
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

     الصفحة
     :ة الرئيسياألخبار

  3  وصفه عملية الجهاد بالحقيرة عن الفصائل تطالب عباس باالعتذار  .1
   

    :السلطة
  3  فوضى سالح وانفالت أمني في قطاع غزة .2
  3  ء دوامة العنف في المنطقةاالحتالل ورا: هنية .3
  4  سرائيل ال تعطيها الفرصةاالحكومة تود التوصل إلى التهدئة لكن : حمدغازي  .4
  4   رفع مخصصات ورواتب عائالت األسرىالتشريعي يقّر .5
  4  لسلطةأوافق حماس وأختلف مع ا: قدوميال .6
  5  يبحث في لبنان مسألة التعاون المشتركوزير النقل الفلسطيني  .7
  5  المقبل رسمياً خالل أيار التحرير في لبنانمكتب منظمةتوقعات بافتتاح  .8

    
    :المقاومة

  5   األمم المتحدةإنحياز تعكس عملية تل أبيب أنان حول  تصريحات:أبو زهري .9
  5   وأولمرت يشرع االغتياالت  سرايا القدس تتوعد بكتيبة استشهاديين .10
  5   لى مؤتمر حوار وطني لضبط العمل السياسي والمقاومة المسلحةإفتح تدعو  .11
  6  ئب األقصى تنظم مسيرة مسلحة ضد سياسة التجويع والحصاركتا .12
  6 عملياتنا مستمرة وجميع الفصائل في خندق واحد: الجهاد .13
  6   سنحمي حكومة حماس من االنهيار : أبو العينينسلطان  .14

    
    :األرض، الشعب

 6     واعتقال العشرات في الضفةاستشهاد فلسطيني في غزة .15
 7   انخفاض حاد في المواد التموينية بقطاع غزة  .16
 7 سرائيل لمنعهم من زيارة سورياادروز فلسطين يقاضون  .17
   

  343 العدد - 19/4/2006 اإلربعاء :التاريخ



 

 2

    :سرائيلياالالكيان 
 7  حملة سياسية ضد حماس وعقوبات جماعية:  على عملية تل أبيبمرتأولرد  .18
  7  ولمرت يضع خطة للسيطرة على القدسأ .19
  8   تفاق على إحالل عمال مصريين بدل الفلسطينيين ا: سرائيليةامصادر  .20
  8  اسرائيلىلإ فنزويال مخطط الستجالب يهود .21
  8 فضائح متكّررة تنال من الحاخامية الكبرى في الدولة العربية .22

    
    :اقتصاد

  8    ماليين دوالر للفلسطينيين10روسيا تقدم مساعدة مالية مقدارها  .23
  9   هيالت البنوك العاملة في فلسطين الشهر الماضىانخفاض حجم ودائع وتس .24
  9 من حصص شركة جزائرية% 50شركة أدوية فلسطينية تشتري  .25

    
    :عربي، إسالمي

  9  ...لى طريق مسدودإ الفلسطيني -الحوار اللبناني  .26
  10   زيارة الزهار يلغي ردناأل .27
  10   الحركة تعد لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني: الفالحات .28
  11  وصول طائرة مساعدات طبية جزائرية للشعب الفلسطيني .29
  11  ائيليسرالعسكري اال مندوب مصر باألمم المتحدة يحذر من التصعيد .30
  11  مصر تدين عملية تل أبيب وتحذر من تصاعد العنف .31
  12   للسلطة مليون دوالر92السعودية تقدم  .32
  12  شيراك يعول على مبارك في دفع حماس للمشاركة بالمسار السياسي .33

    
    :دولي
  12   خطأالفروف التخلي عن دعم الفلسطينيين .34
  12  وسطميركا شوهت تاريخ سياستها في الشرق األأ: كاديمي دوليأ .35
  13  مواقف الدولية الشاجبة لعملية تل أبيباستمرار ال .36
  13    للقاء حماس رغم المقاطعةمستعدون: وسلوأ .37
  13  بريطانيا متمسكة بمهمة المراقبين في رفح .38
  13  عملية تل أبيب تهيمن على اجتماع مجلس األمن حول الشرق األوسط .39

   
    :مختارات

  14 والهستدروت منظمها .. أردنيينية لصحفيين التطبيعالدعوةتفاصيل جديدة حول  .40
   

    :مقاالتو  وتحقيقاتحوارات
  14  ..نقبل التهدئة بشروط عادلة: رزقه .41
  15   وشركتي تراقبها األجهزة،لست في حماس: سالمي في األردنالعمل اإل عام أمين .42



 

 3

  17  2 من 1خوان في األردن على مشارف حقبة جديدة اإل: تحقيق .43
  20  عريب الرنتاوي... رسالة مفتوحة إلى الدكتور محمود الزهار .44
  22  عباس اسماعيل: ترجمة، غادي طاؤوب... ال إلسقاط حماس .45
  22 منير شفيق... مرو موسى وحماس والمبادرة العربيةع .46

