البراق               
وتقدر تكلفـة المـشروع       .  علي مساعدة مالية من بلدية القدس      وتشرف علي المشروع شركة التطوير وتحصل     

  . بمائة مليون شيكل
في لقاءات مع الصحافيين الذين هرعوا      :   نظير مجلي  ، عن تل أبيب   من    15/4/2006 الشرق األوسط    ونقلت

القتـل  الى حي أبوطور في القدس الشرقية المحتلة إثر قتل أحد أصحاب البيوت المبيعة فيها وتبنـت عمليـة                   
كتائب شهداء األقصى، كشف مواطنون فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة عن مـساع محمومـة تبـذلها                 «

وروى   .الشركات االستيطانية اليهودية المتالك بيوت وعقارات أخرى عربية في المدينة، في اآلونة األخيـرة             
بلغ نصف مليون دوالر ثمنـا لبيتـه        أحد المواطنين ان مندوبا عن احدى الشركات االستيطانية عرض عليه م          
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 وقال صاحب مطعم ان المستوطنين عرضـوا عليـه          ،  المتواضع الصغير في حي أبوطور في القدس الشرقية       
  . أمتار110خمسة ماليين دوالر ثمنا للمطعم الذي ال تزيد مساحته على 

  
   و بيت سيرا بلعينفي  المسيرة االسبوعية المناهضة للجدارقمع .23

أصيب مواطن واعتقل خمسة متضامنين، أمس، في قرية بلعين، خالل المواجهات مع جنود               :فادي العاروري 
 .االحتالل الذين اعتدوا على المشاركين في المسيرة السلمية األسبوعية المناهضة لبناء جدار الفصل العنصري             

شاركة أكثـر مـن     وفي قرية بيت سيرا، خرجت مسيرة مشابهة مناهضة لبناء الجدار على أراضي القرية، بم             
وقمع جنود االحتالل المسيرة التي وصلت لموقع مهدد جراء بنـاء الجـدار،           . متظاهر مواطن ومتضامن   200

  .ومنعوا المشاركين من الوصول إلى أراضيهم
  15/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  واشنطن ترّحل سامي العريان  .24

ناشط السياسي الفلسطيني سامي العريـان، بعـدما         قّررت السلطات الفيدرالية االميركية، امس ترحيل ال       : ا ب 
وأوضح محاميان مقربـان     . في فلسطين > إرهابية<فشلت في أن تثبت عليه تهمة المساعدة في تمويل هجمات           

من القضية أن العريان، البروفسور السابق في جامعة فلوريدا والذي كان التقى عددا من الرؤساء االميـركيين                 
 توصل إلى اتفاق مع المدعين بأن يوافق على تهمة اخف ويرحـل، إال              ،2003ي العام   قبل اتهامه باإلرهاب ف   

  .انه لم يتضح إلى أين سيتم ترحيل العريان، الفلسطيني المولود في الكويت
  15/4/2006السفير 

  
  قيادي في الحركة اإلسالمية الشق الشمالي يقرر االنتقال إلى الشق الجنوبي .25

ـ    أعلن قيادي في الحركة اإلس     ، اليوم، أنه قرر إنهاء عضويته فيها واالنتقال        48المية الشق الشمالي بأراضي ال
 .فكرية-إلى الشق الجنوبي سوية مع مجموعة كبيرة من القيادات والناشطين في منطقة أم الفحم ألسباب سياسية               

سـالمية فـي    وأشار الشيخ خالد مهنا رئيس تحرير صوت الحق والحرية واحد المؤسسين األوائل للحركة اإل             
ـ  ، إلى أنه سيصدر بيانا مفصال لشرح مالبسات ودوافع قراره هو وزمالؤه في مطلع األسـبوع                48أراضي ال

وعزا مهنا خطوته هذه، والتي تعد مقدمة انشقاق كبير داخل صفوف الحركـة، إلـى أداء وتوجهـات                   .القادم
  .ركة اإلسالميةمتشددة من قبل قيادات وصفها بالمتنفذة داخل الشق الشمالي من الح

  14/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  يشككون في جدوى عمليات القصف ضد غزةإسرائيليونبيريز وضباط  .26
بدأت األصوات اإلسرائيلية المعارضة للقصف المتواصل بكثافة ضد قطاع غزة تتعالى، ال سيما وأن              : الناصرة

حيث زادت من إصرار الفلسطينيين على تكثيف عمليـات         نتائج عمليات القصف هذه أتت أكلها بشكل عكسي،         
فاعتبر شمعون بيريز، أن القصف العنيف خطًأ فادحـاً يـشجع           . قصفهم لألهداف اإلسرائيلية أكثر من ذي قبل      

إن : وانتقد بشدة عمليـات القـصف، وقـال       . الفلسطينيين على تنفيذ المزيد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية        
 العسكرية بشكل مبالغ فيه، وانه بدال من تحقيق الهدوء يخلق أجواء مفعمة بالعداء من كل                الجيش يستخدم القوة  

وأكد أنه سيعمل كل ما في وسعه لوقف هذا القصف وتغيير مفاهيم الجيش             . فلسطيني ويثير العالم ضد إسرائيل    
 .في التعامل مع الفلسطينيين وسلطتهم
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الل، المسؤول عن منطقة قطاع غزة، انه اجتمع مـع موفـاز            من جهة أخرى؛ نقل على لسان قائد قوات االحت        
مؤخراً، وقال له إن العمليات العسكرية ال تجدي نفعا لوقف إطالق صواريخ القسام، ولكنها تخلق اإلحباط لدى                 

 .معظم الجنود، فهم ال يريدون أن يخرجوا من هذه العمليات قتلة أطفال
  14/4/2006قدس برس 

  
  يناريوهات لحّل مسألة القدس لصالحهاطواقم صهيونّية تعّد س .27

 التقى أولمرت، طواقم متخصصة تم تشكيلها في عهد شارون أوكلت إليها مهمة وضـع سـيناريوهات                 :القدس
وقالت مصادر صهيونّية إن أولمرت حثّ هذه الطواقم على اإلسراع فـي             .حول حلول مستقبلية لمسألة القدس    

ضغوطات بشأن المدينة ومنع أية محاوالت لفرض حلوٍل لمـشكلتها ال           تنفيذ هذه المهمة لقطع الطريق على أية        
وذكرت المصادر أّن مسألة     .تخدم الوضع األمنّي الصهيونّي وتمّسك الكيان الصهيونّي بالقدس عاصمة أبدية له          

القدس سيجري التركيز عليها بعد تنفيذ خطة الفصل من جانٍب واحد من الضفة، وبالتالي فإّن أولمرت يـسعى                  
 .لوضع الحلول الالزمة التي تخدم مصلحة الكيان ليصار إلى فرضها عند الحديث عن الوضع النهائي للمدينـة                

وكشفت المصادر عن أّن أولمرت ومستشاريه وقادة من كاديما يدفعون باتجاه استخدام شخـصيات فلـسطينية                
سرّية في عواصم متعددة برعايـة      إلنجاز السيناريوهات المذكورة وتمريرها من خالل البدء بلقاءاٍت مشتركة          

  !.أوروبية وأمريكية
  14/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 2005 مليار دوالر عام 2.5الصناعات الجوية اإلسرائيلية باعت بـ .28

قالت مجلة عبرية متخصصة في المجال العسكري إن أرباح الصناعات الجوية اإلسرائيلية حققـت               :الناصرة
أرباحاً كبيرة، شكلت خمسة أضعاف عما كانت عليه في العـام الـذي سـبق               ) 2005(خالل العام الماضي    

 مليـون   25سرائيلية خالل العام الماضي بلغ حجمها       رباح الصناعات الجوية اإل   وأضافت تقول إن أ   ). 2004(
وذكـر أن نحـو ثلثـي مبيعـات         .  مليار دوالر  2.5  وبلغت  في المائة،  14 وازدادت المبيعات بنسبة     .دوالر
ناعات الجوية اإلسرائيلية موجهة إلى السوق العسكري في أنحاء مختلفة من العالم، في حين أن ثلث هذه                 الص

  .المدنيلى السوق إموجه المبيعات فقط 
  14/4/2006 قدس برس

  
  تحسينات على قمر تجسس إسرائيلي لمواجهة التهديد اإليراني وتعقبه .29

صادر أمنية قولها إنه تم ادخال تحسينات علـى القمـر           نقلت يديعوت أحرونوت عن م     : أسعد تلحمي  ،الناصرة
 الذي تعتزم إسرائيل اطالقه من األراضي الروسية الشهر الجـاري           "اروس بي "االصطناعي للتجسس من نوع     

وزادت الـصحيفة أن شـركة الـصناعة اإلسـرائيلية           .لتمكين المؤسسة العسكرية من تعقب التهديد اإليراني      
يركيين وأوروبيين سيطلقون القمر المصنوع أساساً كقمر تصوير تشتريه شـركات           ومستثمرين إسرائيليين وأم  

مدنية في أرجاء العالم لكن كاميرا التصوير التي في داخله قادرة على تشخيص أجسام صـغيرة جـداً علـى                    
 سنتيمتراً على نحو يمكّن رجال المخابرات من تعقب أدق التفاصيل في المواقـع الحـساسة                70األرض بحجم   

  .لى ما يقول خبير إسرائيليع
ذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع أدخلت أخيراً تحسينات على بطاريات الصاروخ المضاد للصواريخ من نوع               و

حيتس ليكون الصاروخ قادراً على اسقاط الصواريخ اإليرانية بعيدة المدى في حال قررت طهـران اطالقهـا                 
  .آتها النوويةباتجاه إسرائيل رداً على هجوم أميركي على منش
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  15/4/2006الحياة 
  

  يهدد بكشف اسرار اسرائيل  بوالرد .30
 هدد الجاسوس االسرائيلي جوناثان بوالرد ايهود اولمرت بكشف اسـرار تحـرج             : برهوم جرايسي  ،الناصرة

وايتان هو الذي جند بوالدر      .اسرائيل في حال عين رئيس حزب المتقاعدين، رفائيل ايتان، وزيرا في حكومته           
وقالت يديعوت احرنوت أن بوالدر سيتوجه إلى المحكمة        . س في وزارة الدفاع االميركية لصالح اسرائيل      للتجس

