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  مندوبو الجامعة يطالبون الزهار باالعتراف بالمبادرة العربية   .1
محمود الزهار اسـتهل     أن   :القاهرةمن    مراسلها  محمود عبدالرحيم   عن 16/4/2006الخليج االماراتية   نشرت  

، أمس، بزيارة للجامعة العربية أجرى خاللها جلسة مباحثات مطولة مع عمرو موسـى أعقبتهـا      جولته العربية 
 تطرق إلى مجمل الوضـع علـى        ،لقاءالأوضح أن    حيث   .جلسة موسعة حضرها المندوبون الدائمون بالجامعة     

لمبادرة العربيـة   الساحة الفلسطينية وأنه استمع إلى عدد من المداخالت من مندوبي الدول العربية دارت حول ا              
 إلـى الحكومـة     إليهوأهميتها للموقف العربي والشعب الفلسطيني، فيما أكد من جانبه على أنه سينقل ما استمع               

حول ما إذا كان االعتراف بالمبادرة       و .الفلسطينية في إطار الحرص على وحدة الموقف العربي واالنسجام معه         
 حماس، اعتبر أن المشكلة ليست في الجانب الفلـسطيني أو           هو المخرج من المآزق الراهن الذي تواجه حكومة       

اعترفـت بهـا أطـراف      و سبق   ا، مشيرا إلى أنه   العربي وأنها في الموقف اإلسرائيلي الذي لم يعترف بعد به         
 توفر بعض األمور لكن ما زلنا نحتاج إلى نقل مـا سنـسمعه              هانإ قائال،وتابع   .فلسطينية وفي مقدمتها عرفات   

  .هالى صناع القرار الفلسطيني داخل وخارج الحكومة لوضع صورة حولخالل جولتنا إ
 هلااسـتقب جـدد بعـد      عمرو موسـى     أن: القاهرة من    محمد صالح  عن مراسلها 16/4/2006 الحياة   وأضافت
 دعوة الدول العربية، مواطنين وشعوبا ومؤسسات وهيئات، إلى سرعة دعم الشعب الفلـسطيني مـن                الزهار،

 إلى أهمية اللقاء الذي عقده الزهار مع المندوبين الدائمين في الجامعة وكـذلك محادثاتـه                وأشار. خالل التبرع 
 ال تقدم أي شيء مجاني، لكنها تمثل        االمطولة معه، وقال إن المبادرة العربية تمثل موقفاً عربياً ثابتاً، مؤكداً أنه           

 بـشدة    الزهـار  رفضمن جهة اخرى    و .إطاراً من األخذ والعطاء وتحقيق الحقوق في إطار الشرعية الدولية         
اسـتخدام امعـاء الـشعب الفلـسطيني        ب مشيرا إلى عدم القبول    ،الحديث عن وزارة بديلة، لكنه أيد وزارة ظل       
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 موقف حماس من االعتراف باسرائيل ومـا اذا         وحول . غير مقبول  ا امر واعتبرهللوصول الى اهداف سياسية،     
بالنسبة الى الرسالة التي    أما  . ل ان الثوابت ال يتم االستفتاء عليها      كانت تبحث تنظيم استفتاء شعبي حول ذلك، قا       

 ان هناك اتفاقا بين الفصائل على قيام الدولتين، وعلى اقامة الدولـة الفلـسطينية               فأشار إلى بعث بها الى انان،     
لـى أي   نحن نقبل قيام دولة ع     مؤكدا،   وأضاف. هذا ليس موقفا جديدا   أن   وعاصمتها القدس، و   67على اراضي   

  .شبر، لكن لنا ثوابت متمسكون بها، وهذا ليس ارتباكًا
أن الزهـار    :القـاهرة من  جيهان الحسيني وأحمد شاهين      عن مراسليها    16/4/2006 الشرق االوسط    وأوردت
 عن ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير وتطويرها قبـل           خالل لقائه بمندوبي الدول العربية،     أنه تحدث أوضح  

حكومة في المرحلة المقبلة هو التوجه إلى عمقها االسـتراتيجي، وهـو            الأكد أن أولوية    ويها،  انضمام حماس إل  
العالم العربي واإلسالمي وليس التوجه شرقاً أو غرباً، وقال إن ما يتفق مع مصلحة هذه األمة التي تعد حماس                   

شار من جهة أخرى إلى أنه التقى        وأ . سوف يقبلونه ويلتزمون به طالما يتفق مع الثوابت الفلسطينية         ،جزءا منها 
  . على تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينيةهأطلعوعمر سليمان 

  
  حكومة حماس تأخذ بزمام الرد على محاوالت إسقاطها بالفلتان األمني .2

مـن وجـود بعـض        حذر أن الناطق باسم الداخلية   : 15/4/2006 48 عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد ذكرت    
 بالمشبوهة والمجرمة التي تعمل على تحريض أبناء الـشعب الفلـسطيني، وخـصوصا              الجهات التي وصفها  

!. العاملين في األجهزة األمنية، على اقتحام البنوك ومقرات السلطة بحجة تأخر صـرف رواتـب المـوظفين                
نا  نحن نتفهم مدى حاجة المواطنين للرواتب ولكن يجب أن نفهم أن هناك من يحاول معاقبة شعب                قائال،واضاف  

وفي تعقيبه على حادثة اقتحام بعض المسلحين لمقـر          .على خياره الديمقراطي وانحيازه نحو شرعية المقاومة      
من يمتلك القدرة على التخريب والتكسير فليذهب لمواجهة االحتالل فهو السبب           ،  التشريعي في خان يونس، قال    

 إلى الشرطة   واانضم األقصى القسام وكتائب  من كتائب    اً عناصر  وعلى نفس الصعيد عِلم أن     .في كل ما نعانيه   
، حيـث   الفلسطينية في مواجهة مع مسلحين حاولوا اإلستيالء على آليات ومعدات زراعية جنوب قطاع غـزة              

  .ساهموا فى السيطرة على الموقف والحيلولة دون سرقة المعدات
سعى الى اظهار مـدى      لأبو هال  خالد    أن : غزة  من محمد يونس عن مراسلها    16/4/2006الحياة  وأضافت  

 التي قـد تقـع      ،الحزم الذي تنوي الداخلية انتهاجه في معالجة حاالت االنفالت االمني والفوضى واللصوصية           
واعتبر ذلك تفكيراً منحرفاً وشاذاً ينسجم مع مخططات االحتالل الراميـة لتحطـيم              .خالل األيام القليلة المقبلة   

ي القدرة على الصمود والمواجهة عبر اثـارة الفوضـى واالضـطراب            الجبهة الداخلية الفقاد الشعب الفلسطين    
م كل الحـق فـي      هرجال الشرطة لدي  أن   أشار إلى و. عتبر أن زمن التستر بسالح المقاومة قد ولى       وأ. الداخلي

وسـيدفع الـثمن    ... هو مجرم وخارج عن القـانون     هم،  من يشهر سالحه في وجه    كل   ألنم،  هالدفاع عن انفس  
سبق أن تأخرت الرواتب في عهد الحكومة السابقة ولـم          إلى أنه قد     وزير المال    فقد أشار  جانبه،   منأما  . غالياً

استشف المراقبـون    ومن جهة أخرى     . من الموظفين ورجال األمن الصبر والتحمل      اًلبايحدث شيء من هذا، ط    
عرت خطـراً حقيقيـاً     بدأت تكشر عن انيابها بعدما استش      االخيرة، بأنها     حماس قادةوالمحللون من تصريحات    

 اضافة الى مشكلة الحصار المـالي مـن         ،حماس تعاني  ويشار إلى أن     .تعتبره مؤامرة السقاط حكومتها الوليدة    
سبب ان الجهة الوسيطة بين الجهـات المانحـة         ، ب مشكلة اكبر تتعلق بآليات وصول الدعم او االموال المتوافرة        

ن هنـاك   إ ،ورغم ان مصدراً في مكتب رئيس الحكومة قال        .والسلطة الفلسطينية هي بنك هبوعليم االسرائيلي     
عدداً من الطرق العلنية والسرية التي رفض االفصاح عنها اليصال تلك االموال، إال انه اشار ان هناك امواال                  

 الى ان احد االحتماالت     المحم.  كيف ستنقل الى خزانة السلطة     ونعرفي وال   ،لم يحدد قيمتها موجودة في الخارج     
  . يكون االتفاق مع بنوك مصريةربما
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استهجنت، اتهام الطيب عبد الرحيم، إلسـماعيل        إلى أن حماس     :غزة من   16/4/2006 الشرق االوسط    ولفتت
تهامات تتقاطع مـع الحملـة اإلسـرائيلية        االواعتبرت  . هنية، ولحماس بممارسة التحريض واإلحالل الوظيفي     