    
  23  :صورة

  
*** 

 
  وصفه عملية الجهاد بالحقيرة  عن الفصائل تطالب عباس باالعتذار  .1

 مصدر امني ان احد العاملين في مكتـب الـرئيس           عن 19/4/2006 القدس العربي    مراسل وليد عوض  نشر
  .لالختطاف امس ولكن االمن الفلسطيني نفي في وقت الحق هذه االنباءالفلسطيني تعرض 

طالبت محمود عباس باالعتذار عن ادانته لعملية        فلسطينيةالفصائل   ان ال  19/4/2006لقبس الكويتية  ا واوردت
 أنهـم وقالت الفصائل في بيان مـشترك        .التفجير فيما يعد اعنف انتقاد للرئيس المعتدل على موقفه من العنف          

كان اولى بـأبي  أنه واضاف البيان  . الرئيس باالعتذار للشعب الفلسطيني بأكمله على ما بدر من إساءة   ونطالبي
   .مازن أن يدين عمليات القتل ضد شعبنا ومجاهدينا بدال من ادانة اعمال الدفاع عن النفس

حق في الرد متى تشاء  على أن جميع الفصائل لها الفي موضوع البيان 19/4/2006 الشرق األوسط وأوردت
عملية تأتي رداً الوشددت الفصائل على أن .  كان ال بد للمقاومة أن ترد بكل ما أوتيت من قوة وأنهوكيف تشاء

  .طبيعياً على مجازر االحتالل بحق قادة ومقاومي الشعب الفلسطيني وفصائله
  

  فوضى سالح وانفالت أمني في قطاع غزة .2
 في تحد جديد لسلطة الحكومة      ، فوضى السالح واالنفالت األمني في غزة      وقعت سلسلة جديدة من أعمال    : غزة

اصيب ضابط بجروح جراء اطالق النار عليه، فيمـا خطـف           حيث  . التي ال تملك السيطرة على أجهزة االمن      
في نفس الـسياق،    و. رجال شرطة، في اعقاب تفجير عبوة ناسفة امام منزل ضابط أمني رفيع في خان يونس              

 قاوم  بعد أن  ،محلية ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على ضابط يعمل في جهاز االمن الوقائي            قالت مصادر   
عناصر الذين اعترضوا موكب اسماعيل هنية قبل نحو اسـبوع ومنعـوه مـن              ال أحد   هوعلم ان . محاولة خطفه 

رفض تأكيد أو نفي    ين  في ح  . خالد أبو هالل بأنها اعتداءات مجرمة      أعتبروتعقيباً على هذه الحوادث،     . المرور
 أي  مشيرا إلـى ضـرورة تجنـب      . المعلومات التي تقول ان الضابط المصاب هو الذي اعترض موكب هنية          

وشـدد  . وابدى استغرابه لعدم قيام رجلي الشرطة باطالق النار على مختطفيهم في دير البلح            . دالالت تثير فتنة  
حول تعيين رشيد أبو شباك مديراً      أما  . ة في مجتمعنا  على ان فوضى السالح واالعتداءات تعيش ساعاتها األخير       

قال ان القرار مجمد بناء على اتفاق بين مؤسستي الرئاسة والحكومة وتمت احالته على خليـة                فلألمن الداخلي،   
 من انصياع كـل     ، عبر عن ثقته   وحول استجابة قادة االجهزة االمنية لتعليمات وزير الداخلية       . كةترالعمل المش 
  .القيمن يخرج عن القانون سوأعتبر أن تعليمات وبرنامج الحكومة، لة االمن لقادة اجهز

  19/4/2006الحياة 
  

  االحتالل وراء دوامة العنف في المنطقة: هنية .3
 ات اتهامى رد عل في،خالل ترؤسه جلسة الحكومة الفلسطينية اكد اسماعيل هنية امس: غزة ـ يو بي اي
 ىلتي تشهدها المنطقة سببها استمرار االحتالل واستمرار االعتداءات علن دوامة العنف ابأ ،اسرائيل لحماس
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 طالب كافة المؤسسات الحقوقية ومؤسسات ، الفلسطينيينىوفي ما يتعلق بقضية االسر .شعب الفلسطينيال
وعلي  .تهم ورفع القيود عن اسرهم التي تتعرض لالذالل اثناء زيارتهمحقوق االنسان ان تتدخل من اجل حماي

 وستشرع بترتيبات واجراءات ليلمس المواطن في الوقت ،لصعيد الداخلي اوضح ان وزارة الداخلية بدأتا
عقب  قالت الحكومةمن جهة أخرى فقد و. القادم والمرحلة القادمة اثارها علي الناحيتين المعيشية واالنضباطية

 التعامل التجاري ىفرض قيود مشددة عل تدرس القرارات االمريكية االخيرة بها ان،انتهاء اجتماعها االسبوعي
 . عدد من المشاريع ذات الطابع االنسانيىان ذلك سينعكس سلبا علواعتبرت  ،مع السلطة

  19/4/2006القدس العربي 
  

   إلى التهدئة لكن إسرائيل ال تعطيها الفرصة التوصلالحكومة تود : حمدغازي  .4
ن إسرائيل ال تعطي الحكومة الفلـسطينية الفرصـة         قال غازي حمد أمس إ    :  جهاد القواسمي  -أ  .ب. د -غزة  