وقالت محامية بوالرد في الرسالة التي بعثتها ألولمرت باسـم بـوالرد، إن              .العليا اإلسرائيلية ضد هذا التعيين    
اذبة أمام األميركيين بخصوص بـوالرد،      تعيين ايتان وزيرا هو عار وخزي إلسرائيل ألن ايتان أدلى بإفادة ك           

واضافت أن إيتان يرفض حتى اليوم تسليم وثيقة بالغة         . األمر الذي أدى إلى تشديد العقوبة التي تم فرضها عليه         
األهمية لألميركيين موجودة بحوزته بالرغم من إصرار األميركيين على الحصول عليها، وطالما ال يسلم ايتان               

  .في السجنبقى ين فإن بوالرد سيهذه الوثيقة لألميركي
  15/4/2006الغد األردنية 

  
  ماليين دوالر8مطار إسرائيلي جديد شمال فلسطين المحتلة بكلفة  .31

قررت السلطات اإلسرائيلية المختصة إقامة مطار مدني جديد في شمال فلسطين المحتلـة، جنـوب                :الناصرة
ـ مطار في منطقة م   القامة  ر أن قرار إ   وذك.  دونم 400شرق مدينة حيفا، على مساحة تقدر بنحو         اتخذتـه  ،  دوج

وسـتبلغ  . سرائيلإراضي  أ  ما يسمى  قليمي ودائرة  اإل  اليهودي ومجلس مرج يزرعيل  اإلسرائيلية  وزارة الدفاع   
  . إقامة هذا المطار نحو ثمانية ماليين دوالركلفة 

  14/4/2006 قدس برس
  

  ! ة مستوطنةسرقة بندقيتين من جنود اإلحتالل العاملين على حراس .32
قالت مصادر إسرائيلية أن مجهولين اقتحموا الليلة الماضية مستوطنة بات عاين، ما يسمى غـوش عتـسيون،                 
وتمكنوا من سرقة بندقيتين، تحت التهديد بمسدس، من إثنين من جنود اإلحتالل كانا نائمين في المكان، في حين                  

 إلى أن المستوطنة المذكورة يقوم بحراستها أربعـة         وأشارت المصادر  !انشغل باقي الجنود بحراسة المستوطنة    
  .  تجول إثنان منهم في المستوطنة التي ال يحيطها أي سياج، في حين نام اإلثنان اآلخران.جنود

 .وادعى جنود اإلحتالل أن المقتحمين تحدثوا باللغة العربية فيما بينهم، وفي حديثهم مع الجنود تحدثوا بالعبرية               
، أصدر القائد العسكري لمنطقة المركز تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق، كما باشرت الـشرطة        وفي أعقاب الحادث  

وبحسب التقديرات األولية، فإن عملية السرقة تمت على خلفية جنائيـة وليـست        .العسكرية التحقيق في القضية   
ى خطورة كبيـرة    وفي الوقت الذي صرح فيه رئيس هيئة أركان الجيش، حالوتس، بأنه ير            !على خلفية قومية  

في الحادث، فإن تقارير الشرطة العسكرية تشير إلى أنه لم يتم استعادة األسلحة التي سرقت من الجـيش فـي                    
  !وأشارت إلى أن رشاشات ثقيلة كانت من بين تلك األسلحة. السنوات الخمس األخيرة سوى أقل من النصف

  14/4/2006 48عرب 
  

   مشاريع اقتصادية استراتيجية لخمسةصندوق االستثمار الفلسطيني يؤسس  .33
 يعكف صندوق االستثمار الفلسطيني حاليا على إقامة خمسة مشاريع فـي الوقـت               : جهاد القواسمي  -رام اهللا   

وقدرت مشاركة صندوق    الحالي تعتبر استراتيجية، وأولى هذه المشاريع هو مشروع الغاز في المرحلة الحالية،           
ن دوالر، والمشروع في مراحله النهائية إلنجاز االتفاق مـع شـركة             مليو 120االستثمار في هذا المشروع ب    

  . بريتش غاز
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هو مشروع القروض للمشاريع الصغيرة، وهذه الشركات ال تستطيع أن تأخذ مـن البنـوك               : المشروع الثاني   
ة التـي   علما أن السيولة المالي    .العاملة في األراضي الفلسطينية قروض لصعوبة الضمانات التي تضعها البنوك         

ـ           .  مليارات دوالر نقدا   4توجد في هذه البنوك       160ويعمل الصندوق، من خالل عمل برنامج تقدر قيمتـه بـ
 ماليين دوالر من مؤسسة أوبـك       110 مليون دوالر، و   50مليون دوالر، وستكون مساهمة صندوق االستثمار       

 المؤسسة األمريكية باالستمرار في     األمريكية، وكان الصندوق طلب من وزارة الخارجية األمريكية على إقناع         
  . هذا المشروع بعد أن وصلت حركة حماس للحكومة

وهو إنشاء شركة اتصاالت للهاتف النقال تكون منافسة لشركة جوال، وان يتم البحـث عـن                : المشروع الثالث 
أس من رأس مال المشروع، وستكون نـسبة ر        % 30شريك استراتيجي سواء عربي أو أجنبي ليساهم بنسبة         

  . مليون دوالر100مال المشروع هو
  . والمشروع الرابع هو استثمار جزء من شاطئ غزة

علما أن هناك مشروعا خامسا وهو الدفيئات الزراعية والذي كان تم استالمه مـن المـستوطنات اإلسـرائيلية                  
 يتلف بسبب منع     مليون دوالر، والصندوق ال يستفيد منه أي شيء بسبب أن اإلنتاج الزراعي            25وبلغت تكلفته   

  . إسرائيل لتصدير المنتوج الزراعي
  15/4/2006الشرق القطرية 

  
  قائمة هدافي العالميتصدرالعب كرة قدم فلسطيني  .34

تمكن مهاجم المنتخب الوطني الفلسطيني فهد عتال، العب النادي اإلسالمي بقلقيلية من تصدر قائمة هدافي 
وذلك في التصنيف الذي أعلنه االتحاد الدولي للتأريخ  هدفا، 12، برصيد 2006العالم للعام الجاري 

 .واإلحصاء
 15/4/2006القدس العربي 

  
  من دعم المستفيقين على سيادة لبناناستفادواالفلسطينيون :  اللبنانيةقدامى القوات .35

حرب  نيسان، اوضحت فيه انه عندما فرضت ال13اصدرت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية بياناً بمناسبة 
علينا التي لم نردها ال في السابق وال اآلن، كانت القوى الفلسطينية تحمل السالح ضّد المواطنين اللبنانيين 
مستفيدة في آن معاً من دعم خارجي وآخر داخلي يتمثل بشكل خاص بالمستفيقين اليوم على سيادة واستقالل 

المس يحاضرون اليوم بالعفة، ويطالبون بدمج في هذه الذكرى االليمة، نرى مرتكبي ا: وقال البيان. لبنان
االلوية الفلسطينية في الجيش اللبناني، وبحقوق لهؤالء ال تستحق لهم، فما عجزوا عن تحقيقه في الحرب، 
يسعون ألخذه في السلم، بعدما جرى استيعابهم فجأة في اجتماعات ولقاءات واصطفافات سياسية، بحيث أضحوا 

 .لنظام االمني الجديد لألكثرية الحاكمةاليوم وبوضوح ضمن اطار ا
  15/4/2006البلد اللبنانية 

  
  مصر تنفي وجود ضغوط أميركية لمنع لقاء وزير خارجيتها مع محمود الزهار .36

نفت مصادر مصرية قريبة من وزير الخارجية المصري أبو الغيط، أن يكون اعتذاره             :   جمال شاهين  ،القاهرة
ي ضغوط خارجية، أو بناء على مطالب أوروبيـة وأميركيـة كنـوع مـن               عن لقاء محمود الزهار، راجعا أل     

وأضاف المـسؤول المـصري، ان أبـو الغـيط لديـه       . الضغوط على حماس لحثها على االعتراف بإسرائيل      
ورفـض  . ارتباطات أخرى منعته من لقاء الزهار الذي جاء خصيصا للقاء األمين العـام للجامعـة العربيـة                

أن أبـو الغـيط     » الشرق األوسـط  «وعلمت  . عن طبيعة لقاءات الوزير المصري    المسؤول المصري الكشف    
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سيكون مشغوال مع وفد فرنسي رفيع يزور القاهرة حاليا لبحث أجندة لقاء الرئيـسين المـصري، والفرنـسي                  
  .األسبوع المقبل

  15/4/2006الشرق األوسط 
  

   للفلسطينيين  الزكاةالقرضاوي يدعو المسلمين إلى إخراج أموال  .37
 المسلمين إلخراج زكاة أموالهم وصدقاتهم إلى الشعب الفلسطيني ليس علـى     من القاهرة  دعا يوسف القرضاوي  

مشيرا إلى  . سبيل التبرع وإنما باعتبار ذلك فريضة وواجبا دينيا وحقا للفلسطينيين في أموال إخوانهم المسلمين             
  .ينأن هذه الفتوى أجمع عليها ثالثون من علماء المسلمين المعاصر

  15/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

   ال لسياسة الكيل بمكيالين األمريكية : بن جاسمحمد  .38
انتقد وزير الخارجية القطري سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها الواليات المتحـدة             :  داليا الحديدي  -الدوحة

شـكل وطبيعـة النظـام      قال كلما زاد التدخل الخـارجي لفـرض           و  .مع مختلف القضايا في الشرق األوسط     
الديمقراطي بما ينسجم مع مصالح أطراف، زاد التردد في إقامة النظم الديمقراطية السليمة، األمر الذي يفـاقم                 

وأضاف أن توخي المصالح الذاتية للقوى الخارجية من خالل           .من حاالت التوتر وانعدام السلم واألمن الدوليين      
للحلفاء، وتصعيد الحمالت ضـد اآلخـرين تحـت شـعار إقامـة             السكوت عن الممارسات غير الديمقراطية      

  .الديمقراطية حينما ال تكون وفق المنهج السياسي المطلوب، يمثل في الواقع سياسة واضحة للكيل بمكيالين
  13/4/2006اسالم اون الين 

  
  لكنها على طريق الزوال.. إسرائيل تهدد العالم اإلسالمي: نجاد .39

» تهديدا دائمـا  «الرئيس االيراني احمدي نجاد قال ان اسرائيل تشكل         أن    15/4/2006 الشرق األوسط    ذكرت
، وذلك في خطاب القاه في طهران امس خـالل مـؤتمر لـدعم              »على طريق الزوال  «للعالم االسالمي، لكنها    