يد الحكومة من صالحياتها وحرمانها من اإلشراف علـى          ابو زهري على رفض تجر      سامي وشدد. واألميركية
صندوق االستثمار الفلسطيني واالستفادة منه في إنهاء األزمة المالية الراهنة، معتبراً أن سيطرة ابو مازن على                

 ألـف   19 ان الحكومة السابقة، قامت باستحداث       وأشار إلى . تلك المؤسسات يعني إيجاد سلطة موازية للحكومة      
  .لى جانب سد جميع الشواغر داخل السلطة لمنع وصول أي موظفين جدد، وخاصة في المواقع المهمةوظيفة، ا

  
  بوتين يقود بنفسه حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني :بكر عبد المنعم .3

اكد السفير الفلسطيني لدى موسكو ان الوعـود الروسـية بتقـديم مـساعدات عاجلـة                :  رائد جبر  –موسكو  
وستترجم عمليا خالل االيام القليلة المقبلة، داعياً االطراف االخرى         ،  ادة للترويج االعالمي  للفلسطينيين ليست م  

ان بوتين يقـود    إلى   رواشا . في مساعدة الفلسطينيين على مواجهة سياسة الحصار والتجويع        هاالن تحذو حذو  
  .بنفسه مع الخارجية الروسية حملة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني

  16/4/2006الحياة 
  

   نستغرب موقف بوش من الديمقراطية الفلسطينية  :الدويك .4
 أعرب رئيس المجلس التشريعي عن دهشته أمس إزاء موقف جورج بوش من نتائج العمليـة                : دب أ  -رام اهللا   

 خالل لقـاء    دعاو.  في الوقت الذي يدعو فيه إلى نشر الديمقراطية في الشرق االوسط           ،الديمقراطية في فلسطين  
 الرئيس االمريكي إلـى     ، بوفد طالبي من الجامعة االمريكية في القاهرة برئاسة سعد الدين إبراهيم           جمعه أمس 

العمل بإخالص من أجل الديمقراطية والسالم في الشرق االوسط الذي يجب أن يبدأ أوال بـاالعتراف بالخيـار                  
.  لمزيد من العنـف والتطـرف       مؤكدا أن سياسة ازدواج المعايير لن تؤدي إال        ،الديمقراطي للشعب الفلسطيني  

 أم تلـك    ،67 أو   48 أو   47بأي حدود سنعترف؟ بحـدود      ف ،إذا كنا نريد أن نعترف بإسرائيل     متسائال،  ومضى  
  .المرسومة على العلم االسرائيلي من النيل الى الفرات؟

  16/4/2006الدستور 
  

   لن نقبل بما رفضه عرفات  :فرحات أسعد .5
 يطالبها  ،عد أمس إن ما يمارس على الحكومة الجديدة الفلسطينية من ضغوط           قال فرحات أس   : د ب أ   -رام اهللا   

استشهد مـن   حيث   ،ببساطة بخيانة الشعب الذي انتخبها والقبول بمواقف لم يقبلها ياسر عرفات بعد كامب ديفيد             
ـ  ،لمطلوب من حماس القبول بأكثر من هذا      اوأشار إلى أن    . أجل رفضه للتنازل عن الثوابت الوطنية      دا أن   مؤك

 لن تقبل بشطب القضية الفلسطينية بل ستدافع عن خيار الشعب الفلـسطيني             ماس، وأن ح  ،المطالب خطيرة جدا  
 النها مدركة أن    ،الحركة ستدافع عن خيار شعبها مهما كلف الثمن       إن  وقال  . والحق الفلسطيني ولن تبيع القضية    

 والمتمثلـة بعـدم     ،الل المدعوم بوعود بوش    فوضها ببرنامجها المقاوم الذي سيصطدم مع مشروع االحت        هاشعب
 وبالقـدس عاصـمة أبديـة       67عودة الالجئين الفلسطينيين وبعدم العودة إلى حدود الرابع من حزيران عـام             

 بعض االطراف لخلق حالة فوضى فـي الـساحة الفلـسطينية السـقاط              ي سع منما يتردد   حول  و. السرائيل
تها الفوضى البناءة في المرحلة الراهنة السـقاط أي حكومـة ال   رايس تبنت سياسة أسمإن  إشار إلى  ،حكومةال

الشعب الفلسطيني سيحاصر بعض االصوات الفلسطينية المتناغمة مـع         إال أن    ،ترضى عنها الواليات المتحدة   
  . السياسة االمريكية في هذا الشأن

  16/4/2006الدستور 
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  !ي السلطةحكومة حماس تستعين بالفضائيات لصرف رواتب موظف: تقرير .6
لمساندة صمود إخوانكم الفلسطينيين، وإفـشال المخططـات الـصهيونية الهادفـة            :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

إلجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ندعوكم الى التبرع للشعب الفلسطيني، بهذه الكلمـات               
 الميسورين فـي العـالم، وبخاصـة العـرب          بدأت الحكومة الفلسطينية، الحماسوية االنتماء والهوى، تخاطب      

أكد غازي حمـد، أن حكومتـه       حيث  . والمسلمين منهم، للتبرع، لعلها تتمكن من تسديد رواتب موظفي السلطة         
تسدد شيئاً من العجز الكبير فـي       لاستعانت بالفضائيات العربية، ومواقع االنترنت إلطالق حملة جمع تبرعات،          

زوارها بإعالنات مـصورة     ربطت   نية على شبكة اإلنترنت، مقربة من حماس      وكانت مواقع الكترو   .ميزانيتها
حركـة، ووزراء   الويرى عدد مـن المـراقبين، أن قيـاديي           .بثتها بعض الفضائيات العربية بهذه الخصوص     

الحكومة، يحاولون تغيير الصورة التي يرسمها الغرب، وحتى الكثير من العرب عنهم، كإرهابيين، متخلفـين،               
، فيسعون إلى االعتدال في خطاباتهم، بخاصة مع الفضائيات األجنبية، أو الفضائيات العربية واسـعة               متحجرين

وفي هذا   .االنتشار، لدرجة أنهم قد يتناقضون مع خطاباتهم التي يطلقونها داخلياً، وعبر وسائل اإلعالم المحلية             
حكومتها، ربطة العنـق، وبخاصـة أمـام        االتجاه يتحدث عبد الستار قاسم، أن ارتداء قياديي حماس، ووزراء           

الفضائيات وممثلي وسائل اإلعالم األجنبية، جاء بقرار سياسي، وتعميم ربما يكون صادراً عن رئيس الوزراء               
نفسه، فهذا يحمل رسالة رمزية لآلخرين، وبالتحديد للواليات المتحدة األميركية، وأوروبا، بأننا في حماس لسنا               

قيادة حماس اتخذت خطوات سياسية ومظهريـة       ، أن   ويضيف .جال دبلوماسية أيضاً  رجال ميدان فقط، ولكن ر    
عدة من أجل استخدامها كرسائل للذين ساءهم فوزها، فخففت من لهجتها الثورية بـصورة كبيـرة، وأخـذت                  

عـن  تستعمل لهجة ديبلوماسية، وفاوضت منافسيها الفلسطينيين الذين يقبلون باالتفاقيات مع إسرائيل ويدافعون             
العودة إلى طاولة المفاوضات، وأدارت ظهرها ألصدقائها الذين يتفقون معها في برنامجها السياسي، وأعلنـت               

  .أنها مع استمرار التهدئة وأوقفت العمل العسكري من دون إعالن
  16/4/2006الحياة 

  
  لن نعترف بإسرائيل مهما اشتدت الضغوط: مشعل .7

رة الفلسطينيين في طهران ان الضغوط الغربية تهدف الى تطويق          مشعل الذي يشارك في مؤتمر لنص     خالد  قال  
. يطالبوننا باالعتراف باسرائيل وبالتخلي عن حقوق شعبنا وبـالتخلي عـن المقاومـة            حيث  . مواقفنا السياسية 

هذا هو هدف الضغط االميركي واالسرائيلي، لكن حماس لن تخضع لهم ولن تعترف باسـرائيل               ، إن   واضاف
الدول العربية في مسألة تقـديم مـساعدة        وواشار إلى انه يبحث مع ايران       . قوق الفلسطينيين ولن نتخلى عن ح   

  . مالية لملء خزينة السلطة
  16/4/2006النهار اللبنانية 

  
  أي عدوان على إيران هو عدوان على الفلسطينيين: شلح .8
.  أمريكي واسـرائيلي    تساند إيران في حال تعرضت لهجوم      حركة الجهاد  أعلن رمضان شلح أمس ان       :ب.ف.أ