واتهـم  . لتجديد الحديث عن التهدئة مع الفصائل، من خالل خلق حالة من الفوضى والقصف اليومي واالغتيال              
الحكومة االسرائيلية بأنها تريد ان تجعل الوضع الفلسطيني دائما مأزوماً حتى يصبح الفلسطينيون في وضع ال                

 مليون  300قال إن الحكومة لديها استعداد لتحصيل       ومن جهة أخرى،    . ا فيه بشكل طبيعي   يستطيعون أن يفكرو  
، إال   وصلتها أموال طائلة تبرعت بها الدول االسالمية والعربية من إندونيسيا للمغـرب            ، فيما دوالر هذا الشهر  

  . المشكلة الحالية في كيفية إيصالهاأن
  19/4/2006الشرق القطرية 

  
   ورواتب عائالت األسرىمخصصاتع التشريعي يقر رف .5

صوت غالبية أعضاء المجلس التشريعي، أمس، لـصالح قـرار بزيـادة مخصـصات               :كتب حسام عز الدين   
 أولوية التوظيف، إال أن وزير الماليـة امتنـع عـن            ئهمورواتب عائالت االسرى في سجون االحتالل، وإعطا      

وزارة المالية ولجنة الموازنة في التشريعي، كونـه        التصويت، لكون هذا القرار بحاجة الى بحث مستفيض بين          
  .يتوجب عليه استحقاقات مالية قد ال تكون متاحة لدى الحكومة

  19/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  أوافق حماس وأختلف مع السلطة: قدوميال .6
الح هـو  قدومي ان نهج حماس المتمثل في المقاومـة واسـتمرار الـس   الاكد فاروق : القاهرة ـ  سيد عبدالعال

 وقال ان   .ما زالت تحتل االراضي الفلسطينية     و  ألن اسرائيل ال تلتزم بشرط التهدئة      ،االفضل في الوقت الراهن   
 ألن الشعب االسرائيلي يعـاني االن مـن الحراسـة الشخـصية خوفـا مـن                 ،المقاومة في طريقها لالنتصار   

لمـرت  و ان ا  شار إلـى   وا .ونهاة التي يعيش  الحباط الحاد بسبب الحالة غير المستقر     ا إضافة إلى  ،االستشهاديين
 ألن أي نقاط    ،أدرك هذه الحقيقة عندما اراد ان يخلي المناطق ذات الكثافة الفلسطينية العالية في الضفة الغربية              

 ألنه ، نيته الرجوع الى قطاع غزة     في سياق آخر   ونفى   .ستكون لصالح الشعب الفلسطيني   بين،  تماس بين الشعب  
 .ترك الفرصة للشباب ليأخـذوا دورهـم      ل ، نيته ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية القادمة      كما نفى ،  ليس محررا 

 وهـو يعـرفهم     ، ان هناك لصوصا سرقوا اموال الشعب الفلسطيني       أعتبر و ، استالم حماس خزينة فارغة    وأكد
  . مؤكدا ان حماس ال تعمل وحدها،سوف يسترد هذه االموال في اقرب وقتأنه  و،باالسم

  19/4/2006عكاظ 
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  يبحث في لبنان مسألة التعاون المشتركوزير النقل الفلسطيني  .7
على قيادات سياسية وروحية لبنانيـة، وبحـث فـي          في لبنان،   جال وزير النقل الفلسطيني يرافقه ممثل حماس        

 قضايا تتعلق بأوضاع الفلسطينيين في لبنان واألراضي المحتلة، إضافة الى مسألة التعاون فـي مجـال النقـل                 
  .البحري والبري

  19/4/2006المستقبل 
  

    المقبل رسمياً خالل أيار التحرير في لبنانمكتب منظمةتوقعات بافتتاح  .8
 أمس، أن عباس زكي سيعين      ، ذكر  مسؤوال ا فلسطيني امصدرأن   :أ ش أ   نقال عن    19/4/2006 السفير   نشرت

 انه سيتم افتتاح مكتب المنظمـة       كما. وضمديراً لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بوظيفة وزير مف         
وأوضح انه سيتم تعيين سـلطان أبـو        .  شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية    ةشاركبمرسمياً خالل أيار المقبل،     

سيتولى زكي اإلشراف على الحـوار مـع الحكومـة          في حين   . العينين كأمين سر لفتح بشكل رسمي في لبنان       
  .منظمةل لاللبنانية، وتشكيل المكتب السياسي

 ان   من  السفير الفلسطيني في عمان    ما أشار إليه  : عمان من   19/4/2006 الدستور    مراسل  كمال زكارنة  وذكر
وانها قامت بمنح الالجئين    ،  الحكومة اللبنانية سبق وان رحبت بطلب فلسطيني بفتح سفارة فلسطينية في بيروت           

  .نهم من العيش بكرامةالفلسطينيين تسهيالت عديدة من اجل تخفيف معاناتهم وتمكي
   

   األمم المتحدةإنحياز تعكس  أنان حول عملية تل أبيب تصريحات:أبو زهري .9
 ، أن مطالبة كوفي عنان للحكومة بإدانة العملية األخيرة في تل أبيبىقال سامي أبو زهري في رد عل