 .»شجرة المقاومة الفلسطينية تقوى في حين ان الشجرة الصهيونية يطاولها اليبـاس           «كما اكد ان    ،  الفلسطينيين
على ايران والعـراق    » المؤامرات االميركية «لجمهورية االيرانية خامنئي امس فشل      اومن ناحيته، توقع مرشد     

  . من السيطرة على الشرق االوسط» الصهاينة«وسورية ولبنان، والهادفة الى تمكين 
اكـد ان   علي اكبر محتشمي رئيس المـؤتمر       أن  :  احمد السالم عن  طهران   من    15/4/2006 عكاظ   وأضافت

وقـال محتـشمي    ،  المؤتمر الثالث يدعو الى دعم االنتفاضة الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلـسطيني            
سنحاول ان نوضح للعالم الجرائم الصهيونية التي ترتكب يوميا بحق شعبنا الفلسطيني كما سـنبحث االسـاليب                 

  .واالليات لدعم حكومة حماس الوطنية
  

  م الشعب الفلسطيني في طهران اليوم الكويت تقدم ورقة عمل لدع .40
لى المؤتمر الدولي   إن المجلس سيقدم ورقة عمل      أاكد عضو مجلس االمة حسين مزيد الديحاني        : كونا-طهران  

تتعلق بمناصـرة الـشعب الفلـسطيني       ،  الثالث لدعم الشعب الفلسطيني ومناصرة القدس في العاصمة االيرانية        
نها تصب في مصلحة    ضرورة دعم واستمرار مثل هذه المؤتمرات نظرا أل        مؤكدا   .والدفاع عن قضاياه العادلة   

  .سالميةمة اإلاأل
  15/4/2006السياسة الكويتية 
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   من اإلخوان يملكون دور نشر ومطابع5توقيف : مصر .41
والقت القـبض،   » اإلخوان المسلمين «وجهت السلطات المصرية ضربة الى قطاع النشر والطباعة في جماعة           

ة من قادة الجماعة يملكون دور نشر ومطابع وأحالتهم على نيابة أمن الدولة التـي ستباشـر                 أمس، على خمس  
وأفادت مـصادر    .معهم التحقيقات في شأن تهم وردت في مذكرة أعدها جهاز مباحث أمن الدولة ضد الخمسة              

مطلعة أن جهاز األمن كان رصد لجوء الخمسة الى طرح كتب وبيانات ومنشورات تحـوي فكـر الجماعـة                   
في محافظات مختلفـة    » اإلخوان«وخططها، وأضافت ان مطابع يملكونها ساهمت في طبع منشورات وزعها           

 أن الحملـة تعتبـر       اإلخوان ي واعتبر محام  .تحوي هجوماً على قطاع الحكم وتدعو الى الثورة عليه واسقاطه         
  .استكماالً للحملة التي بدأتها السلطات الشهر الماضي

15/4/2006الحياة   
  

  إستراتيجيون ينتقدون موقف االتحاد األوروبي من حكومة حماس .42
وجه العديد من الخبراء اإلستراتيجيين والعسكريين انتقادات الذعة لالتحاد األوروبي ولحلـف            :  حسونة حماد 

وشنُّوا هجوما على ممثلي االتحاد األوروبي وحلف النـاتو فـي             بسبب موقفهم من الحكومة الفلسطينية،     الناتو،
،  المستديرة التي نظمها المركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلسـتراتيجية         الطاولةالقاهرة خالل المشاركة في     

 فـي   -ياسة بكلية الدفاع لحلف الناتو بروما     المدير األكاديمي للتخطيط والس    -وقد فشل الجنرال كالوس فايتمان    
الدفاع عن موقف الحلف واالتحاد، واكتفى بأن أكد أن الوضع األمني للكيان الصهيوني شديد الحـساسية، وأن                 

وفجر فايتمان مفاجأةً عندما قال إن الوقـت ال يـزال             .خسارة الكيان في معركة واحدة يعني خسارة وجودها       
  .كي تصبح العبا سياسيا فعاالً على المستوى الدوليمبكرا أمام أوروبا ل

  14/4/2006اخوان اون الين 
  

  واشنطن تحظر التجارة مع فلسطين .43
وأفـاد مـصدر فـي وزارة    .  حظرت واشنطن أي عملية تجارية بين مواطنيها والحكومة الفلسطينية       : وكاالت

 وجاء في وثيقة صـادرة عـن الـوزارة أن           .الخزانة االميركية أن المخالفين لهذا الحظر سيواجهون عقوبات       
المعامالت من قبل أفراد أميركيين مع السلطة الفلسطينية محظورة ما لم تكن مرخـصة، ومنحـت الـوزارة                  «

 يوما إلنهاء العقود والبرامج الجارية مع السلطة الفلسطينية، واستثنت إدارة بـوش             30األفراد والمنظمات مدة    
 النقد الدولي ومنظمات اإلغاثة التابعة لألمم المتحـدة حيـث سـمحت لهـا               من الحظر البنك الدولي وصندوق    

  .بممارسة أنشطة ومعامالت مع السلطة الفلسطينية
 15/4/2006البيان 

  
   التحرير ستة أشهر اخرىمنظمةبوش يؤجل اغالق مكتب  .44

ة في قانون مكافحـة      أرجأ جورج بوش تنفيذ البنود المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطيني         :  محمد دلبح  -واشنطن
 .نيويوركواإلرهاب لمدة ستة أشهر أخرى األمر الذي يسمح باإلبقاء على مكتب المنظمة مفتوحا في واشنطن                

وقال نائب الناطق باسم البيت األبيض إن تمثيل السلطة الفلسطينية في واشنطن يبقى على أية حال قناة مفيـدة                   
  .لتزما بعملية السالم وما زال رئيسا للسلطة الفلسطينيةلالتصال مع الرئيس محمود عباس الذي ما زال م

  15/4/2006الحياة الجديدة 
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   وفتحي يكناالسالميةخالف بين الجماعة  .45
يدخل فتحي يكن اليوم الى صيدا للمرة األولى بصفته مسؤوالً عن قوى العمل االسالمي في لبنان وليس أمينـاً                   

وكشف هذا الدخول لرعاية احتفـال       .العادة بعد الطالق بين الطرفين    عاماً سابقاً للجماعة االسالمية كما جرت       
 ،ديني تقيمه قوى العمل بالتعاون مع لقاء الجمعيات والشخصيات االسالمية احياء لذكرى المولد النبوي الشريف              

 وان كان كل طرف قد التزم عدم شن هجوم علـى اآلخـر وتأكيـد                ،مدى الفراق الحاصل بين يكن والجماعة     
المكـان احتفـاالً   نفس بيد أن الجماعة استبقت الموعد المقرر ونظمت في       . األخوة والمحبة رغم التباعد    روابط

وتؤكد مصادر مقربة من يكن ان هناك خالفاً في وجهات النظر حول بعض القضايا وهذا               . دينياً وللمناسبة ذاتها  
واذا فهموا  . سالمي مشروع لكل واحد   أمر مشروع ولكن هذا الخالف لن يصل الى اختالف أو صدام فالعمل اال            

  . غير ذلك فالمسألة عندهم
  15/4/2006البلد اللبنانية 

  
  مصروفات االردنيين على الثرثرة والتدخين تقارب الفاتورة السنوية للنفط .46

يعيش األردنيون حالة من التناقض، إحدى صور هذا التناقض ما أفصح عنه رئـيس              :  حسين العموش عمان،  
ية لحماية المستهلك محمد عبيدات عندما كشف النقاب عن أرقام كبيرة يدفعها األردنيـون علـى                الجمعية الوطن 

هل يعلم األردنيون أنهـم يمارسـون الثرثـرة         : والسؤال الذي يطرح نفسه هو     .كماليات يمكن اإلستغناء عنها   
زوجـاتهم وأخـواتهم     مليون دينار سنويا؟ وهل يعلم األردنيـون أن          700بالهواتف الخلوية واألرضية بمبلغ     

 مليـون   800 مليون دينار سنويا؟ بينما نحرق سنويا        500وامهاتهم يدفعن للمكياج ومستحضرات التجميل مبلغ       
وبحسبة بسيطة فإن المبلغ اإلجمالي للكماليات الثالث يساوي ملياري دينار سـنويا، فـي               .دينار على السجائر  

  . مليون دينار سنويا800تي تصل الى مليار و وقت نشكو فيه مر الشكوى من الفاتورة النفطية ال
  15/4/2006الدستور 

  
  يا حماس ليس لكم بعد اهللا اال االردن مالذ .47

   المحامي محمد سالم ملحم 
ليس سهال على اعداء االمة ان تفوز حركة حماس باالنتخابات البرلمانية الفلـسطينية وباسـلوب ديمقراطـي                 

يتقبلوا ذلك وليس سهال على امريكا التـي عرفـت بالمكيـالين فـي              مشهود له وليس سهال على الصهاينة ان        
  .سياستها تجاه االمة العربية كل ذلك اصبح معروفا ومكشوفا للرجل العادي قبل السياسي

لقد جاب خالـد    , لكن المهم ان حركة حماس وهنا نقولها بمرارة تكيل باكثر من مكيال في سياستها نحو االردن               
ا وزار دوال كثيرة لكنه لم يكلف خاطره ان يزور االردن وال ابالغ اذا قلت كان االولى                 مشعل الدنيا غربا وشرق   

به ان تكون اول زيارة له لالردن بدعوة او بدونها الن خالد مشعل بالذات مدين لالردن قيادة وشعبا وحكومـة                    
  .وال نقبل منه ان يكون ناكرا للجميل الى هذا الحد

ل الموساد االسرائيلي بمحاولة اغتياله في عمان يومها قامت الدنيا ولـم تقعـد    ذات يوم عندما قام عدد من رجا      
واعلن المرحوم الملك الحسين انه يضع معاهدة السالم االردنية االسرائيلية في كفة وحياة خالد مشعل في كفـة                  

 الن المـرارة    وفعال ورغم انف نتنياهو تم ارسال المضاد وافاق خالد مشعل من غيبوبته هذه الوقائع نـسوقها               
  .تتدحرج في الصدور قبل القلوب من نكران الجميل

ايضا الحكومة الفلسطينية لم يصدر عنها اي تصريح بخصوص عالقتها مع االردن ونحن نقـرأ ونـسمع ان                  
بعض المسؤولين الفلسطينيين يرغبون بزيارة بعض العواصم العربية ويعتذر لهم ونالحظ ان امريكا واوروبـا               