  .واضاف اننا في حالة حرب يومية مع الصهاينة وأي عدوان على إيران هو عدوان على الفلسطينيين
  16/4/2006الخليج االماراتية 

  
  اعتقال مقاومين في الضفة الغربية خالل حملة إسرائيلية .9
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نـاطق عـسكري    ية حسبما صرح    اعتقلوا في الضفة الغرب   فتح،  و الى الجبهة الشعبية،     عناصر ينتمون افيد ان   
  من جهة اخرى، قصفت المدفعية االسرائيلية مجدداً شمال قطاع غزة اثر اطالق صاروخ من صنع و. اسرائيلي

  
  .يدوي من القطاع وانفجاره في مطعم صغير في احد الكيبوتزات من دون وقوع جرحى

  16/4/2006النهار اللبنانية 
  

      مساعدات انسانية إلى قطاع غزة  دخول .10
 ذكرت االذاعة االسرائيلية امس أن السلطات المختصة سمحت لشاحنات تابعة لوكالة غوث : د ب أ-القاهرة 

وأضافت أنه سمح أيضا . شرق رفح" كيرم شالوم"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بدخول قطاع غزة عبر معبر
من جهة أخرى أفادت االذاعة . ودبدخول شاحنة مصرية محملة بالقمح إضافة إلى شاحنات أخرى محملة بالوق

بأن السلطات االسرائيلية ستسمح بدخول ثالثة أالف طن من القمح إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر صوفا 
  . جنوب قطاع غزة

16/4/2006الدستور   
  

  حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين في العراقل ة فلسطينيةطالبم .11
جتمع الدولي ووكالة الغوث الدولية، بالتحرك الفوري لحل مشكلة          طالبت وزارة شؤون الالجئين الفلسطينية، الم     

 للعمل على تسهيل إقامة هـؤالء  وكالة الغوثدعت الوزارة  و .الالجئين الفلسطينيين في العراق وإنهاء معاناتهم     
 الالجئين في العراق أو سورية أو األردن، وأن تشملهم برعايتها وعملياتها، إلى حين عودتهم إلـى ديـارهم،                 

  . مطالبة جامعة الدول العربية بتذليل الصعاب أمام األونروا والتعاون معها من أجل القيام بدورها
16/4/2006الشرق االوسط   

  
  قوات اإلحتالل تصعد من إجراءاتها القمعية  .12

 وأصابته برصاصة في     قالت مصادر طبية فلسطينية إن قوات االحتالل أطلقت النار على الشاب نادر الدحدوح            
من منطقة رأس العين     واعتقلت قوات االحتالل محمد عبد الرؤوف حبشية       .وصفت حالته بأنها خطيرة   وبطن،  ال

 .بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت فاروق عبد الطيف يوسف زامل من قرية دير الحطب إلى الشرق من المدينـة    
ليوم، في بلدتي بيت أمـر والبـرج        اعتقلت قوات االحتالل ثالثة فلسطينيين إثر عمليات دهم نفذتها فجر ا          كما  

  . شمال وجنوب الخليل
15/4/2006 48عرب  

 
  إسرائيل تتوقع اإلفراج عن بوالرد مقابل اإلفراج عن البرغوثي  : هآرتس .13

أعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن تقديرها بأن تفرج الواليات المتحدة بعد عـدة أشـهر عـن الجاسـوس                   
 .قيام إسرائيل بإطالق سراح القيادي الفلسطيني النائب مـروان البرغـوثي          اإلسرائيلي جوناثان بوالرد مقابل     

عندما تزداد حالة الفوضى في مناطق السلطة       "نقلت صحيفة هآرتس اليوم األحد عن المصادر ذاتها قولها إنه           و
الفلسطينية بعد عدة أشهر وتتعالى أصوات ضد حكومة حماس قد ينشأ وضـع يـساعد فيـه إطـالق سـراح                   

  ".ي بإعادة الحكم إلى أيدي حركة فتحالبرغوث
16/4/2006 48عرب  

 
   توزع على دول العالم وثيقة حول ازدواجية أقوال هنيةإسرائيل .14
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 تقوم السفارات االسرائيلية في الخارج وغيرهـا مـن المؤسـسات التابعـة للحكومـة                :نظير مجلي : تل أبيب 
كبيرة من االقتباسات من تصريحات السـماعيل       االسرائيلية بتوزيع وثيقة سياسية جديدة تحتوي على مجموعة         

  .هنية، وغيره من قادة حركة حماس خالل األشهر الماضية
وتحاول الوثيقة إقناع دول الغرب بأن ما يطلقه هنية من تصريحات معتدلة، ما هو إال ذر للرماد في العيـون،                    

وقد أعـدت هـذه     . يكسب الشرعية وانه في الواقع يحاول خداع الغرب حتى يفكك الجبهة الموحدة لمقاطعته و           
  .الوثيقة في مركز المعلومات لمكافحة االرهاب

وتقول الوثيقة ان قادة حماس عموما، ورئيس الوزراء، الذي يبدو األكثر اعتداال يتبعون نهجا مخططا لضبابية                
 واسـتمرار   للعرب والفلسطينيين يتحدثون عن الصمود والمقاومـة      ف. المواقف، يتسم باتباع لهجتين متناقضتين    

  .العمليات التفجيرية بشكل صريح، وللغرب يتحدثون عن السالم وعن نبذ العنف
16/4/2006الشرق االوسط   

 
  إسرائيل تمنع تجمعا لحماس في القدس .15

 ابريـل  17اعلنت الشرطة االسرائيلية أمس انها منعت تجمعا لحركة حماس مقررا االثنين : ب.ف.القدس ـ أ 
وقال المتحدث باسم الشرطة انه تم ابالغ المنع الى مسؤولين اثنـين            . القدس الشرقية في ملعب لكرة القدم داخل      

  . ور باهرسعن تنظيم هذا التجمع المقرر في ضاحية 
16/4/2006الشرق االوسط   

  
  بيرس يقترح إعادة فتح مطار غزة لتصدير منتوجات زراعية إلى أوروبا  .16

مطار غزة لتصدير المنتوجات الزراعية الفلـسطينية مـن         اقترح شمعون بيرس على ايهود اولمرت إعادة فتح         
نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن بيرس قوله إنه من المحتمل أن يتم بحث هذا االقتراح                و .خالله إلى أوروبا  

وقال بيرس انه من المفـضل أن يـتم تـصدير المنتوجـات الزراعيـة                .قريبا تمهيدا التخاذ قرار بهذا الشأن     
إلى أوروبا عن طريق مطار غزه مباشرة بدال من نقلها عن طريق معبر كارني إلى إسرائيل ومـن                  الفلسطينية  

   .ثم إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب األمر الذي يسبب في تأخيرات كبيرة
16/4/2006 48عرب  

 
  مزوز سيعلن عدم اهلية ليبرمان لتولي منصب وزير األمن الداخلي  .17

المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية قريبا ان افيغدور ليبرمان لن يتمكن مـن اشـغال              من المتوقع ان يعلن     
وكانت الحركة من اجل نزاهة الحكم في اسرائيل         .منصب وزير االمن الداخلي في الحكومة االسرائيلية الجديدة       

 تحقيق جنائي تجريـه      على خلفية  ،قد توجهت الى مزوز مطالبة اياه باصدار امر الولمرت عدم تعيين ليبرمان           
من و . لالشتباه بربط عالقات مع اشخاص مشبوهين وتلقي تبرعات ممنوعة منهم          ه،الشرطة والنيابة العامة ضد   

  .اعتبر ليبرمان اليوم ان قرار السلطات مواصلة التحقيق في القضية جار من دوافع سياسيةجهته 
16/4/2006 48عرب  

 
  فلسطيني اللبناني ـ التوافق  في الحزب اهللادور  .18

 ال يزال ملف العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية ينتظر تحركاً ما يترجم مـا توصـل اليـه     :ثائر عباس: بيروت
الزعماء المتحاورون من تفاهم حوله يجمع في معالجته لملف السالح الفلسطيني بين الحلول األمنية واالفـراج                

دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين القيادات        ويلعب حزب اهللا     .عن الحقوق االنسانية لسكان المخيمات    
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احمد جبريل المعروف بعالقته الوثيقـة مـع         و الفلسطينية واللبنانية اثمر، حتى اآلن، لقاء بين سعد الحريري،        
  .سورية