 الشعب ى عله تعكس تورط األمم المتحدة في االنحياز لصالح االحتالل بل وتشجيع عدوانهتصريحات
  كما، شهيدا خالل أسبوع واحد19 لعملية إغتيال الطفلة هديل غبن واستشهاد ته إدانمشيرا إلى عدم .الفلسطيني

 . لم يطالب إسرائيل بوقف العدوان اإلسرائيليأنه
  19/4/2006القدس العربي 

  
  سرايا القدس تتوعد بكتيبة استشهاديين .10

 ناشـطاً جـاهزين للـرد     70ستشهاديين تضم    ا عن تشكيل كتيبة   لقدس سرايا ا  أعلنت :ماهر إبراهيم والوكاالت  
 موسعاً  ،وينتظرون لحظة االنفجار، في وقت شدد الجيش اإلسرائيلي حمالته العسكرية على مدن وقرى الضفة             

  . عمليات الدهم واالعتقال واإلذالل
 19/4/2006البيان 

  
  قاومة المسلحة فتح تدعو الى مؤتمر حوار وطني لضبط العمل السياسي والم .11

 امس إلى عقد مؤتمر وطني للحوار بـين          دعا  أحمد عبد الرحمن   ان،  ا د ب  و   2006/ 19/4الدستور  نشرت  
وأضاف أنه ال يجوز ان تستمر الحالة هكذا         .الفصائل الفلسطينية لضبط العمل السياسي والمقاومة ضد االحتالل       

ضربات اسرائيلية وستدمر أي فرصة للتوصل الـى        ستعرض شعبنا الفلسطيني ل   ها  في االراضي الفلسطينية الن   
واتهم بعض الجهات بأنها تحاول أن تجر الوضع الفلسطيني كلـه            .انسحاب اسرائيلي من االراضي الفلسطينية    

  .الى المأزق
حوارات سرية فلسطينية في    ،  مصادر فلسطينية ا نقالً عن    كشفتقد   ،وكالة معاً  و 19/4/2006 48عربوكانت  

واعادة تقييم اولويات المرحلة فـي اعقـاب تـسارع          . هدنة على اساس مبادرة مروان البرغوثي     قطر لتجديد ال  
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واكدت هذه المصادر ان حوارات بـين فـتح          .االحداث وخطورة الوضع الراهن في المنطقة وفي غزة خاصة        
ـ                 ادة وحماس تدور بشكل مكثف وسري، لهضم التطورات العالقة والخلوص الى تفاهمات داخليـة تـساعد القي

الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية في مواصلة اداء مهامهـا بنجـاح، والتـصدي لحالـة                 
  .االستنزاف التي يعيشها الجميع في ظل عدم وجود موقف موحد

  
   مسلحة ضد سياسة التجويع والحصارمسيرة تنظمكتائب األقصى  .12

 لسياسة التجويع والحصار التـي تفرضـها اسـرائيل          أكدت كتائب شهداء األقصى رفضها الكامل     : خان يونس 
وشـددت   .وأميركا والدول الغربية على أبناء الشعب الفلسطيني بهدف تركيعه والتخلي عن حقوقه المـشروعة            

الكتائب في المسيرة المسلحة التي نظمتها في خان يونس، على أن الشعب الفلسطيني ال يقبل أبداً المـساومة أو                   
وأكدت التفافها حـول خيـارات الـشعب واحترامهـا           ابل لقمة خبز أو حفنة من الدوالرات      التفريط بحقوقه مق  

  . واالستعداد للدفاع عنها
  19/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  عملياتنا مستمرة وجميع الفصائل في خندق واحد: الجهاد .13

 هـي نتيجـة سلـسلة        قال قيادي في حركة الجهاد ان عملية تل ابيب         :19/4/2006عكاظ   مراسل   فهيم الحامد 
وقـال نافـذ عـزام ان        .االغتياالت التي ارتكبتها قوات االحتالل الصهيونية ضد قيادات سرايا القدس مؤخراً          

عملية تعكس معاناة الشعب الفلسطيني وحجم      القال ان    و .قيادات الجهاد ليست متخوفة من ردة الفعل االسرائيلية       
 حماس والجهاد وجميع الفصائل في خندق واحـد لمواجهـة            ان اضاف و ،االحتقان داخل االراضي الفلسطينية   

 ان المقاومة الفلسطينية مستمرة حتى يخرج آخر جنـدي مـن جنـود االحـتالل                 مشيرا .االحتالل االسرائيلي 
 .االسرائيلي من جميع االراضي الفلسطينية المحتلة

 
  سنحمي حكومة حماس من االنهيار: أبو العينينسلطان  .14

 حشد من ممثلـي      بحضور  كلمة مطولة  في ذكرى مجزرة قانا   ألقى سلطان أبو العينين     :   الموسى أنور  ،صور
، ومجددا مواقفه من الحوار والـسالح       فلسطينقوى وأحزاب لبنانية وفلسطينية مذكرا بالمجازر االسرائيلية في         

وسأل ابو  ،  لسطينيةالفلسطيني والتمسك بالوحدة، ومثنيا على التضحيات التي قدمها لبنان والجنوبيون للقضية الف           
، الفتا  >ان لنا في النفط حقاً معلوماً     <وقال  . العينين االشقاء العرب عن عدم تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني        