  .ت جميعا مقاطعة الحكومة الفلسطينيةواسرائيل اعلن
  .ان الرئيس الفلسطيني ابو مازن يبدو انه اكثر دراية من الحكومة الفلسطينية بالواقع السياسي الدولي
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وهنا ال بد للحكومة الفلسطينية ان تعيد حساباتها وتدرس الواقع السياسي في المنطقة بشكل اكبر واعمق دراسة                 
الرئىسية العودة الى االردن والتنسيق معه في كافة االمور ويجـب ان تعـرف              يجب ان تكون احدى نتائجها      

الحكومة الفلسطينية ان االردن هو الرقم الصعب في المنطقة وال يمكن الية معضلة مهما كانت ومهما بلغـت                  
  .درجة تعقيداتها ان تحل اال من خالل دور اردني بارز ومؤثر فعال

يفهمان بديهيات السياسة الدولية في المنطقة وبتذكير متأتي لما سبق التعامل به            هذه حقيقة ال يختلف عليها اثنان       
سياسيا من قبل المرحوم الرئيس ياسر عرفات بشكل خاص والقيادة الفلسطينية بشكل عام فان عمـان كانـت                  

 هـو الـذي     محطة ابو عمار الرئيسية في كافة تحركاته ومباحثاته مع كافة القيادات في العالم حتى ان االردن               
ادخل الفلسطينيين الى مفاوضات السالم في مدريد من خالل المظلة االردنية الى ان انطلقت القيادة الفلـسطينية                 
وانتهت باتفاقات اوسلو وغيرها لكن المهم في االمر ان التناسي المقصود من قبل الحكومة الفلسطينية وقيـادة                 

لة وسنرى في االيام المقبلة او االشهر المقبلة على االكثر ان           حركة حماس لن يزيد الحكومة الفلسطينية اال العز       
  .الحكومة الفلسطينية وحركة حماس غير مرغوب فيها في معظم الدول العربية قبل االوروبية وامريكا

واذا اتخذت الحكومة الفلسطينية القرارات المتعلقة والمدروسة بضرورة التنسيق مع االردن في كافـة االمـور                
  .ن قادر ولديه االمكانيات والعالقات القوية مع صانعي القرار في الدول ذات التأثيرفان االرد

  15/4/2006العرب اليوم 
  

  يواصلون العبث لكنهم يفضحون اللعبة .48
  ياسر الزعاترة 

أعني أولئك الذين قادوا    . كثيرة هي التصريحات الشامتة التي تصدر عن رموز المرحلة الثانية من حقبة أوسلو            
 المسلح على ياسر عرفات تحت الفتة اإلصالح، وهم قوم طلقوا الثوابت والمبـاديء، وصـاروا إلـى                  التمرد

  . اإلسرائيليين واألمريكيين أقرب منهم إلى الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة
دعك من تصريحات معسولة يطلقها محمد دحالن هنا وهناك، فما يجري على األرض هو عمليـة إفـشال ال                   

  . ينتخطئها الع
  . وما يجعلها بطيئة بعض الشيء هو األمل في إخراج حماس من تجربتها الجديدة مشوهة وفاقدة المصداقية

حين تتراكم األموال والمشاريع باسم دحالن وأهله وأزالمه، فيما يتحكم بأعداد غفيرة مـن المـسلحين عبـر                  
د يتحكم بالقضية الفلسطينية، ولكن بقـدر       األموال التي تتدفق عليه، فإننا أمام مخطط لصناعة ياسر عرفات جدي          

  .ضئيل من المباديء والثوابت
  . عناصر الزعامة في هكذا قضية ليست مجهولة

إنها المال والعسكر إلى جانب الدعم الرسمي العربي والدولي، وهذا بالضبط ما يحدث لمحمد دحالن هذه األيام                 
ألمر الذي قد يتأخر لبعض الوقت، ربما من أجل         بانتظار االنقضاض على حكومة حماس وسلطة فتح في آن، ا         

من خالل سواعد المناضلين المتخصصين في ترويع الناس، ومـن          . أن يأتي بثوب المنقذ بعد استفحال األزمة      
خالل مزيد من الحصار الدولي والعربي على حكومة حماس، لن تطول اللعبة كثيراً، وحتى لو طالت فإن سنة                  

   .أو سنتين ال تعني الكثير
ما ال يراه القوم هو أن ما يجري يؤكد فضيحتهم بدل أن يعيدهم إلى السلطة منتصرين، وإال فلماذا ال يقولـون                     
لنا ما الذي فعلوه من أجل إعادة مليار دوالر اختلسها أصحابهم خالل السنوات األخيـرة، بحـسب مـا أكـد                     

  قضاؤهم؟ وما هي أخبار األموال التي يتحكم بها محمد رشيد؟ 
فضيحة سلطة قامت على المعونات األجنبية، فاقدة بذلك إرادتها، السيما حين جرى تحويل الثورة إلى دولة                إنها  

  . قبل أن تتوفر الدولة أو ينتهي التفاوض حول مساحتها وسيادتها
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لقد جرى تحويل جميع عناصر حركة فتح إلى موظفين في السلطة، وهو ما راكم أعداداً غفيرة من الناس كان                   
 من توفير األموال الالزمة لهم بكل الوسائل، وال تسأل بعد ذلك عن طبقة من السياسيين باتت تقتات على                   ال بد 

  . عالقتها بالجهات اإلسرائيلية واألمريكية
خالل سنوات قليلة جرى تحويل ربع الكتلة السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غـزة إلـى متلقـي                   

. ن االستثمار من نصيب السادة الكبار وحدهم، وبالطبع عبر األصدقاء اإلسرائيليين          رواتب من السلطة، فيما كا    
  !هل كان ذلك مجرد مصادفة؟

ليس بوسع حماس أن تحل معضلة من هذا النوع، وهي بالمناسبة لن تحلها حتى لو تراجعـت عـن ثوابتهـا،                     
ة األمور إلى نصابها ما تزال بيد تلـك         واالنقالب قادم ال محالة، السيما وان مفاصل السلطة القادرة على إعاد          

  .الفئة التي تنتظر العودة إلى وضعها القديم ومشاريعها المؤجلة
إنه صراع بالغ التعقيد تلقي فيه القوى الدولية بكل ثقلها، وال مجال لمواجهة هذا الوضـع إال بفـضحه علـى                     

 من خالل رموز فاسدين مـرتهنين       رؤوس األشهاد من أجل أن توضع األمة أمام مسؤولياتها، ولن يحدث ذلك           
  . لخيارات عدوهم أكثر من حرصهم على مصالح شعبهم

سيقال إن صبر الناس بدأ ينفد، والحقيقة أن من نفد صبرهم هم أولئك الذين اختاروا الوضـع القـديم ولـيس                     
  . الجديد، وهم في كل األحوال معنيون بتخريب اللعبة ولو بالقوة

 إلى شعبها وتضعه في صورة كامل التفاصيل حتى يتبين الخيط األبيض مـن              بصراحة، نتمنى أن تعود حماس    
الخيط األسود، وبعد ذلك ليس مهماً أن تبقى الحكومة أو ترحل، بل األفضل أن تنتهي هي والـسلطة فـي آن،                     

مة السيما بعد أن ثبت أنها سلطة صنعت من أجل خدمة برنامج االحتالل، األمر الذي تؤكد خطة االنفصال القاد                 
  .أو النكبة الجديدة للفلسطينيين بتعبير أدق

 15/4/2006الدستور 
  

  ! حماٌس أوروبي ضد حماس .49
  غازي العريضي    

 األوروبي من حركة حماس وفوزها فـي االنتخابـات الفلـسطينية وتـشكيلها              –ال أرى في الموقف األميركي    
رهاب اإلسرائيلي من جهة ولكل أشـكال       الحكومة إال العنف المفتوح في كل االتجاهات، والتعزيز المستمر لإل         

وهذا يتناقض مع كل الدعوات والمبادرات الرامية إلى تحقيق تسوية أو حل في فلـسطين               . الحقد من جهة ثانية   
ويؤدي في الوقت ذاته إلى خلق المزيد من المشاكل في عدد من الدول نتيجـة مواقـف                 . وامتداداً في المنطقة  

وبالتالي نحن مقبلون على مرحلـة مـن الفوضـى          . ياساتها وأيضاً من أوروبا   أنظمتها وقادتها من أميركا وس    
وال يخـدم كـل ذلـك إال        . والغليان وردود الفعل الدموية، إضافة إلى ما يجري في العراق ويؤكد هذه القراءة            

ـّر كل شيء في فلسطين        . إسرائيل ـّر وتدم  تسِقط كل المبادرات، وتحتل المزيد من     . فهي تضرب وتقتل وتهج
ـّر لها كل الـضمانات والحمايـات                 األراضي، وتكّرس جدران الفصل العنصري، وترسم حدودها وفق ما يوف
األمنية واإلمساك بكل مفاصل القرار على المستوى الفلسطيني عملياً، والتحكم باللعبة في المنطقـة إذا اسـتمر                 

رهـاب والتطـرف اإلسـالمي      الوضع على ما هو عليه، وتبّرر كل ما تقوم به من خالل الحـديث عـن اإل                
تخترع العدو والوهم لكل شيء لتبـّرر سياسـاتها         . واألصولية اإلسالمية وخطر ذلك على كل الدول واألنظمة       

  . وأهدافها
ماذا تفعل اإلدارة األميركية؟ ماذا تريد؟ أتريد فعالً الديمقراطيـة؟ اختـار الـشعب              : مرة جديدة نقول ونتساءل   

فلماذا ال تتركهم يحكمون؟ هل تسقط االنتخابات ونتائجها؟ هل تستقدم شعباً آخر            . الفلسطيني ممثليه بديمقراطية  
ـّن إسرائيل الحكومة؟ ما هو دور الشعب الفلسطيني؟ ولماذا فرض العقاب                لينتخب الحكومة الفلسطينية؟ هل تعي

ـّر عن      الجماعي عليه؟ ثمة فريق منه اختار فريقاً سياسياً ليمثله، فهل تجوز معاقبة هذا الفر              يق في المبدأ إذا عب
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رأيه؟ وهل من خالل ذلك تجوز معاقبة كل الشعب الفلسطيني فتقطع المساعدات الغذائية والمالية من الجهـات                 
ـّشها وتعمم كل أشكال الفقر               الدولية وتصادر إسرائيل أموال السلطة وتدمرها وتحاصر المناطق فتجّوعها وتعط