ويعتبر الملف الفلسطيني من ابرز اهتمامات حزب اهللا الذي يرى في القـضية الفلـسطينية قـضية محوريـة                   
هذا نسج عالقات اكثر من ممتازة مع بعض المنظمات الفلسطينية القريبة منـه فكريـاً كحمـاس                 ول. واساسية

والجهاد اإلسالمي وعالقة جيدة مع القوى الفلسطينية الرافضة لعملية التسوية، ومقبولة مع حركـة فـتح بعـد                  
  .اندالع االنتفاضة الفلسطينية

زب اهللا حسن حدرج ان عالقات وثيقـة تقـوم بـين            ويقول مسؤول الملف الفلسطيني في المجلس السياسي لح       
الحزب وجميع الفصائل الفلسطينية سواء فصائل منظمة التحرير او الفصائل التي تنتمي الى تحـالف القـوى                 

ويؤكد عدم وجود قطيعة بين الحزب واي فصيل فلسطيني، مشيرا الى وجود اشكالية سـابقا مـع                 . الفلسطينية
  .لكن مع انهيار هذه العملية وانطالق االنتفاضة سقطت هذه االشكالية.  التسويةالفريق الذي كان يتبنى عملية

 الذي نص فـي     1559ويروي حدرج القصة الكاملة لتعاطي حزب اهللا مع الملف الفلسطيني منذ صدور القرار              
ويقـول  . احد بنوده على سحب السالح الفلسطيني وصوال الى التفاهم الذي تم حوله في مؤتمر الحوار الوطني               

 اعتبرت قيادة حـزب اهللا ان هـذا القـرار سـيدخل لبنـان               1559انه منذ اليوم االول لصدور القرار الدولي        
والفلسطينيين في مرحلة جديدة مختلفة منطلق انه وضع لمصلحة اسرائيل وانه في خلفيـات بنـوده يـستهدف                  

ن الميليشيات غيـر اللبنانيـة يتعلـق        فالبند الذي يتحدث ع   . تحقيق مصالح أمنية وسياسية حيوية لإلسرائيليين     
  . الف الجئ فلسطيني يقيمون في لبنان300بالوضع الفلسطيني بإسقاطه حق عودة نحو 

ووضعت قيادة الحزب تـصورا مبكـرا       . منذ ذلك التاريخ تعاطى حزب اهللا مع الملف الفلسطيني باهتمام بالغ          
  :ألسس وكيفية التعاطي مع هذا الملف تتضمن أربعة مبادئ

ومن غير المقبول ان تـتم مقاربتـه مـن          . ـ ان هذا الملف متكامل في ابعاده االنسانية والسياسية واألمنية          1
  .الزاوية األمنية فقط

  .ـ الفلسطينية  ـ ضرورة وضع االسس والقواعد الالزمة لتنظيم العالقات اللبنانية2
  . ـ ضرورة تنظيم الوجود الفلسطيني3
لمجدي للتعاطي مع هذا الملف هو عبر حوار لبناني ـ فلسطيني جاد وحقيقي   ـ السبيل الوحيد والصحيح وا 4

  .وبناء
  :اما عناصر الحل التي توصلت اليها القيادة وافترضتها فهي تقوم على

  . فلسطيني شامل على التمسك بحق العودة ورفض التوطين ـ ـ تحقيق اجماع وطني لبناني1
  .واالجتماعية وتوفير الظروف االنسانية المالئمة لهم ـ اعطاء الفلسطينيين حقوقهم االنسانية 2
  . ـ ازالة السالح خارج المخيمات3
  . ـ تنظيم السالح داخل المخيمات4

وانطالقا من هذه األسس باشر الحزب التعاطي مع هذا الموضوع، بعدما توصلت قيادته الى ان الملف سيتفاعل                 
. اسي كبير بحكم تعدد الرؤى والخلفيات في التعاطي معـه         في الساحة السياسية ويمكن ان يكون مادة خالف سي        

  .وقد بادر الحزب الى التحرك واجرى نقاشا حوله مع قوى سياسية لبنانية والقوى الفلسطينية المختلفة
ويطابق حزب اهللا بين ما توصل اليه مؤتمر الحوار الوطني والعناصر التي تبناها من اللحظة االولى لـصدور                  

بدي ارتياحاً كبيراً لما توصل اليه المتحاورون حول الملف الفلسطيني، مشدداً على انه لو قدر               ، وي 1559القرار  
للمبادىء التي تم التوصل اليها ان تطرح على طاولة الحوار الفلسطينية ـ اللبنانية لكان من شأنها ان توصـل   

تركة ويجنب الطـرفين المخـاطر      الى حل يرضي الطرفين ويحقق المصالح الوطنية اللبنانية والفلسطينية المش         
ويرى الحزب انه واهم كل من      . التي يمكن ان تنشأ، فضالً عن تجنب التوطين الذي يشكل خطراً على الطرفين            
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يعتقد ان الفلسطينيين في لبنان يرغبون بتوطينهم، ولو كانت هناك جماعات فلسطينية يناسبها التوطين كجـزء                
  .من رؤيتها لحل القضية

 تم التوصل اليه حول طاولة الحوار اوجد قاعدة مشجعة لـ حزب اهللا ليمضي قدماً في مبادرتـه،   والتفاهم الذي 
ودفعه الى القيام بمسعى مباشر لترتيب لقاء بين النائب سعد الحريري واحمد جبريل منطلق ان الحوار وجهـاً                  

  .لوجه من شأنه ان يزيل الكثير من سوء التفاهم القائم
 شـباط وألن تيـار      14 ،وفقا لحدرج،النه يمثل التيار السياسي االكبر ضـمن فريـق            وقد تم اختيار الحريري   

اما في الجانب الفلسطيني، فقد كان مـن الطبيعـي ان يبـدأ              . اللبناني المستقبل يشكل مرجعية رئيس الحكومة    
من الطرفين،   القى مسعى حزب اهللا تجاوباً       لذلكالحوار مع الفريق المعني بالسالح الفلسطيني خارج المخيمات         

  . فكانت الجولة التي قام بها جبريل على قيادات لبنانية من بينها النائب الحريري
. وكان شريكاً مباشراً فيه برغبة الطرفين     . لعب حزب اًهللا دوراً ميدانياً في ترتيب اللقاء بين الحريري وجبريل          
كما ان النائب الحريري كنتيجة لهذه اللقاءات       اما نتائج هذا الحوار فيأتي في مقدمها كسر الحاجز النفسي القائم،            

اعرب عن حرصه على عقد لقاءات مشابهة مع اطراف فلسطينية اخرى كمثل لقائه مع سلطان ابـو العينـين،            
  .باالضافة الى لقاءات اخرى يجري الترتيب لها

ات بينهما مشيرا الى    ويرد حزب اهللا الحملة التي شنها جبريل على الرئيس السنيورة الى امر جرى في المحادث              
ان ما نقل الى الحزب هو ان السنيورة ابلغ جبريل ان هناك بعض المطالب االنسانية الفلسطينية غيـر ممكنـة                    

اذا كانت هذه القـضايا محـسومة سـلفا، فلمـاذا           :  على جدول الحوار، فسأله جبريل     التنفيذ ولن تكون مدرجة   
ولكن قيادة حزب اهللا تؤكد ان هذا االمر يمكن تجاوزه، ال سيما انها اجرت اتصاال بجبريل على اثر                  . نتحاور؟

  .سالهتصريحه فوعد بارسال ملف الحقوق المدنية واالجتماعية الذي اتفق مع النائب الحريري على ار
16/4/2006الشرق االوسط   

 
   مصارف بتهمة تمويل حماس 3دعاوى أمريكية ضد  .19

 مواطنا امريكيا دعاوى ضد ثالثة مصارف في امريكا بتهمة تمويل الحركة التي             50قدمت مجموعة من قرابة     
لمحكمـة  ان الدعاوى قدمت امام ا    ” نيويورك تايمز “ذكرت صحيفة    و .يصنفها القانون األمريكي منظمة ارهابية    

وتـتهم  . الفيدرالية االمريكية في بروكلين ضد البنك العربي، ومصرف نات وست ومصرف كريـدي ليـوني              
الدعاوى المصارف الثالثة بأنها اسهمت في تمرير أموال الى حركة حماس، التي صنفتها الواليـات المتحـدة                 

  )يو بي اي. (1997منظمة ارهابية منذ عام 
16/4/2006الخليج االماراتية   

 
   بريطاني لغزو إيران -سيناريو أمريكي  .20
 أعدتها وزارة الدفاع األمريكية بمشاركة ايران، الصحافة البريطانية النقاب عن خطة استراتيجية لغزو تكشف