، مؤكدا حماية حكومة حماس ومنع سـقوطها        >ان الوحدة الوطنية الفلسطينية ستبقى هدفا لكل الفلسطينيين       <الى  
 ألـف شـهيد ال      87نحن قـدمنا    : وقال. طني أكبر من حماس ومن فتح     وانهيارها ألن المشروع الفلسطيني الو    

وقال ان الفلسطينيين سيرضون بما يقرره االشقاء اللبنانيون على طاولة الحوار           . ليستقر بنا المقام هنا او هناك     
  . وسيلتزمون به أخالقيا وأدبيا وسياسيا

 19/4/2006السفير 
  

  في الضفة واعتقال العشرات استشهاد فلسطيني في غزة .15
 جـراء قـصف     شابأعلنت مصادر طبية فلسطينية امس عن استشهاد         : عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  

أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اإلسرائيلي اعتقل والـد         ومن ناحية أخرى،    . قطاعالقوات االحتالل شمال    
الجبهة الشعبية والجهاد فـي أنحـاء   حماس ولمنفذ عملية تل أبيب وصديقه وعشرات الفلسطينيين الذين ينتمون        

   . شخصا38ًجيش انه اعتقل المختلفة من الضفة وقال 
 19/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
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  انخفاض حاد في المواد التموينية بقطاع غزة .16

 ونـشرأمس ان    .افاد تقرير حول نقص المواد الغذائية في قطاع غزة اعدته لجنة برلمانيـة            :  اف ب  -رام اهللا   
وقالـت اللجنـة فـي        .واد التموينية االساسية ال سيما الدقيق والقمح ال يكفي الكثر من عشرة ايام            مخزون الم 

اضـافة الـى    '' اغالق المعابر هو احد االسباب الرئيسية التي ادت الى نقص في المواد التموينية            ''تقريرها ان   
 الدول النامية لثالث اشهر ويرجـع       عدم وجود مخزون استراتيجي كما في الدول المتقدمة لمدة ستة اشهر، او           ''

  .''ذلك الى عدم وجود خطة استراتيجية وصوامع للتخزين
  19/4/2006الدستور 

  
   إسرائيل لمنعهم من زيارة سوريايقاضون فلسطيندروز  .17

,  باعتراض إلى المحكمة اإلسرائيلية العليـا        48 درزي فلسطيني في مناطق      4100تقدم  : بارعة ياغي ،  دمشق
  .  تل أبيب بإصدار التصاريح الالزمة لهم لتمكينهم من زيارة سوريا بعد أن رفضت الحكومة ذلكإللزام حكومة

  19/4/2006الوطن السعودية 
  

  حملة سياسية ضد حماس وعقوبات جماعية:  على عملية تل أبيبأولمرترد  .18
القدس وحمل  ايهود اولمرت أمر بسحب مكانة المواطنة لنواب حماس في          أن   18/4/2006 48عرب موقع ذكر

وقال موقع يديعوت أحرونوت إن أولمرت لـم يقـرر فـي             .الحكومة الفلسطينية المسئولية عن عملية تل أبيب      
لكن موقع معاريف اإللكتروني أشار اليوم      ،  اجتماع اليوم تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في األراضي الفلسطينية        

ة اإلغتيـاالت بحـق ناشـطي الجهـاد اإلسـالمي           على أن مقربين من اولمرت أفادوا بأنه سيتم تصعيد سياس         
وتقرر في االجتماع االستمرار في قطع الحركة تماما بين قطاع غزة والضفة الغربية والتشديد على                .خصوصا

وطلب عقد مداوالت االسبوع القادم لبحث تسريع أعمال بناء الجـدار            حرية تنقل الفلسطينيين بين أنحاء الضفة     
وأمر أيضا بتوسيع معتقل كتسيعوت للسماح بتنفيذ إجراءات عقابية بحـق العمـال              .ةالعازل في الضفة الغربي   

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن ليفني قولها خالل         . الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من دون تصاريح      
  .االجتماع إن هناك شرعية دولية لتحميل حماس مسئولية عملية تل ابيب

وكالة رويترز نقلت عن مصادر دبلوماسية صهيونية قولهـا          عن أن   18/4/2006ن الين    اخوان او  وجاء في 
إنه من األفضل عدم القيام بهجوٍم شامل ضد الفلسطينيين أو استهداف حركة حماس لما قد يؤدي إليه من دعـٍم                    

  .ةلموقفها السياسي ويضر بمحاوالت األمريكيين إسقاط الحكومة الفلسطينية التي تقودها الحرك
  

  اولمرت يضع خطة للسيطرة على القدس .19
قالت مصادر إسرائيلية أن إيهود أولمرت التقى طواقم إسـرائيلية          :   عبدالقادر فارس  ، عواصم -غزة،الوكاالت

متخصصة تم تشكيلها في عهد أرئيل شارون أوكلت إليه مهمة وضع سيناريوهات حول الحلـول المـستقبلية                 
طواقم على اإلسراع في تنفيذ هذه المهمـة لقطـع الطريـق علـى أيـة                وحث أولمرت هذه ال   ،    لمسألة القدس 