فمـاذا ينتظـر مـن الـشعب        . ثار اجتماعية وصحية وبيئية خطيرة    والمرض والبؤس وما ينتج عن ذلك من آ       
الفلسطيني في مثل هذه الحالة؟ ما هي المصلحة األوروبية في هذا الموقف تجاه حماس والشعب الفلـسطيني؟                 
وما هي الحلول التي يقترحونها؟ هل يريدون اعتراف حماس بإسرائيل فقط؟ عندما تنادي الحركـة، الحكومـة                 

ن، أليست في ذلك خطوة متقدمة جداً من حركة إسالمية جهادية مقاومة؟ فهل سيتم تجاهـل هـذا                  اليوم، بدولتي 
األمر أو تجاوزه أو الضغط للحصول على أكثر في وقت ال تتقدم إسرائيل خطوة تجاه الحكومة الفلسطينية، وال                  

 وعلى مدى عقـود كانـت       قبل حماس : تعطيها فترة سماح وهي المنتخبة حديثاً؟ بل، السؤال األهم الذي يطرح          
حركة فتح هي القوة األكبر في الساحة الفلسطينية، ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومات فـتح هـي                  

فماذا فعلت إسرائيل مع رأس السلطة ومع الحكومات المتعاقبة؟ إسرائيل وحكوماتها وجيـشها وكـل               . الحاكمة
ـّع االتفا        رغم كل ما فعله عرفات،     . ق معها، ثم وهو يسعى إلى تنفيذه      مؤسساتها كانت ضد أبو عمار وهو يوق

أبـو  : حاصروه، أسقطوا االتفاقات معه، أسقطوا سلطته فعلياً، ثم قتلوه بعد أن رّوجوا لفترة طويلة شعاراً يقول               
  !وليس شريكاً في الحل حتى. ليس هو الحل. عمار هو المشكلة

ثم حظي  . ازن كما نذكر حظي بدعم دولي كبير النتخابه       ومعروف أن أبو م   . بعد أبو عمار جاء محمود عباس     
أقدم على خطوات كبيرة، شجاعة، مقدامة، بمعنى االنسجام مع مطالب المجتمـع            . بمثل هذا الدعم بعد انتخابه    

. فماذا فعلت معه إسرائيل؟ اعتمدت األسلوب ذاته الذي اعتِمد مع أبو عمار وأوصلوه إلى النتيجة ذاتها               . الدولي
وال ننسى أن أبو مازن طرح فـي        .  ال يمثل، ولم يعد شريكاً في الحل وهو واحد من وجوه المشكلة            أي أصبح 

مرحلة معينة استقالته، وتحدث في مراحل سابقة عن مسؤولية أميركية إسرائيلية في االنهيار الذي وصل إليـه                 
  . االتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية

لكن المثير هو هذه السياسة األوروبية وال أقول السياسة األميركية          . سة اإلسرائيلية لم تتغير ولن تتغير     إذاً، السيا 
فاالنحياز إلسرائيل هـو    . التي لم تتغير هي األخرى خصوصاً في السنوات األخيرة في ظل عهد الرئيس بوش             

أما أوروبا فقد كانت دائماً أكثـر       . لوكل المواقف تقف عند حدود أي محاولة إلدانة إسرائيل بأي عم          . األساس
  . اعتداالً واعترافاً بحقوق الشعب الفلسطيني واستعداداً لمساعدته

وأميركا وأوروبا تقطعان المساعدات    . تحرق األخضر واليابس  . إسرائيل ترتكب مجازر جماعية   : المشهد اليوم 
  فما العمل؟ . عن الحكومة

 إدارة الحكم والمؤسسات في ظل خالفـات داخليـة فـي فـتح،              الشعب الفلسطيني، رغم كل الخالفات وأزمة     
وخالفات بين فتح وحماس، وعدم تجاوب عدد كبير من القوات العسكرية واألمنية الموالية فعلياً لــفتح مـع                  
الحكومة الجديدة ومطالبها وتوجهاتها، وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب، كل ذلك سيؤدي إلى مزيد مـن                 

ـّلـة تأتي بالنقار كما يقال          المشاكل الداخ  . هذا لوحـده سـبب كـافٍ      . لية وثمة من يتوقع صراعات دموية فالق
العرب غير قادرين على اتخاذ قرار بتقديم دعم مالي شـهري           . فكيف إذا كانت المشكلة السياسية أكبر وأعمق      

وإذا تم االتفاق على    . هوثمة نقاشات حول  . هذا القرار دونه مصاعب   . للسلطة الفلسطينية يفي بالغرض المطلوب    
هـل يـذهب إلـى      . وجهة صرف هذا المال   . الجهة التي يدفع لها المال    . التوقيت: المبدأ فاألسئلة تتوالى حول   

وال يفيـد   . مشاريع أم يدفع نقداً لتسديد رواتب؟ وهنا يأتي من يطرح مشاكل الفساد في الـسلطة ومؤسـساتها                
مهم بالنسبة إلى الناس أنهم يريدون أن يقبضوا رواتبهم وأن يأكلوا           الحديث عنها اليوم وإن كان ضرورياً لكن ال       

  فما العمل؟ . ويعيشوا
ثمة من يحذر من استمرار هذا التوجه ألن حركة حماس ستضطر إلى التوجه إلى حكومـات أو منظمـات أو                    

ون إليران دور   وقد يك . دول أو أفراد أو مؤسسات لجمع المال لحماية نفسها والشعب الفلسطيني وعدم الرضوخ            
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؟ أسئلة كثيرة تطـرح واألزمـة       ..فكيف سيأتي المال؟ كيف يّحول؟ كيف يهّرب؟ كيف يصرف        . كبير في ذلك  
  . مفتوحة على كل االحتماالت

وأخطر ما في األمر، وأمام التراجع الكبير في التأييد للسياسات األميركية داخل أميركا وخارجها، ومـع هـذه                  
م انطالقاً من هذه الحقيقة، فإن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى مزيد               التحوالت التي يشهدها العال   

ـّرون عنهـا  . من العنف في العالم وال أقول فقط في المنطقة  فالفلسطينيون سيعيشون حاالت غضب كبيرة ويعب
خل فالوضع في فلسطين، والحركـة الفلـسطينية فـي الـدا          . بوسائل مختلفة في ظل ظروف معقدة ومتشابكة      

والخارج، من لبنان إلى سوريا وطهران، إلى الوضع في العراق، والتطورات في إيران، بعد إعالن تخـصيب                 
ـّر عنـه الـرئيس                   اليورانيوم فيها، والصراع القائم بينها وبين المجتمع الدولي، والوضع الخطير الـذي عبـ

ة في الـدول العربيـة ووالئهـم        المصري حسني مبارك وصوالً إلى ما قاله عن دور المواطنين العرب الشيع           
إليران بعد تصريح سابق للملك األردني عن الهالل الشيعي، كل ذلك ينذر بصراعات كبيرة واحتقانات كبيـرة                 

هل تدرك أوروبا ذلك إذا ما أصـرت        . ال العرب وال الغرب سيستفيدون    . خطيرة والمستفيد منها إسرائيل فقط    
ـّح فنسمع مواقف أوروبية مختلفة ومتمايزة؟ أميركا على مواقفها وسياساتها وهذا ما ه   و مرج

  15/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  

   2-1 ماذا لو استجابت حماس للشروط اإلسرائيلية؟،صراع اإلرادات .50
  عبد اهللا األشعل      

تتعرض حماس لضغوط لم يسبق لها مثيل، خصوصا بعدما قرر االتحاد األوروبي والواليات المتحـدة وقـف                 
دات إلى الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، مثلما تتعرض لضغوط هائلة من حركة فـتح وأبومـازن                المساع

كل هذه الضغوط تطالب حماس بالواقعية، وذلك بأن تعترف بإسرائيل، وأن تعلن            . ومنظمة التحرير الفلسطينية  
لسطيني، وبموقف حازم   ومعنى ذلك أن حكومة حماس التي تطالب بحقوق الشعب الف         . ما يسمونه بـ نبذ العنف    

ضد المشروع الصهيوني، والرد على االعتداءات اإلسرائيلية، وتطالب بمفاوضات جادة مـن أجـل التـسوية                
الحقيقية التي تحفظ ما تبقى من هذه الحقوق، أصبحت تتحدث لغة مثالية، وتعيش في برج عاجي، وأنها بذلك،                  

 سببت للشعب الفلسطيني المزيـد مـن المعانـاة،          -يمة   حسبما ترى السلطة القد    -وبسبب جهلها قواعد اللعبة     
  .وعرضت الموظفين في السلطة وأجهزة األمن للحاجة إلى العيش

وعلى الجانب اإلسرائيلي، تسعى حكومة أولمرت بعد تشكيلها إلى إقرار الكنيست لبرنامجها الذي قدمه حـزب                
لسطينية من خالل استكمال الجـدار العـازل        كاديما للناخب اإلسرائيلي، ويقضي بضم المزيد من األراضي الف        

والمستوطنات، والتخلي عن بعض المستوطنات التي ستضم في الخطة التالية، وهو تنفيذ لمخطط شارون مـن                
  .طرف واحد

وأوهمت إسرائيل العالم، وكذلك العالم العربي بأنها لم تجد شريكاً لها في عملية السالم، بعدما انحاز عرفـات                  
 الفلسطيني، وخيب أملها في أن تجعله حارساً لمشروعها من غـضبة الـشعب الفلـسطيني،                إلى نضال الشعب  

فتخلصت منه في الوقت الذي بررت بذلك أسباب انفرادها بالقرار والعمل، وفات على العالم أن إسرائيل التـي                  
ل عنـوان خريطـة     استبدلت أبومازن بعرفات كان يتعين أن تعتمده شريكاً في عملية السالم الوهمية التي تحم             

الطريق إلى إسرائيل الكبرى، لكنها قررت أيضاً أن تمضي بخطتها األحادية الجانب، من ناحية لكـي تعفـي                  
أبومازن من الحرج أمام شعبه وهي تمضي بمشروعها في مراحله المتقدمة، ومن ناحية أخرى لتتـذرع بـأن                  