وزارة الدفاع البريطانية قللت أمس من أهمية مشاركة ضباط في الجيش البريطاني في لعبة ولكن . بريطانية
وقالت الوزارة إن اللعبة التي . تموز من العام الماضي/ في يوليو” 2004هوتسبور “حرب أمريكية حملت اسم 

تمثل سيناريو على الورق لغزو إيران الهدف منها اختبار الحدود القصوى لجاهزية الضباط على أسس 
  .مستوحاة من الخيال المحض

استعراضاً عسكرياً بعد غد قال مسؤول في الحرس الثوري اإليراني إن قوات النخبة االسالمية ستجري و
الثالثاء قرب مرقد اإلمام الخميني، حيث سيتم عرض أعتدة وأسلحة متطورة للمرة األولى، وأشار الى أن 

وأكد القائد العام للجيش اإليراني الجنرال . القوات اإليرانية كافة في أقصى حاالت االستعداد تأهباً ألي طارئ
وحذر القائد .  سترد فوراً وبشكل سريع على أي عدوان يستهدف البالدعطاء اهللا صالحي أن القوات المسلحة
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يضع “العام للحرس الثوري الجنرال يحيى رحيم صفوي من أن أي عدوان أمريكي على إيران من شأنه أن 
  .المنطقة بأسرها على كف عفريت

16/4/2006الخليج االماراتية   
 
 
 
 

  !  دماء فلسطين في البورصة العربية .21
مانطالل  سل  

من يشتري من الفلسطينيين دماءهم فيمنع سفحها وإهدارها في صدام أهلي يتبدى كأنه حتمي في ظل الـصراع                  
بين السلطتين المتعارضتين المفلستين، كلتيهما، حتى ليتبدى عجزهما فاضحاً عن تأمين لقمة العيش لهذا الشعب               

وري من أجل حقه في أرضه وفي دولة له         المشتت والمهدد بطمس الصفحات الناصعة في تاريخ نضاله األسط        
  ! فوق ما تبقى منها؟

لقد شَرفَ هذا الشعب بجهاده الذي لم توقفه آلة القتل اإلسرائيلي على امتداد ثمانية عقود متصلة، قبل احـتالل                   
و وهو قد شَرف أمته وأعطى قدوة غير مسبوقة في التمسك باألرض ول           . بعض فلسطين ثم بعد احتاللها بالكامل     

شهيداً، وباإلصرار على حقه في الحياة ولو مطارداً بالطائرات والمدفعية أو أسيراً في زنازين التعذيب بأحكـام       
  . تطاول عمره

وبقدر ما أعطى المثال المتوهج في نضاله المفتوح، كذلك فإنه قد حفظ، حتى في أحلـك الظـروف، وحدتـه                    
سي الذي كان في بعض جوانبه ثماراً طيبة للتسامح كما للتـشرد            الوطنية، متقبالً التعدد الفكري والحزبي والسيا     

واللجوء االضطراري والهجرة القسرية إلى ديار أهله العرب الذين عجزوا عن حمايته في أرضه كما فـشلوا                 
  . في إعادته إليها، ثم سالموا االحتالل اإلسرائيلي وسلّموا باحتالله تاركين فلسطين لمصيرها بين براثنه

إن وحدتـه الوطنيـة     : لشعب مهدد اليوم في ما لم يخسره طوال مسيرته النضالية الحافلة بقهر المستحيل            هذا ا 
الرئيس ومن خلفه فتح بتصدعاتها ومباذل ممارساتها التي رفعت الفساد إلـى            : تنزف في ظل صراع السلطتين    

  . طت قيادتها لحركة حماسمستوى قياسي، وسلطة الحكومة الجديدة التي أنتجتها الديموقراطية، والتي أع
 التي تكاد تفرغ من شـطب       ،وواضح أن االنحياز الفاضح لإلدارة األميركية ومن معها من الغرب إلى إسرائيل           

 قد أسهم في توسيع الشرخ بين الرئيس والحكومة التي اضطر           ،وإلغاء كل االتفاقات الناظمة لعالقتها مع السلطة      
ر صالحياتها حتى لم يتبق له منها شيء تواجه به احتياج شعبها إلـى كـل                إلى التسليم بها شكالً، ثم أخذ يصاد      

  . وهكذا فإن القرار للرئيس والمسؤولية على الحكومة المصادرة قراراتها. شيء
وما بين حصار الموت في غزة، واستالب األرض في الضفة، ووضع اليد على القـدس كاملـة، ومطـاردة                   

بر مجازر تزهق أرواح األطفال وصبايا الورد، يـأتي صـراع الـسلطتين             المجاهدين ألسرهم أو قتلهم ولو ع     
  . المفلستين كأنه محاولة الغتيال الوحدة الوطنية الفلسطينية بالعوز والحاجة بل وبالجوع األسود

وصراع السلطتين المفلستين منهك أكثـر      ... والجوع في ظل االحتالل يصل إلى ذروته بشاعة وقسوة وإذالالً         
  . ، على وحشيتهمن الحصار

والعرب يديرون عيونهم إلى الجهة األخرى، حتى ال يروا وال يحسوا بالـذنب فيعـذبهم مـا تبقـى مـن                     ... 
إنهم يمتنعون عن مد يد العون إلى هذا الشعب الباسل الذي طالما قدم دماءه رخيصة فـي ميـادين                   . ضمائرهم

  . النضال من أجل حرية العرب، في مختلف أقطارهم
لتفجير الـصراع بـين     ) والعربية؟(ن عليه بالدعم السياسي في مواجهة الضغوط الدولية اإلسرائيلية          إنهم يبخلو 

أما المال فأعز عليهم من فلسطين جميعاً، من شهدائها الذين مضوا إلى رحاب ربهـم، أو                . السلطتين المفلستين 
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ة في الهويـة والـدين واألرض،       لقد أعماهم طوفان المال فأعماهم عن اإلخو      . المرشحين للشهادة في كل لحظة    
  . فحجبوه عامدين متعمدين، وهم يدركون أن حجبه سيعجل في خسارة ما تبقى من فلسطين

  
أال من يشتري فلسطين وشعبها ولو بعشرة في المئة من الثالثمئة مليار دوالر التي هـدرت فـي مـضاربات                    

وزعوا الـدماء أسـهماً     ! شرة أو بالواسطة  البورصة، ولعل بعضها إن لم يكن جلها قد ذهب إلى إسرائيل، مبا           
 !وزايدوا عليها، فالربح مضمون

15/4/2006السفير   
  

  لتمرد ضد حماس وفتح والسلطةا .22
 بالل الحسن

بات من الواضح أن حكومة حماس األولى تتجه نحو مأزق ال مخرج منه، فهي تتسلم خزانـة ماليـة خاويـة                     
لمالية التي تجبيهـا إسـرائيل وتحولهـا إلـى الخزينـة            ومدينة، وهي عاجزة عن الحصول على مستحقاتها ا       

الفلسطينية، وهي لن تحصل على المساعدات األوروبية واألميركية التي تقدم إلى خزينـة الـسلطة ألن هـذه                  
المساعدات مشروطة بشروط سياسية ال تقبلها حركة حماس، وهي لن تحصل على مساعدات عربية كافية حتى                

 المعلنة، وهي لن تستطيع حتى فتح حسابات بنكية باسم السلطة ألن دوال مثل أميركا               لو وفت الدول بالتزاماتها   
وحين تصل أموال غربية ما إلى الرئاسة الفلـسطينية فـإن           . تهدد هذه البنوك بتهمة تمويل اإلرهاب الفلسطيني      

مية التي تفكر فـي     صرف هذه األموال مشروط بأن ال يمر عبر الوزارة الفلسطينية، والدول العربية أو اإلسال             
تقديم مساعدات خاصة للسلطة الفلسطينية تواجه ضغوطا أميركية كبيرة تمنعها من اإلقدام على ذلـك، وربمـا                 

وإذا ما حصلت الوزارة الفلسطينية     . تعترض الواليات المتحدة طريق هذه األموال وتصادرها أو تمنع وصولها         
ة الفلسطينية إلى محور الدول المارقة جاهزة سلفا لوضعها         على أموال من ايران مثال، فإن تهمة انضمام السلط        

وبحسب هذه الصورة تكون إسرائيل قد نجحت في فرض حصار اقتصادي إسرائيلي ودولـي              . في قفص محكم  
  .محكم حول حكومة حماس األولى

طراف يضاف إلى الحصار االقتصادي حصار سياسي، تعلن فيه كل األطراف التي ذكرناها، باستثناء بعض األ              
  .العربية، مقاطعتها ألي اتصال سياسي مع حكومة تقودها حركة حماس