ضغوطات بشأن المدينة ومنع أية محاوالت لفرض حلول لمشكلتها ال تخدم الوضع األمني اإلسرائيلي وتمـسك                
وكشفت المصادر أن أولمرت ومستشاريه وقادة من حزب كاديما يـدفعون           . تل أبيب بالقدس عاصمة أبدية لها     

دام شخصيات فلسطينية إلنجاز السيناريوهات التي سيتم وضعها وتمريرها من خالل البدء بلقاءات             باتجاه استخ 
  . مشتركة سرية في عواصم متعددة برعاية أوروبية وأمريكية

  19/4/2006عكاظ 
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   على إحالل عمال مصريين بدل الفلسطينيينإتفاق: مصادر إسرائيلية .20

بيريز، اتفق مع السلطات المصرية على احضار عمال مـصريين          ادعت مصادر سياسية إسرائيلية ان شيمون       
الى إسرائيل للعمل في مجال الزراعة، بدل العمال الفلسطينيين، وستقيم إسرائيل ما تطلق عليه الجدار الطيـب                 
مع مصر على غرار الجدار الطيب الذي اقامته عند الحدود اللبنانية وسمحت عن طريقه بإدخال آالف اللبنانيين                 

 وتقول ان بيريز تحدث بـشكل       ،وتزعم المصادر اإلسرائيلية ان المصريين رحبوا بالفكرة       . إسرائيل للعمل  الى
وسيتم تنفيذ الخطـة مـع       .شخصي مع حسني مبارك، وبان األخير بارك هذه الخطوة وأعلن تأييده ودعمه لها            

يق المعبر الحـدودي     عامل مصري عن طر    700 بحيث يسمح في المرحلة االولى بإدخال        ،مصر على مراحل  
نيتسانا وسيتلقون في إسرائيل دورات خاصة للتأهيل المهني لمدة اسبوعين ومن ثـم يباشـرون عملهـم فـي                   

  .االراضي الزراعية وفي نهاية اليوم يعودون الى مصر
  19/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  اسرائيلىمخطط الستجالب يهود فنزويال ال .21

ت مصادر سياسية اسرائيلية في تل ابيب امس النقاب عن ان الحكومة كشف :ـ من زهير اندراوس الناصرة
. االسرائيلية بالتعاون مع الوكالة اليهودية، اعدت خطة مفصلة الستجالب اليهود الذين يعيشون في فنزويال

ر ان هذا القرار اتخذ بعد ان تبين للحكومة االسرائيلية ان مظاه) معاريف(وقالت المصادر السياسية لصحيفة 
 ىواشارت الصحيفة ال.  حد تعبيرهاىما اسمته الالسامية ضد اليهود في فنزويال اخذة بالتنامي بشكل مقلق، عل

 الشمال من تل ابيب ىان وزارة االستيعاب قد قامت ببناء حي جديد ومتطور في مدينة كفار سابا، الواقعة ال
  . لتوطين المستجلبين من فنزويال فيه

 19/4/2006القدس العربي 
  

 فضائح متكّررة تنال من الحاخامية الكبرى في الدولة العربية .22
موضع جدل، سددت ضـربة  » فتاوى«شهدت إسرائيل فضائح متكررة، فضالً عن :  القدس ـ تشارلز أونيانز 

وتورط الحاخامان الكبيران الحاليان في إسـرائيل، منـذ         . غير مسبوقة إلى مقام الحاخامية الكبرى اإلسرائيلية      
 السنة الجارية، في قضايا مسيئة، آخرها عندما وجه مناحيم مزوز، دعوة إلى االستقالة، هي األولى مـن                  مطلع

: نوعها إلى الحاخام األكبر لألشكيناز يونا متسغر، ورأى إيرا شركنسكي من الجامعـة العبريـة فـي القـدس             
سكان علمانيون، في حين أن     نصف ال «، موضحاً أن    »الحاخامات غير ضروريين في نظر معظم اإلسرائيليين      «

منهم قد يضعون القلنسوة، لكن بدون أن يمنعهم ذلك من قيادة سيارتهم، أو الذهاب لمشاهدة مباريات كرة             % ٢٠
، يوم العطلة اليهودية حيث النشاطات محظورة، وال فصل بين الدين والدولة في إسرائيل، ما               »القدم يوم السبت  

من % ٢٠ويفيد شركنسكي أن    . بات الحياة، كالزفاف والطالق والوفاة    يفرض إشراف الحاخامات على كل مناس     
اإلسرائيليين، يفضلون الذهاب الى دولة أخرى مثل قبرص وعقد زواج مدني، ورأى مناحيم فريدمان، أسـتاذ                
علم االجتماع في جامعة بار إيالن، أن نفوذ الحاخامات ازداد مقارنة مع الماضي البعيد، لكـن هـذه الهيمنـة                    

واعتبر نفوذ الحاخامية الكبرى تراجع بـسبب عالقاتهـا         . اجعت مقارنة مع عشر سنوات ألنهم غير متّحدين       تر
  .الوثيقة مع السلطات، خصوصاً منذ تعيين الحاخامين الكبيرين الحاليين