أن يكون شريكاً في سالم تـسعى إسـرائيل إليـه،     الجانب الفلسطيني ال يزال يفتقر إلى األهلية التي تمكنه من           
فلما جاءت حماس، وتركت وحدها تشكل الحكومة من دون أن تكون قائداً            . فألقت اللوم على الجانب الفلسطيني    

لحكومة الوحدة الوطنية، بل انقلبت عليها حركة فتح ومنظمة التحريـر الفلـسطينية، التـي تـضم الفـصائل                   
 إسرائيل المبرر المقبول كي تمضي وحدها في المشروع الصهيوني، وعـذرها أن             الفلسطينية كافة، أصبح لدى   
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 أن تتعامل مـع حكومـة       - كما تعلن دائماً     -حماس ال تعترف بها، ولم تعلن نبذ العنف، وإسرائيل ال يمكنها            
و، ومعنى ذلك أن صفة اإلرهاب ستزول عن حماس بمجرد اعترافها بإسرائيل وبأوسـل            . تشكلها حركة إرهابية  
  .وإعالنها نبذ العنف

ومما قوى من ساعد الحجة اإلسرائيلية أن فتح وأبومازن ومنظمة التحرير، وكلهم حريص على مصالح الشعب                
الفلسطيني، يقف في خندق إسرائيل، ربما من دون التقاء بينهم، بل إن الدول التي زارتها حماس، وهي أساسـاً                   

 اإلسرائيلية نفسها، وهي الشروط التي تصر عليهـا اللجنـة           موسكو وأنقرة، أسمعت حماس الشروط والمواقف     
أي أن مطالبة حمـاس     . الرباعية واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة واألمم المتحدة، خصوصاً مجلس األمن         

وربما كان ذلك هو مصدر الحرج الـذي        . بالشروط اإلسرائيلية تكتسب شرعيتها من كل هذه المصادر الدولية        
قمة العربية في الخرطوم، وهي تنظر قضية الصراع في فلسطين، وأزمة حمـاس التـي خلقتهـا                 استشعرته ال 

  .إسرائيل
ولو سلمنا جدالً بأن حماس قبلت الشروط اإلسرائيلية حتى بوصفها شروطاً سياسية، ألن من الناحية القانونيـة                 

ابل ذلك؟ لقد كانت الـسلطة      ليس من حق إسرائيل أن تفرض هذه الشروط على حماس، فماذا تقدم إسرائيل مق             
السابقة تقبل كل هذه الشروط، ومع ذلك جمدت إسرائيل أي عملية جدية لسالم حقيقي، وأرغمت السلطة علـى                  
السكوت على تنفيذ المشروع الصهيوني، وهو اإلبادة اليومية للشعب الفلسطيني، وآماله في الحياة، وفي دولـة                

راد بتنفيذ هذا المشروع، فضالً عن هدم المنازل والمزارع، وتضييق          مستقلة، وضم األراضي الفلسطينية، واالنف    
  .الخناق على الشعب في حياته وكرامته

ومعلوم أنه من الناحية القانونية، ال يمكن االعتراف بإسرائيل إال في إطار اتفاقية سالم، ألن اتفـاق أوسـلو ال                    
وأمـا  . زمة للتفاوض عليها للتوصل إلى تـسوية      يمكن أن يكون اتفاقية للسالم، وهو مجرد إعالن المبادئ الال         

االعتراف بأوسلو، فماذا أفاد اعتراف السلطة السابقة بها؟ ال يجوز القول بأن وجود السلطة قائم قانوناً أو هـو                   
ثمرة أوسلو وأحد نتائجها، ألن السلطة منتخبة من الشعب الفلسطيني، وتستمد شرعيتها السياسية والقانونية من               

أما نبذ العنف فال معنى له، ألن العنف الذي تقصده إسرائيل هو التصدى للعـدوان اإلسـرائيلي،                 . هذا الشعب 
واألولى أن تطالب هذه الجهات الفلسطينية والدولية إسرائيل بوقف اعتـداءاتها، ألن األصـل هـو االحـتالل                  

وني، فـإذا توقفـت هـذه       وسياساته العدوانية، واستمرار ضمه لألراضي الفلسطينية في إطار المشروع الصهي         
ولكن هل تـستطيع    . السياسات وزال االحتالل، لم يعد للتصدي والمقاومة موضع، ولحل السالم محل المواجهة           

الحكومة اإلسرائيلية أن تقنع الشعب اإلسرائيلي بالتخلي عن المشروع الصهيوني، فتوقف الضم عـن طريـق                
 دولة حتى في مساحة ضيقة إلى جانبها؟ ال أظن ذلـك،            الجدار واالستيطان، وتمكن الفلسطينيين من العيش في      

بل أظن أن الذي يزعج إسرائيل أن حماس تتحدث لغة الحق، وهي تتسلح بالنزاهة والنقاء الوطني والـسياسي،                 
وأن إسرائيل سعدت بسلطة فاسدة ضاق الشعب ذرعاً بها وباالحتالل، ولذلك أقبل على سلطة نزيهة تتـصدى                 

  .لالحتالل
الً أيضاً أن حماس استجابت للشروط اإلسرائيلية، كما تطالبها بعض الدول العربية واألجنبية، فإنها              ونفترض جد 

بذلك ستعفي إسرائيل من الحرج من مواصلة مشروعها الصهيوني، ولكن ذلك سيؤدى في نفس الوقـت إلـى                  
رنامج اإلصالح والتطوير   زوال الشرعية السياسية عن حماس، ألن الشعب الفلسطيني أكد ثقته فيها بناء على ب             

: والتحرير، وبذلك تكون إسرائيل، إذا دفعت حماس إلى التخلي عن الءاتها، كسبت الساحة في جانبين مهمـين                
  .األول، أن تحرق حماس وينزع الشعب ثقته منها، ولن يقبل أنها اضطرت إلى ذلك بسبب الحصار الخانق

ئيل من الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني بالمـضي فـي          وفي الوقت نفسه، سيكون ذلك تفويضاً شرعياً إلسرا       
وفوق ذلك، تكون إسرائيل نجحت نجاحاً باهراً في اختطاف ثقة الشعب في حماس لخدمة              . مشروعها الصهيوني 

مخطط إسرائيل، كما تكون فتحت الباب واسعاً أمام الدول العربية للتطبيع الرسمي مع إسرائيل تحت سـتار أن                  
وستنهال المساعدات علـى الـشعب      . لسطين انفتح بمجرد استجابة حماس لشروط إسرائيل      طريق السالم في ف   
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الفلسطيني تشجيعاً له على هذه النتائج الباهرة، بعد أن يكون الشعب فقد أمله وممثله الوحيد فـي أول تجربـة                    
  .ديموقراطية حقيقية في فلسطين

حة الفساد والديموقراطية في فلسطين كانت تمثـل        ويجب أن نذكر في هذا المقام، أن اإلصالح والنزاهة ومكاف         
الشروط األساسية التي إن تمت فسيعم السالم ربوع فلسطين، وسيكون بوسع إسرائيل أن تتفاوض مع حكومـة                 

  .نظيفة نزيهة ديموقراطية
وظلت هذه الشروط ذرائع لكى تتهرب إسرائيل والقوى الدولية األخرى من استحقاقات السالم الحقيقـي فـي                 

سطين، ولم يلتفت االتحاد األوروبي والواليات المتحدة إلى أن عرفات هو الرئيس العربي الوحيد الذي انتخب                فل
انتخاباً ديموقراطياً أشرفت عليه مجموعات من المراقبين الـدوليين، وأن الفـرق الدوليـة لمكافحـة الفـساد                  

. تتوارد على فلسطين لتحقيق هذه األهداف     واإلصالح اإلداري والمالي من أميركا وأوروبا والبنك الدولي ظلت          
فلما تحققت هذه األهداف مع نشأة سلطة تسعى إلى مكافحة الفساد واالرتفاع بأحوال الشعب الفلسطيني، وإعادة                
وضعه على خريطة األمل نحو تسوية سياسية تحقق له آماله وحقوقه، ووصلت السلطة إلى الحكم مـن خـالل       

قاصي والداني، سعى الجميع إلـى معاقبـة الـشعب الـذي ظـن أن مطالبتـه                 عملية ديموقراطية شهد بها ال    
والنتيجة التي خرج بها هذا الـشعب       . بالديموقراطية ومكافحة الفساد هي أوراق اعتماده لنيل حقوقه المشروعة        

 في هذه الملحمة المؤلمة هي أن الغرب كان يتواطأ مع إسرائيل بذرائع تبدو مطلوبة ومثالية، وهـي النزاهـة                  
والديموقراطية، وعندما تحققت سارع إلى حصارها وخنقها، فانكشف الغطاء األخالقي في سابقة حاسـمة فـي                

صحيح أن الشعب الفلسطيني يعاني مع سـلطته مـن          . تاريخه الحديث، كما سقط القناع اإلسرائيلي واألميركي      
 نظيفة، تمهيداً لتحقيق أحالمه السياسية      القهر الدولي، وتكالب العالم لتبديد أحالمه الصغيرة في حياة ديموقراطية         

على ما تبقى من األرض، ولكن الحقيقة هي أن العالم كله يتواطأ ضد هذا الشعب الذي صّدق يومـاً أحاديـث                     
الديموقراطية والعدالة وغيرها، لكنه أدرك أن كل هذه المفاهيم ستظل نجوماً زاهرة في سماوات العالم العربي،                

  .ل على األراضي األوروبية ألبناء الغرب وحدهمبينما هي تتحقق بالفع
  .ماذا لو أصرت حماس على موقفها الصامد ومعها الشعب الفلسطيني؟ هذا موضوع مقال آخر: والسؤال هو
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  ماجد كيالي      

ماتية وواقعية ومسؤولية، الـى درجـة غيـر متوقعـة،       منذ صعودها الى سدة السلطة، بدت حماس أكثر براغ        
بالقياس لمواقفها الشعاراتية الشابقة، التي كانت تعزف من خاللها على العواطف وتلهب الغرائز، والتي كانـت                

  .تتوخى عبرها تهييج الشارع بدل تنظيمه وإدارته، وتعزيز دورها كمعارضة في مواجهة السلطة
 الجديدة، أوالً، جنوحها نحو التهدئة مع إسرائيل الى حد ابدائها االستعداد لعقـد              يلفت االنتباه في مواقف حماس    