ثم يأتي األمر األفدح المتمثل في الحرب اإلسرائيلية المعلنة ضد السلطة الفلسطينية، والتي تتخذ شكل القـصف                 
ها أي  البحري والبري والجوي على مدن وقرى قطاع غزة، وتستهدف هذه الحملة المتسارعة، والتي ال يوجد ل               

مبرر عسكري إخراج حماس من حالة الالمباالة، وهو ما يعني دفعها بسرعة إلى أن تتحرك، فإما أن تتـورط                   
  .وإما أن ترحل حسب التوقع اإلسرائيلي، وهنا يتركز جوهر الموضوع

  
لنتصور أن حكومة حماس لم تستطع أن تصمد أمام هذه الحملة االقتصادية والسياسية والعسكرية، فمـا هـي                  

  الحتماالت القائمة؟ا
  

أن تستقيل حكومة اسماعيل هنية، ويقوم الرئيس محمود عباس بتكليف شخص آخر من حمـاس               : احتمال أول 
ليشكل حكومة جديدة، يتكرر معها ما حدث مع حكومة هنية، وتبقى األزمة قائمة على حالها، حتى لو تـشكلت                   

  .ل القول إنها حكومة حماس اإلرهابيةالحكومة من التكنوقراط أو المستقلين، إذ ستواصل اسرائي
  

وحتـى  . أن تختار حماس شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة، وتتولى أغلبيتها البرلمانية منحها الثقة        : احتمال ثان 
  .في هذه الحالة فإن األزمة ستتواصل لألسباب نفسها
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مجلس التشريعي، بحيـث يـصبح      أن تقوم حركة حماس باإليعاز لعدد من نوابها باالستقالة من ال          : احتمال ثالث 

نواب حركة فتح مالكين لألغلبية، ويقومون هم بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، تنال الثقة بأصواتها وأصـوات         
نواب حماس، فهل ستغير إسرائيل موقفها من السلطة الفلسطينية إذا حدث ذلك؟ ربما يؤدي هذا الوضـع إلـى                   

 ويؤدي هذا إلى حلحلة األزمة المالية والمعيشية، ولكن مـاذا عـن             عودة الدول المانحة إلى تقديم المساعدات،     
األزمة السياسية؟ هل ستعود إسرائيل إلى نهج المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، ومع حكومة برئاسـة فـتح؟            

  :نرجح أن ذلك لن يحدث ألسباب عديدة واضحة
بات األخيـرة، وكانـت إسـرائيل تـرفض         أولها أن حركة فتح كانت تترأس الحكومة لفترة طويلة قبل االنتخا          

  .التفاوض معها، ألنها كانت تطرح منذ ذلك الحين نظريتها في الحل المنفرد
أن إسرائيل كانت تضغط على محمود عباس لكي يقوم بضرب ما تسميه إسرائيل البنية التحتية               : والسبب الثاني 

لمنشود، أما الخيار الذي تريده إسرائيل فهو       وكان محمود عباس يقول علنا إن التهدئة تحقق الهدف ا         . لإلرهاب
وشنت إسرائيل بسبب ذلك حملة إعالمية ضد محمـود عبـاس،           . رفض االندفاع نحوها  ييقود إلى حرب أهلية     

واعتبرته رئيسا ضعيفا أحيانا، وغير مبادر أحيانا أخرى، أو أنه ال يشكل شريكا في مفاوضات السالم، وكـل                  
  .سياسية في فرض الحل المنفردذلك من أجل تبرير نظريتها ال

أن إسرائيل تطرح استعدادها للموافقة على دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، حسب ما ورد في               : والسبب الثالث 
ويرفض محمود عباس ذلك، ويطالـب بالـذهاب        . خطة خارطة الطريق وفي إطار جدار الفصل الذي تم بناؤه         

، والمـستوطنات، والـسيادة     1967م، ويشمل ذلك مسألة حدود      فورا نحو مفاوضات تبحث الحل النهائي والدائ      
الكاملة، ومصير القدس، وحق العودة لالجئين، وكلها أمور ترفضها إسرائيل، مستندة إلى التأييد الذي نالته من                

  .الرئيس األميركي جورج بوش بصدد هذه المسائل كلها
ي تشكيل الحكومة، وحتى لو عادت حركة فـتح         وتعني هذه األسباب مجتمعة، أنه لو تنازلت حماس عن حقها ف          

لتشكيل الحكومة، فإن الصدام السياسي مع إسرائيل سيبقى قائما، وهو صدام سيؤدي بإسرائيل إلـى القـول إن                  
السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ليست شريكا في عملية التسوية، وأن هذا يبرر لها المضي في فـرض                  

  .ك رئيس الوزراء الجديد ايهود اولمرت علناحلها المنفرد، كما يصرح بذل
  لماذا هذا الموقف اإلسرائيلي المتعنت؟ هل السبب هو العناد فقط أم أن هناك اسبابا أخرى؟

يفرض القانون الدولي على الدولة المحتلة، أن تقوم بتسيير أمور الناس المعيشية، والذي حدث منذ اتفاق اوسلو                 
وحـين تـأتي    . ميا، بينما تولت السلطة الفلسطينية تسيير أمور الناس المعيشية        أن االحتالل استمر قانونيا ورس    

إسرائيل اآلن وترفض أن تتولى السلطة الفلسطينية هذه المهمة، فإن هذا يفرض منطقيا أن تبادر هي لتولي هذه                  
حليـة، وهـي    المسؤولية، ولكنها ترفض أن تفعل ذلك، رغم أنها بادرت إلى إحياء ما يعرف باسـم اإلدارة الم                

  .الجهاز الذي كان يمارس هذه المسؤولية قبل اتفاق اوسلو
  

  ماذا تريد إسرائيل إذا؟
تريد أن ينهار الوضع الفلسطيني، وتريد نشوء حالة من الفوضى في جو الجوع والحصار والقتل، وتريـد أن                  

تشريعي، وحركة فـتح،    يؤدي ذلك إلى حالة من التمرد على حكومة حماس، والرئاسة الفلسطينية، والمجلس ال            
  :وتريد أن ينتج عن ذلك واحد من احتمالين

االحتمال األول؛ أن يتغير الشعب الفلسطيني نفسه، وأن يقود تغيره إلى انتخاب سلطة فلسطينية من نوع جديد،                 
  .سلطة فلسطينية تقبل شروط إسرائيل التفاوضية
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         يسيطر على الوضع ولو عبـر مواجهـات         االحتمال الثاني؛ أن يخرج من صفوف حالة الفوضى والتمرد، م ن
دامية، ليفرض سلطة جديدة، تعلن طرد مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتعلن في الوقت نفسه قبول الحل الـذي                 

  .تعرضه إسرائيل، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والممكن
ه بنـشوء دولتـين، أن      ونحن ال نطرح هنا احتماالت نظرية، فقد سبق للرئيس جورج بوش، وحين أعلن رؤيت             

كانت الحملة في حينه موجهة نحو قيـادة        . أدرج في تلك الرؤية دعوته للشعب الفلسطيني أن يختار قيادة جديدة          
الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولكن بنود الرؤية كانت شديدة الوضوح بأن المـسألة ال تتعلـق بـاألفراد بـل                    

آلن هو وضع هذا التصور األميركي موضع التطبيـق، فكلهـم   بالتوجهات والمواقف، وما تتطلع إليه إسرائيل ا     
  .يريدون من الشعب الفلسطيني أن يتغير لكي يقبل سياساتهم ومخططاتهم

وال نستطيع أن نتجاهل هنا، أن الخارطة السياسية الفلسطينية في قطاع غزة، تتضمن أطرافا تفكر في تنظـيم                  
كلها، وهي تتقدم نحو هدفها عبر ما يسمى عمليات الفلتان          تمرد على حركتي حماس وفتح والسلطة الفلسطينية        

 في قطاع غزة الـذي أفـشله        2004ولنتذكر هنا تمرد عام     . األمني، وعمليات االغتيال للكوادر المعارضة لها     
  .الرئيس الراحل ياسر عرفات

تعامل مـع الحملـة     إن هذا الوضع الفلسطيني المعقد، يضع على عاتق الجميع مسؤولية التالقي وبحث كيفية ال             
الدولية الموضوعة قيد التنفيذ، وال يفيد القول هنا إن على حركة حماس أن تتغير وإال فإنها ستفشل، فالمـسألة                   

  .ليست فشل حماس بل كيفية مواجهة ما تخطط له إسرائيل على المدى المنظور
16/4/2006الشرق االوسط   