  16/4/2006المشاهد السياسي 
  

   ماليين دوالر للفلسطينيين10روسيا تقدم مساعدة مالية مقدارها  .23
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 وزير المالية عمر عبد الرازق لـازفستيا ان روسيا         هكر مصدر إعالمي في الخارجية الروسية وأكد       ذ :ازفستيا
 ماليين دوالر للفلسطينيين مشيرا إلى ان الجانبين يناقشان موعد تسليم المنحة            10ستقدم مساعدة مالية مقدارها     

 الفلسطينية تأمل في ان يبلـغ إجمـالي   وأبلغ مصدر في الحكومة الفلسطينية صحيفة ازفستيا ان السلطة   .المالية
وأشار عمر عبد الرازق إلى أن جامعة الـدول العربيـة ستـسلم              . مليون دوالر  70المساعدة المالية الروسية    

 مليون دوالر شهريا، فيما وافق كل من إيران وقطر والكويت ودولـة اإلمـارات والمملكـة                 55السلطة مبلغ   
 مليونا على 20 مليونا و20 مليونا و 40 مليونا و  50 مليون دوالر و   50ارها  السعودية على تقديم منحة مالية مقد     

  .  مليون دوالر170وأضاف ان السلطة الفلسطينية تحتاج إلى مبلغ  .التوالي
  18/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

  
  انخفاض حجم ودائع وتسهيالت البنوك العاملة في فلسطين الشهر الماضى .24

سجل حجم الودائع في البنوك العاملة في فلسطين انخفاضا خالل الشهر الماضي بلـغ              : ل العسلي  خلي -رام اهللا   
وعلل د نصر عبد الكريم استاذ االقتصاد في جامعة بير زيت هذا االنخفاض              .بالمقارنة مع شهر شباط   % 1,1

ذ فوز حركة حماس وتشكيلها     بانه ياتى نتيجة االوضاع االقتصادية والحياتية التى يعيشها المجتمع الفلسطيني من          
وقال باسم مكحول استاذ االقتـصاد فـي جامعـة           . الف موظف    140للحكومة، وعدم تمكنها من دفع رواتب       

النجاح بنابلس ان هذا االنخفاض هو آني جراء قيام الكثير من المودعين في المصارف بـسحب جـزء مـن                    
  .ة االقتصادية ونقص السيولة لديهمودائعهم لتامين الحاجات االساسية اليومية لمواجهة االزم

  19/4/2006الدستور 
  

  من حصص شركة جزائرية% 50 تشتري فلسطينيةشركة أدوية  .25
الفلسطينية ان شركته أبرمت صفقة سمحت لها بامتالك نصف        « بيرزيت لألدوية » أعلن رئيس شركة     : رويترز

 مليون دوالر مـع خطـة       2.25غ حوالي   وقال ان حجم الصفقة بل     . الجزائرية« بترا فارم »أسهم شركة أدوية    
وتصدر بيرزيت لألدوية منتجاتها إلى اذربيجـان  .  ماليين دوالر خالل األعوام المقبلة10لزيادة االستثمار إلى   

وكازاخستان وبيالروسيا، وتمكنت مؤخرا من الحصول على تراخيص للتسويق فـي روسـيا ودول أوروبـا                
  . هاالشرقية، حسب ما أفاد رئيس مجلس إدارت

 19/4/2006البيان  
 

  ... الفلسطيني الى طريق مسدود -الحوار اللبناني  .26
لم تكن هناك أسباب تقنية ناجمة عن عدم استكمال التحضير حالت دون زيارة اللجنة الوزارية مخـيم             :  بيروت

ف علـى   عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، بل ان العائق الوحيد، بحسب مصادر وزارية رفيعة، كان االخـتال              
مرجعية المخيم متالزماً مع قرار سياسي مدعوم في شكل أو في آخر من سورية بتأخير الجولة االسـتطالعية                  

وتضيف المصادر انها لم تفاجأ بطلب الفصائل والقوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية تأجيل جولة اللجنة               .للجنة
ستقبال السنيورة للبحث مع القيادة السورية في مستقبل        الوزارية معتبرة انها مرتبطة بتأخر موافقة دمشق على ا        

وتضيف ان من يمتنع عن استقبال السنيورة في دمشق قادر على منع اللجنة الوزارية من                .العالقات بين البلدين  
دخول عين الحلوة على رغم الحوار القائم بين الحكومة والفلسطينيين وإجماع المؤتمرين في مـؤتمر الحـوار                 

قرار مجلس الوزراء الرامي الى جمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجتـه فـي داخلهـا                على تبني   
  .وبالتالي استعداد الحكومة لتلبية الحقوق والمطالب المدنية للفلسطينيين
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وتعزو السبب ايضاً الى ان كبار المسؤولين السوريين بادروا فور موافقة المتحاورين على تبني قرار مجلـس                 
 في هذا الخصوص الى معاتبة اطراف محليين على موقفهم في مؤتمر الحوار لجهة مـوافقتهم علـى                  الوزراء

 –كمـا ان المـسؤولين الـسوريين        . »حزب اهللا «جمع السالح الفلسطيني وعدم ربطه بسالح المقاومة بقيادة         
قاءات أحمد جبريـل     لم يكونوا مرتاحين لألجواء التي سادت ل       –وبحسب ما توافر للمصادر ذاتها من معلومات        