ثالثـاً،  . ثانياً، تفهمها حل الدولتين وقبولها إقامة دولة فلسطينية في الـضفة والقطـاع            . هدنة طويلة األمد معها   
رابعاً، دعوتها إلى إعـادة بنـاء       . تمجيدها العملية االنتخابية وآلية تداول السلطة في النظام السياسي الفلسطيني         

خامساً، حرصها على الحفاظ على كيـان الـسلطة، باعتبـاره           . منظمة التحرير وتفعيل دورها وتعزيز مكانتها     
  .مكسباً وطنياً للفلسطينيين

الالفت أن مواقف حماس هذه، والتي تعد بمثابة انقالب سياسي على مواقفها السابقة المعروفـة، جـاءت جـد                   
وهي مواقف كان من المفترض     . لبية حاجات االستهالك الخارجي، وتكريس االعتراف بها بالسلطة       متأخرة، ولت 

األنكـى  . أن تأتي قبل ذلك بكثير، لتلبية حاجات الفلسطينيين الداخلية، ولالستجابة لضرورات الكفاح الفلسطيني            
 دون تبريـرات أو     من ذلك، أن هذه المواقف جاءت، في هذه المرحلة، مـن دون تمهيـدات مـسبقة، ومـن                 
  .شروحات، بات الشارع الفلسطيني يطلبها، كي يستطيع هضم التحوالت الحماسية المفاجئة
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في السابق، أي فترة تزعمها للمعارضة، كان برنامج حماس ايديولوجياً أكثر منه سياسياً، وإسالمياً أكثر منـه                 
لة الفلسطينية في الضفة والقطاع، داعيـاً       وطنياً، وكان يتضمن رفض عملية التسوية برمتها وضمنها خيار الدو         

  .الى االستشهاد في سبيل تحرير كل فلسطين، مسبغاً على هذا الهدف أبعاداً دينية وقدسية وأبدية
وخالل السنوات الخمس السابقة، انتهجت حماس في المقاومة المسلحة نمط العمليات التفجيريـة فـي المـدن                 

دئة أو محاوالت ترشيد المقاومة بتركيزها في الضفة والقطـاع ضـد            اإلسرائيلية، وظلت ترفض محاوالت الته    
المحتلين من مستوطنين وعسكريين، على رغم الثمن الكبير الذي دفعه الشعب الفلسطيني جـراء ذلـك، مـن                  

  .النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ومن مكانة قضيته على الصعيد الدولي
ت حماس على العمل من خارجها، مـشككة بـشرعيتها وصـدقية تمثيلهـا              وبالنسبة الى المنظمة، فقد حرص    

فقد تبرأت منه حماس تمامـاً، واعتبرتـه        ) 1993(أما الكيان الفلسطيني، الناشئ عن اتفاق أوسلو        . للفلسطينيين
  .مجرد كيان صوري وتابع وهزيل، وأنه مجرد محاولة لتصفية قضية فلسطين

، نأت بنفسها عن المفاوضات واعتبرتها      )1991من مؤتمر مدريد    (لتسوية  كذلك فإن حماس، ومنذ بداية عملية ا      
بالتفريط بدعوى أن إسـرائيل   ) قيادة السلطة والمنظمة  (بمثابة نوع من العبث، متهمة القيادة الفلسطينية الرسمية         

سالمي يقـف   ال تفهم لغة المفاوضات، وأن الكفاح المسلح هو الطريق لتحرير فلسطين، وأن العالم العربي واإل              
  .سنداً للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل هذا الهدف

اآلن ال يعنينا من هذه المقارنة العودة الى الماضي، أو محاسبة حماس على مواقفهـا الـسابقة، علـى أهميـة                     
، وإنما ما يعنينا هنا هو التساؤل عن الثمن البـاهظ الـذي يدفعـه               )بالنسبة الى حماس وغيرها   (وضروة ذلك   

ينيون في كل مرة جراء التنافسات الفلسطينية الضيقة واآلنية، وجراء غلبة العقلية االيديولوجية والعاطفية              الفلسط
على العقلية السياسية والواقعية عند أبواتهم و شيوخهم، وجراء استهتار قياداتهم بعواطفهم وعقولهم؟ وما يعنينا               

المحيطة بالقضية الفلسطينية، وبواقع موازين القـوى       هنا، أيضاً، هو الوعي المتأخر واالضطراري بالتعقيدات        
  .السائد، وبضرورة األخذ في االعتبار المعطيات العربية والدولية السائدة

، الذي يعاني ويضحي، أن يطرح على قياداتـه         )وضمنهم ناخبو حماس  (على ذلك، فمن حق الشعب الفلسطيني       
 لماذا تراجع االهتمام الدولي والعربي بقـضية فلـسطين؟          أين كنّا واين أصبحنا؟   : على اختالفها أسئلة من نوع    

ولماذا باتت عدالة القضية الفلسطينية موضع تساؤل على الصعيد الدولي؟ ولمـاذا ال ينـتج الكفـاح الـوطني                   
الفلسطيني منذ أربعة عقود انجازات حقيقية؟ ولماذا هذه الحركة الوطنية الفلسطينية تأكل ذاتهـا؟ مـاذا فعلنـا                  

  ت وماذا فعلت بنا؟ ماذا فعلنا باالنتفاضة وماذا فعلت بنا؟بالمفاوضا
هذا نموذج من بعٍض قليل، من اسئلة ينبغي على القيادات الفلسطينية أن تجيب عليها بجدية ومسؤولية لوضـع                  
حد لهذا االهتراء المريع بحركتهم الوطنية على مستوى الشعارات والعالقات والمسلكيات والمؤسسات، ولوضع             

رار مآسي الفلسطينيين الكثيرة وتجاربهم المجهضة وخيبات أملهم المتعددة، وحتـى ال يبقـى الـشعب                حد لتك 
الفلسطيني مجرد حقل تجارب أو مجرد مشاريع شهادة وأضحيات على مذبح التنافسات والوصايات الفـصائلية               

  .والعقليات البالية والمتخلفة والمضرة
للوصاية الفصائلية، لم يجـدوا منـذ       ) رغماً عنهم (رهم والخاضعين   الحاصل أن الفلسطينيين المغلوبين على أم     

بداية تجربتهم الوطنية المعاصرة أجوبة واضحة وشفافة عن االستحقاقات التي تواجههم، أو عن أسباب الهزائم               
أو العثرات التي تظل تلحق بهم، على رغم أنهم هم من يدفع الثمن الباهظ لذلك في كل مـرة، وعلـى رغـم                       

  .ات الكبيرة التي يقدمونها من أجل قضيتهمالتضحي
على كل، ثمة ايجابية في تغير أو تطور حماس من حركة ايديولوجية الى حركة سياسية، ومن حركة دينية الى                   

، فهذا التحول، ولو جاء من خالل التوريط، يمكن أن يسهم في انضاج حركـة التحـرر                 )جامعة(حركة وطنية   
  . ذلك يتم بالتدريج ووفق مصطلحات حماس الخاصةالفلسطينية وتطويرها، ولو كان
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  ما يفوت الوعي الحماسّي .52

   حازم صاغّية
وحين .  األوروبي من فوز حماس ونتائجه منحاز وخبيث       -ما ال يرقى إليه أدنى الشكوك أن الموقف األميركي        

لى سياسيي إسرائيل بالتأكيد، خصوصاً أن      نقول هذا ال نكون نتجنّى على الساسة األميركان واألوروبيين، وال ع          
األّولين، وعلى ما الحظ غير مقارن بين كالم األمس وكالم اليوم، ضغطوا إلجراء انتخابـات تـشارك فيهـا                   

 عن التبشير بديموقراطّية فورّية بمن حضر، وإن لـم          11/9وفوق هذا، لم تكفّ واشنطن، منذ جريمة        . حماس
  .يتوافر من شروطها إال القليل

  .كن يبقى أن حماس، بدورها، تتغافل عن حقيقة يشاركها التغافل عنها معظم الفكر السياسّي العربّي ورموزهل
طالمـا أن إسـرائيل تحتـّل       : فإذا طرحنا التفاصيل جانباً، أمكننا أن نصوغ موقفها األصلّي على الشكل اآلتي           

لكننا، في هذه الغضون، ماضـون      . نفعلأرضنا، بات عليها أن تنسحب من االرض أوالً، وبعد ذاك نرى ماذا             
في ما تيّسر من مقاومة، وفي التوكيد على حقّنا بفلسطين التاريخّية كاملة، وبحق العودة كـامالً، مـن دون أن                    

  .نكبت األدبّيات الالسامّية التي تقيم في صدورنا وتفصح عنها أقالمنا
كلة مع اسرائيل واحتاللها تبدأ باالنسحاب نفسه،       وتغيب عن التصّور البريء هذا أمور عدة في مقّدمها أن المش          

فنحن، هنا، ال نتحدث عن استعمار فرنسي للجزائـر، أو برتغـالي ألنغـوال، أو               . وباالنسحاب إياه يبدأ الحل   
أميركي للفيليبين، بل عن بلدين شديدي التداخُل أكان في الجغرافيا أم في العمالة أم، أخيراً، في كـون خُمـس                    

  .عرباً تنعكس عليهم آثار العالقة بالجوار فترتّد، تالياً، على النسيج الداخلّي السرائيلاإلسرائيليين 
وما يعنيه هذا أن الدولة العبرّية، حتى لو افترضنا فيها سخاء وأريحّية غير موجودين، لن تتصّرف غيرّياً بمـا                   

فالضفّة الغربّية، بالنسبة إليهـا،     . يخدم مصالح الفلسطينيين تمهيداً النسحاب كامل يكون بعده لكّل حادث حديث          
ليست جنوب لبنان الذي لم يستلزم أكثر من حزب اهللا لتحريره، وال هي سيناء التي تّمـت مقايـضتها بـصلح                 
تاريخي مع دولة في حجم مصر، وال حتى غّزة الطرفّية التي أمكن االنسحاب منها من طرف واحد وإبقاؤهـا                   

  .خاضعة لرقابة شرسة
فإذا تم ذلك بالتفاوض، الـذي تكـاد تنعـدم          :  تدور، بالتالي، حول ظروف االنسحاب وشروطه      فالمعركة األمّ 