  
  حنانيكم فحماس في القصر من أمس العصر .23

  محمد األسعد عبدالكريم
أن يهاجم بعض الكتاب حماس في هذا الوقت المبكر وقبل أن يمضي الزمن الكافي عليها في الحكم من منطلق                   

وليس هذا المقام مكانا مناسـبا لمناقـشتهم        , علماني على اعتبارها حركة ثورية ذات مسحة إسالمية أمر مفهوم         
أن يوصف به هذا الهجوم بأنه هجوم متـسرع علـى           وأقل ما يمكن    , رائهم بالصواب أو الخطأ   ˆوالحكم على ا  

  .حركة لم تدخل القصر سوى امبارح العصر وليس قبل اربعين سنة
وأيا ما كان رأي هؤالء الكتاب العلمانيين في حركة حماس فانه كان من االجدر بهم ان يهاجموا حركـة فـتح                     

والتي اختفـت أمـوال     , رزاقهم وحرياتهم وأحكمت وثاقها على رقابهم وأ    , التي حكمت الفلسطينيين أربعة عقود    
والتي تركت الحكم بعد سقوطها المـدوي فـي         , المنظمة على يد معلمهم عرفات وزمالئه وأنصاره ومحاسيبه       

االنتخابات وسلمت السلطة التي استأثرت بها امدا طويال في أكبر عملية دجل سجلها التاريخ السياسي ألية أمة                 
لى حماس باألمس القريب وهي مهترئة ومفلسة عسكريا وسياسـيا واقتـصاديا            أقول سلمت السلطة ا   , من األمم 

  .واجتماعيا وامنيا بشكل كامل
أليس من األجدر أن نستعرض باألسى أسماء دحالن ورجوب ومشهراوي وياسر عبدربه وبقية هذه األشـكال                

صارخ والضالل الفاجر واالستسالم    العرفاتية لنرى الفرق بين هؤالء وأمثالهم وبين من لم يتلوثوا بعد بالفساد ال            
  .المشين

ثمة مما يعرفه الشعب كلـه      وان نحاسبهم على ما كسبت أيديهم اآل      , وأليس من األولى ان نهاجم هؤالء بضراوة      
وأن نعطي الفرصة للقادمين الجدد الذين لم يعرف أحد عنهم شيئا معيبا مثل الذي عـرف عـن                  , حق المعرفة 

, لقد أضاعت فتح فلسطين كلها وأسقطت حق العودة وتنازلت فعال عن القدس           . همعرفات والعرفاتيين فال نهاجم   
منت بمقولة قائـدها الرمـز بـأن       آفلم يبق طريق أمام حماس إال طريق الكفاح المسلح الذي تركته فتح تماما و             

س هناك ما   فلنجرب مع الحماسيين هذا الطريق فإن كسبوا كسبنا وإن خسروا فلي          , ستراتيجيالسالم هو خياره اال   
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يكفينا من حماس أن تطهر الداخل وتصلح األحوال المعيشية للمواطنين وتحاسـب النهـابين وتـسترد                , نخسره
  .األموال الضائعة التي ال يعرف سرها ومفتاح الوصول إليها سوى محمد رشيد وسها زوجة عرفات

تستمر العملية السلمية العبثيـة مـع       هل يستقيم ان يحكم الفتحاويون الفاسدون المفسدون الفلسطينيين مقابل ان           
 وهل تسوغ مطالبة الكتاب العلمانيين بإبعاد حماس عن الساحة ألنها في نظرهم أعجز من               ؟اسرائيل على أيديهم  

تماما كما  , أن تقفز فوق ثوابتها في الكفاح إلى استسالم ذليل تدفع فيه أغلى األثمان وال تقبض في المقابل شيئا                 
ر عرفات طوال فترة مفاوضاته الماراثونية مع االسرائيليين ابتداء من رفيق دربه األمين             حدث مع المهرج األكب   

  .اسحاق رابين وانتهاء بالعزيز شارون
يزعم كارهو حماس انها ستسيطر على المجلس التشريعي وعلى الحكومة معا بناء على فوزها الكاسـح فـي                  

أمر واقع بدعم من جـيش عرمـرم مـن األمـن            وان فتح ستسيطر على منصب رئيس السلطة ك       , االنتخابات
  .وان هذه كلها عوامل صدام بين حماس وفتح, والشرطة والمخابرات وبتأييد من عشرات األلوف من الموظفين

, ولكنه لن يؤدي في البداية إال إلى صدامات محدودة أملتها صدمة فتح بالهزيمـة             , هذا التوصيف صحيح شكال   
  .أن يصل الى القطيعة النهائية بين الفريقينثم ال يلبث األمر أن يهدأ قبل 

        ألن الحكم في كل دساتير الدول الديمقراطية يتم بـرأس          , عونلن يترتب على حكم حماس كارثة كما يقول المد
واحد البد أن يستند هو ومعاونوه الى ثقة الشعب وليس الى دعم رجال األمن والشرطة والمخابرات الـذي ال                   

هـذه  , د حق ألصحاب االغلبية النيابية وليس للبلطجية اصحاب ألـف رأس ورأس           والحكم برأس واح  , يشرف
اما الخاسرون فال يحق لهم الحكم حتى لـو دعمهـم جـيش    , قضية مفروغ منها دستوريا مهما كانت الظروف   

  .وليس لهم إال المعارضة المسؤولة في المجلس التشريعي على وجه التحديد, عرمرم من المؤيدين
ليسا حبا فـي فـتح      , يش العرمرم ودعم عشرات األلوف من الموظفين لفتح مفهوم وسببه معروف          إن تأييد الج  

خر اليوم أو غدا سيقلعون فورا عن       آولو تحقق هذا التأمين بشكل أو ب      , بمقدار ما هو تأمين لمصالحهم ومعاشهم     
 تعرف سوء الوضـع     ألن حماس , وهذا ما سيحدث في خاتمة المطاف بكل تأكيد       , تأييد فتح ورئيس سلطة فتح    

وهي تسعى جاهدة الى ايجاد     , المالي الذي ورثته والذي تسببت فيه خفة يد الرئيس الراحل قبل سائر العرفاتيين            
  .حلول له بعضها سريع وبعضها يحتاج بعض الوقت

الرغم ونحن نرى أنه على     , بأنها لم تدخل عالم السياسة والكفاح إال باألمس القريب        ) حماس(ويعاير المتحاملون   
فليس لها أن تحتكره لنفسها بـدءا  , دخلته قبل حماس بفارق زمني ال يعد كبيرا في تاريخ الشعوب) فتح(من أن  

إن تقدم فتح في الزمان الينفي أن لحماس تجاربهـا الـسياسية والجهاديـة واالقتـصادية                , ونهاية لهذا السبب  
وهـي تجـارب    , اتهم الذاتية في هذه الميـادين     وان للحماسيين خبر  , واالجتماعية الخاصة في العقود الماضية    

  .وخبرات تختلف تماما عن خبرات فتح في مجالي االستسالم والفساد
إن سبب وجود الجيوش الجرارة وعشرات األلوف من الوظائف في الوزارات والسفارات والمؤسـسات فـي                

, خاص الكبير برشواته الكثيـرة    اإلدارة الفتحاوية السابقة هو أن عرفات حرص دائما على أن يكون جمهوره ال            
وأمام حماس مسؤولية ضخمة متمثلة في غربلة اإلرث العرفاتي وفي وضع الرجل النظيف في المكان الصحيح                

  .وفي قطع دابر السرقات واالمتيازات غير المشروعة
ف الآولم يمنعه من ذلـك جيـوش فـتح الجـرارة وال             , بأكثرية ساحقة ) حماس(لقد انتخب الشعب الفلسطيني     
  .الموظفين الفعليين والوهميين

وإنما سيتحول إلـى ملحمـة      ,  فوز حماس لن يتحول إلى مأساة للشعب الفلسطيني        أنأخيرا نجيب بثقة وقناعة     
  . جديدة تضاف الى مالحمه الكبرى خالل مراحل جهاده الطويل

  16/4/2006السياسة الكويتية 
  

    2-2 هل تصمد حماس لكل هذه الضغوط؟،صراع اإلرادات .24
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 عبد اهللا األشعل 
 في الوقت الذي تضيق فيه إسرائيل الخناق على الشعب الفلسطيني، وتستمر في العـدوان علـى المنظمـات                  

فهل تتغير معادلة القوة؟ وهل تصمد حماس حقاً في وجه الضغوط من            . الفلسطينية في كل األراضي الفلسطينية    
  إلسرائيلية؟ وما هي نقطة االلتقاء بين حماس وإسرائيل؟دون أن تضطر إلى النزول قليالً في اتجاه المطالب ا