أما اذا تم جزئّياً، من طرف واحد، استعرضـت         . حظوظه اآلن، كان مدخالً الى تسوية نهائّية وشاملة للصراع        
  .مات الفلسطينّيةالدولة العبرّية قسوتها الوحشّية تُحالفها الفوضى التي تتكفّل بها الفصائل والتنظي
ومن ذلك أن مبدأ التسوية غـدا       . وهو وضع لن يستطيع التذاكي الحماسّي تذليله كما لن يستطيع تذليل مترتّباته           

أشبه باإللزام التاريخّي الذي يفترض به أن يكون تحصيل حاصل، ال يخـضع ألمزجـة اإلدارات المتعاقبـة                  
األوروبي كأنه يرسم حدود العملّية السياسّية      -موقف األميركي وألن األمر على النحو هذا، يجيء ال      . ومراجعاتها
فيجوز، من ثم، اتهام الدولة العبرّية بكل ما تُتهم به من حنث بالعهود وتنّصل من               ). واالسرائيليين(للفلسطينيين  

العتراف بيد أن التشكيك بوجودها وإبداء ما يوحي استحالة ا        . االلتزامات وبناء للجدار واستمرار في المراوغة     
ذاك أن كل كالم على السالم يبقى، حسب التأويل هذا، لغواً ولهواً خالصين إن لـم                . بها يبقى مطلقاً غير مقبول    

إذ كيف ينعقد سالم مع طرف غير موجـود وغيـر قـائم؟            . يقم اعتراف بالطرف الذي ينبغي عقد السالم معه       
حفل بعملّيات انتحارّية ضد مدنيين اسـرائيليين،  ويزداد السؤال إلحاحاً متى انطلق الموقف الرافض من رصيد ي   

بعدما رافقته نظرّيات خرقاء تشكّك بوجود مثل هؤالء المدنيين أصالً، أو تؤكّد أن االسرائيليين كلّهم، بيميـنهم                 
  ويسارهم، ومؤمنيهم وعلمانييهم، سواسّية في الرداءة والعدوانّية؟

ي والتركي وغيرهما، أن حماس مُقبلة، بوعيها المفّوت، علـى          وأغلب الظن، بعيداً عن أوهام الطريقين الماليز      
فإما أن تفقد نقاءها الثورّي فتتنازل، وإذّاك تفقد ثقة البيئة الراديكالّية التي أسهمت هـي               : احتمالين أحالهما مرّ  

عنهـا الـذين   نفسها في تجذيرها وفي إيصالها الى وعيها المعاند الراهن، وإما أن تتمّسك بذاك النقاء فيـنفّض                 
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لكن إسرائيل والواليات المتحدة لن تكونا أحسن حاالً،        . سوف يجوعون ويحّملونها المسؤولّية عن خواء بطونهم      
وهما تتلقّيان، على شكل عنف وفوضى وإرهاب، نتائج سياسٍة هي في وقت واحد عميـاء وكاذبـة، تمـارس                   

  .نرى في غّزةاالنتقام من المدنيين من غير تمييز وتقتل بال رحمة على ما 
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  خزينة السلطة فارغة .53

  جهاد الخازن
ينصح األخ محمد دحالن قادة حماس في الحكومة الفلسطينية والمكتب السياسي أن يجلسوا مع الرئيس محمـود      
عباس لالتفاق على صيغة مشروع سياسي يحظى بتوافق عام، يعرض على الدول العربية لتبنيه، وليجرى بعد                

    .له الى الساحة الدولية بدعم عربي واسالميذلك نق
كان األخ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، شكا من ان هناك اطرافاً في السلطة وفـتح تريـد ان                    

غير ان محمد دحالن نفى ذلك بشدة، وقال انه اذا سقطت حكومة حماس سقطت السلطة،               . تفشل حكومة حماس  
 وأضاف انه اذا كانت عند قيادة حماس جدية، فعليها ان تتفق مع الـرئيس               .وال مصلحة ألي فلسطيني في ذلك     

  .أبو مازن للخروج من األزمة
جلست مع األخ محمد دحالن في الدوحة قبل يومين لمراجعة األوضاع، وهو قال ان حمـاس تـشكو وتبكـي                    

نجازين كبيـرين، األول  وهو ذكرني بأن حكومة فتح قدمت ا  . وتبحث عن اعذار، كأن الناس ينصبون لها كميناً       
وقال انـه ال  . انها اجرت انتخابات ديموقراطية سليمة، والثاني انها اكملت نقل السلطة في شكل هادئ ومشرف     

يريد فتح ملفات الماضي عندما كانت حماس تمارس المعارضة المسلحة ضد فتح، ولكن يقول انه بدل البحـث                  
  . لدفع رواتب الموظفينعن ذرائع يجب على حكومة حماس ان تبحث عن طريقة

هو قال ان األخ خالد مشعل اعلن ان االموال ستأتي، وكذلك فعل وزير المال الدكتور عمر عبدالرزاق وأيضاً                  
وأضاف انهم يقولون ان عندهم وسائل اخرى هو ينتظر ان يراها، ويقترح ان تستعمل حماس               . محمد ابو طير  

  .االرصدة التي تملكها
مل الحكومي ليس نزهة بل عذاب، وهو مغرم ال مغنم، وقد بقيت فـتح فـي العمـل                  محمد دحالن، قال ان الع    

الحكومي عشر سنوات حتى استنزفت، وهي ال تريد المشاركة في الحكم اآلن، بل تريد قيادتها التفرغ للعمـل                  
  .التنظيمي

ه الخزينـة   زعيم فتح في غزة غاضب ألن حماس قالت انها وجدت خزينة السلطة فارغة، وسأل متى كانت هذ                
  .مألى؟ انا لو كنت مكانهم لذهبت الى السعودية واالمارات وليبيا ألطلب مساعدات، بدل اتهام اآلخرين

ويشعر أبو فادي بأن حماس ال تزال تتصرف كحكومة ومعارضة، وتقول ان على الحكومة ان تفعـل هـذا أو           
م حلوالً مالية واجتماعية، وان تعالج      ويضيف انه يجب على حماس كحكومة ان تقد       . ذاك، اال انهم هم الحكومة    

  .المشاكل االخرى مثل المعابر والتواصل مع المجتمع الدولي
محمد دحالن يقول ان الوضع اآلن مأساة واسرائيل تنفذ منفردة اخطر مشروع سياسي تحت ذريعة انه ال يوجد                  

 خطاب أبو مازن عنـدما      شريك فلسطيني، و نحن رفضنا االنسحاب األحادي في خريطة الطريق ورفضناه في           
  .وكان عند الرئيس مشروع حل سياسي عطّلته حماس واسرائيل... اصبح رئيساً

وكرر أبو فادي ما سمعت من قادة آخرين في فتح والسلطة انهم ال يطالبون حماس باالعتراف بإسرائيل، ولكن                  
ى الحكم من طريق االتفاقـات      يتوقعون ان تقبل حماس التزامات السلطة ومنظمة التحرير، فاالخوان وصلوا ال          

  .التي وقعتها المنظمة وأدت الى قيام السلطة
اعرف ان حماس لن تعترف بإسرائيل، وهي تستطيع ان تقول ان الناخبين الفلسطينيين اختاروا منحهـا ثقـتهم                  

م اال انني خارج التجاذب السياسي بين حمـاس وفـتح، والـته           . وهم يعرفون جيداً موقفها السياسي وبرنامجها     
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. المتبادلة، أذكر االخوان في حماس بأنهم وعدوا الناخبين بتحسين سوية عيشهم، وهذا لم يتحقق بل حدث عكسه            
وأرى ان واجب حماس األول هو تجاه المواطنين ال أي برنامج، ومقياس الحكمة والحنكة وحسن الـسياسة ان                  

  .ون برنامجها أو تخون المواطنينتوفق حكومة حماس بين مصالح المواطنين وبرنامجها السياسي، فال تخ
ثم ان هناك نقطة تتجاوز االراضي الفلسطينية كلها، فاذا فشلت حماس في فلسطين، فـإن االحـزاب الدينيـة                   
العربية ستتعرض لنكسة في كل بلد عربي، فأكثر ما يفيد شعبية هذه االحزاب انها لم تحكم كالمدنيين والعسكر،                  

ماس سيعتبر مؤشراً الى اداء االحزاب الدينية لو وصلت الى الحكم، وربمـا             غير ان فشل ح   . وبالتالي لم تفشل  
  .كان هذا من اسباب تضافر اطراف عدة الفشال حكومة حماس

أتجاوز التهم المتبادلة بين فتح وحماس ألقول لالخوان في حماس أن يحاولوا االتفاق على خطة عمل مع أخينا                  
يستطيع ان يفتح أبواباً موصدة في وجه حماس، ثم اننـي اعـرف مـن               ابو مازن، فهو مقبول عربياً ودولياً، و      

 وحتى اليوم ان قادة حماس على عالقـة جيـدة           2003تجربتي الشخصية في التوسط بين الجانبين في صيف         
وهو قال لي عنهم    . بالرئيس عباس، وقد عملوا معه وتعاونوا، وقالوا لي انه كان دائماً صادقاً في التعامل معهم              

  .االخوان حلبوا صافييوماً 
للحديث هذا بقية، غير انني اريد ان اختتم اليوم بنقطة خارج السياق السابق، فالمقابلة التلفزيونية التي اجراهـا                  
الرئيس حسني مبارك اثارت عاصفة مستمرة عندما اشار الى والء الشيعة العرب، وال اقول عن هذه النقطـة                  

حسين ضد ايران طوال ثماني سنوات من الحرب بين البلـدين،           سوى ان شيعة العراق وقفوا في صف صدام         
وأن ورق الشدة الذي وزعه االميركيون عن المطلوبين من اركان نظام صدام حسين ضم من الشيعة اكثر مما                  

  .ضم من السنّة
 غير ان النقطة التي اريد ان اعلق عليها اليوم في كالم الرئيس المصري هي ان حماس ستتغير، كمـا تغيرنـا                

  .نحن الذين كنا نقول اننا نريد ان نرمي االسرائيليين في البحر
وربما قـال   . الواقع انه لم يقل أي رئيس عربي أو وزير خارجية يوماً انه يريد ان يلقي االسرائيليين في البحر                 

يلية ألصقت  مثل هذا الكالم افراد، اال انه لم يكن يوماً الموقف الرسمي ألي دولة عربية، وانما هو دعاية اسرائ                 
  .بالعرب للتغطية على خطط اسرائيل إللقائنا في الصحراء

  .مع ذلك ابقى مع الرئيس مبارك في توقعه ان تطور حماس مواقفها
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