ال شك أن صمود حماس يقوم على أساس شعورها بأنها تطالب بحقوق الشعب الفلسطيني في الداخل، حيث من                  
حقه أن تدير شؤونه حكومة نظيفة تسهر على رعاية مصالحه، وفي مواجهة إسرائيل التي أنكرت كل حقوقـه،            

تدرك حماس أن ظروف الشعب الفلـسطيني ليـست ظروفـاً           . ة، وانتهاء بحقوقه السياسية   بدءاً بحقه في الحيا   
طبيعية، وأن إسرائيل ليست محتالً عادياً، وإنما هي محتل يدعي الحق في األرض ويسعى إلى إبادة الـشعب،                  

حماس أن حركـة    كذلك تدرك   . كما تدرك حماس البيئة الدولية واإلقليمية المحيطة بها، وكلها داعمة إلسرائيل          
فتح أصابها الوهن والعجز، وأنها استكانت للواقع الذي طورته إسرائيل، وصارت معصوبة العينين في مجرى               

لكن ما ال تدركه حماس، وقـد ال        . المشروع الصهيوني من دون أن يكون ذلك اتهاماً لها بالتواطؤ مع إسرائيل           
  .حد يستعدي عليها الجميعتكون مستعدة إلدراكه، أن المطالبة بكل شيء في وقت وا

ففي داخل فلسطين تخشى سلطة فتح السابقة من أن تنجح تجربة حماس فيقاس عجز حركة فتح وفسادها علـى                   
كذلك تخشى حركة فتح من التحول بالكفاح الفلسطيني في اإلطار العلماني إلى اإلطـار       . نزاهة حماس ونجاحها  

وتخشى فتح أيضاً من أن تفتح حماس ملفـات الفـساد           . هاالديني، خصوصاً أن حماس تتخذ اإلسالم مرجعية ل       
  .فيكون ذلك سابقة خطيرة وفضيحة كبرى لبعض الرموز التي انخرطت في العمل الوطني

أما إسرائيل، فتخشى أن تصبح حماس عقبة في سبيل تحقيق مشروعها اللتهام بقية فلسطين، وربمـا خالطتهـا            
خابات، فحاولت في البداية أن تشيع أن إسرائيل هي التي أنشأت           مشاعر متضاربة عندما فازت حماس في االنت      

. حماس، وهي التي سمحت لها بخوض االنتخابات، ولو كانت تعلم أنها ستنجح لمنعتها بكل الطرق مـن ذلـك                  
مازن حتى يقوم بدوره     لكن هذه الدعاية فشلت في تحقيق هدف إسرائيل، فلجأت إسرائيل إلى الضغط على أبو             

 الحكومة التـي  - بعد مساومات ومناورات   -حماس، وهو ما حدث بالفعل، اذ قبل على مضض          بالضغط على   
شكلتها حماس، وبعدما رفضت فتح والمنظمات األخرى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية حتـى تتعـرض                

ك حتى  حماس وحدها للضغوط، ثم تركت السلطة المنصرفة الخزانة العامة خاوية، بل وتعاني من الديون، وذل              
تشعر حماس بما كانت تعانيه السلطة السابقة والعبء الذي تحملته تلك السلطة، فتضطر حماس إلى التخلي عن                 

وساعد على ذلك وقف المساعدات كلياً من جانب االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، وتقاعس العالم              . المهمة
  .حاجة إلى المالالعربي عن نجدة حماس، وذلك حتى تنفجر من الداخل بسبب ال

كذلك تنظر إسرائيل إلى تجربة حماس بقلق شديد، ألنه حتى لو تمكنت حماس من التوصل إلى حل وسط مـع                    
إسرائيل، فإن إسرائيل ال تريد النجاح لبرامج اإلصالح التي تنفذها حماس، ألن نجاحها فيـه سـيظهر قـدرة                   

ائيل ما دام الصراع بين الشعبين يقوم على أساس  الشعب الفلسطيني على أن يكون نموذجياً، وهذا ما يزعج إسر         
  . التفاضل بين أهلية كل منهما للبقاء

 تحقق ما تعاني منه هذه      - أي حماس    -أما النظم العربية، فال شك أنها ترقب تجربة حماس بقلق مكتوم، ألنها             
لعربية بكل هذه المعـاني،     وال نستبعد أن تكون إسرائيل صارحت الدول ا       . النظم وهو مكافحة االستبداد والفساد    

وأثارت مخاوفها مثلما فعلت من قبل عندما اقنعت الدول العربية بأن حماس منظمة إرهابية، وال يزال الجـدل                  
فترى إسرائيل، ومعهـا الواليـات      . الخفي محتدماً بين إسرائيل والدول العربية حول الطابع اإلرهابي لحماس         

ها، ألنها تطالب بكل فلسطين، بينما توافق إسرائيل والواليات المتحدة          المتحدة، أن حماس منظمة إرهابية بطبيعت     
على مطالبة اليهود بكل فلسطين، وال ترى الدولتان غضاضةً في ذلك، فضالً عن أن هناك إجماعاً في إسرائيل                  

  . على ذلك، ولكن الخالف يدور حول التوقيت واألساليب
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 تستفيد منها في هذا الموقف العصيب؟ أول هذه األوراق هـي            فما هي األوراق والعوامل التي يمكن لحماس أن       
الشعوب العربية واإلسالمية وشعوب العالم التي ترى المؤامرة على شعب حلم يوماً بالحرية الداخلية، والتحرر               

وهذا درس مهم في البيئة الدولية المعاصرة،       . من االستعمار اإلسرائيلي، لكن مجرد الحلم وقفت دونه األهوال        
ل يرى المؤامرة من خالل اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن حل للصراع، ويرى العالم كله يتصدى لحماس                 ب

هذا المناخ الدولي يحبط الشعوب الصغيرة، كما يفقدها الحق         . الطرف المقاوم، وال يتصدى للمعتدي اإلسرائيلي     
 أن الديموقراطية الغربية وشعاراتها في      أما الدرس الثاني الذي خرجت به الشعوب، فهو       . في أن ترى االنصاف   

  .الحرية واالستقالل، ليست سوى شعارات جوفاء، وتستغل ألطماع سياسية، وللتالعب بآمال هذه الشعوب
أما الورقة الثانية، فهي أن الشعوب العربية واإلسالمية يمكن أن تسد حاجات الشعب الفلسطيني حتى ال يضطر                 

  .إلى التعرض للضغوط واالبتزاز
الورقة الثالثة، هي الحكومات العربية التي ال يجوز أن تظل على موقف الصامت إزاء قتل تجربة حماس، مـا                   

وأعتقد أن موقف الحكومات    . يؤدى إلى توترات داخل المجتمعات العربية، ويزيد الضغوط على هذه الحكومات          
اإلسرائيلية، فال يتوقع لها تحسن، بل      أما الساحة   . العربية كان أحد أسباب توحش المواقف األجنبية ضد حماس        
وأما الواليات المتحدة وأوروبا، فإن األمل كبير       . نتوقع أن تفتح إسرائيل قضية العرب فيها خالل الفترة المقبلة         

في أن تتعرض اإلدارة الحالية في واشنطن للمشاكل حتى تعيد واشنطن النظر في سياساتها، خصوصا بعـد أن                  
  . تضيق ذرعاً بالضغوط اإلسرائيلية واالبتزازتردد أن اإلدارة بدأت

وأخيراً، يجب أن تدرك إسرائيل أن محاربة حماس تعني العمل للقضاء على اي أمل في الحياة لـدى الـشعب                    
ويجـب  . الفلسطيني، ما يؤدي إلى انقضاضه على إسرائيل، بعدما فقد الحرص على ما تبقى من أمل في الحياة                

موقف فتح يرتبط بالتنافس الحزبي داخل فلسطين، وفات الوقـت الـذي تـستطيع              أن تدرك إسرائيل أيضاً أن      
إسرائيل أن تدعي فيه بأن سلطة فتح كانت تسكت على مخطط إسرائيل في ابتالع إسـرائيل، وتتـآمر علـى                    
مقدرات الشعب الفلسطيني، كما يجب أن تدرك فتح أن إسرائيل هي المحتل والعدو، وأن حمـاس تحـاول أن                   

اية الثقيلة، وأن طريق الجهاد ال يحتمل التنافس، ولكن فشل حماس سيؤدي إلى انهيار المعبـد علـى                  تحمل الر 
  .رؤوس الجميع

16/4/2006الحياة   
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