كلفها مؤتمر الحوار متابعة مسألة جمع السالح الفلسطيني مع انه توجه الى لبنان بناء              التي  مع القيادات اللبنانية    
وتؤكد المصادر ان جبريل اضطر الى التراجع تحت تـأثير الـضغط الـسوري، وان                .لتوجه القيادة السورية  

 وأرسلها الى سعد الحريري تتضمن تصوره لمستقبل العالقـات          العناوين التي تضمنت ورقة العمل التي أعدها      
وتضيف ان جبريل يقترح في ورقته، وبصورة غير مباشرة، تمديد المهلة التـي كـان                . الفلسطينية –اللبنانية  

  .حددها مؤتمر الحوار الوطني بستة أشهر
  19/4/2006الحياة 

 
  ..  يلغي زيارة الزهار ردناأل .27

نه في  أمن  الناطق الرسمي باسم الحكومة     به  صرح  ما  :  بترا  نقال عن  عمان من   19/4/2006 الدستور   نشرت
سلحة ومتفجرات كانت عناصر من حركة حمـاس        ردنية أل منية األ جهزة األ خيرة وضبط األ  ضوء التطورات األ  

لتعامـل  ردنية دليال على استخدام حركة حماس للغتين مختلفتين في اردن ما اعتبرته الحكومة األ   لى األ إدخلتها  أ
  . شعار آخرإلى إفقد تقرر تأجيل زيارة الزهار ، ردنمع األ
حماس فوجئت بما أعلنه الناطق الرسمي باسـم الحكومـة           أن   19/4/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

 رصـدت أهـدافاً     ها بتهريب أسلحة إلى األردن، واالدعاء بأن عناصر       هااألردنية عن معلومات مزعومة تتهم    
تأسف أن تلجأ   و ترفض وتدين هذه االتهامات بحقّها،       وأكد بيان للحركة بأنها   .  لغة تحريضية مكشوفة    في هناك،

السلطات األردنية إلى مثل هذه االتهامات لتبرير تراجعها عن استقبال وزير الخارجية الفلـسطيني فـي آخـر               
يدات اإلسرائيلية والضغوط األمريكيـة  لحظة، وتحديداً بعد العملية االستشهادية األخيرة في تل أبيب، وبعد التهد    

ن حماس تعـرب عـن أسـفها الـشديد           وأضاف البيان أ   .على الحكومة الفلسطينية بسبب رفضها إدانة العملية      
 ومع الحكومة الفلـسطينية     هاإلصرار السلطات األردنية على أن تكون الطرف العربي الوحيد الذى يتعامل مع           

حركة لم تستهدف في تاريخها قطّ األردن، وال أي دولة          الن   مشيرا إلى أ   .سيئةالجديدة بهذه الطريقة السلبية والم    
عربية أو إسالمية أو أي دولة في العالم بأية إساءة أو سوء، وحصرت معركتها دائماً ضد الكيان الـصهيوني                   

ي سياقها   دوماً بجدية وحرص لوضع العالقات بين الحركة والسلطات األردنية ف          ىسعوهي ت الغاصب لفلسطين،   
 . له من أذى وإساءة في الماضيتالصحيح على الرغم مما تعرض

يـصل  أنه كان مـن المفتـرض أن        إلى  :  من عمان  19/4/2006عكاظ    مراسل عبد الجبار أبو غربية    شاروأ
 لطلب مساعدة الفلسطينيين من خالل استثمار عالقات        االردني،يلتقي بوزير الخارجية    للى عمان اليوم    إالزهار  

  . في حين لم يكن واردا مناقشة قضية قادة حماس المبعدين.دن الدوليةراأل
  

  د لجمع التبرعات للشعب الفلسطينيالحركة تع: الفالحات .28
 أعلن المراقب العام لإلخوان المسلمين سالم الفالحات أن الحركة ستبحث مع كل الخيـرين               :ماجد توبة  -عمان

 الفلسطيني الذي يعاني ظروفا قاسـية ال يجـوز للعـرب            من الشعب األردني جمع وإيصال التبرعات للشعب      
والمسلمين السكوت عليها، الفتا إلى أن اغاثة الشعب الفلسطيني باتت واجبة، بل وتأخرت، رغم أن اإلمكانيات                

  . قليلة وضئيلة بيد الشعب األردني
ن زيارة الزهار إلى    إل  إلى ذلك، أعرب عن تفاؤله بتحسن العالقات بين حركة حماس والحكومة األردنية، وقا            

  .تمنى أن يتم تعزيز العالقات بين الحكومتين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وعمان مؤشر ايجابي
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  19/4/2006الغد األردنية 
  
  
  

  وصول طائرة مساعدات طبية جزائرية للشعب الفلسطيني  .29
دويـة والمـستلزمات    ا من األ   طن 20لى مطار عمان المدني طائرة جزائرية تحمل على متنها          إ وصلت   -عمان

  .طباء الجزائري مساعدة للشعب الفلسطينيالطبية تبرع بها اتحاد األ
التي ستقوم بتخزينها في مستودعاتها حتى الحـصول علـى          الخيرية األردنية   لى الهيئة   إوتم تسليم المساعدات    

زمات والسلطة  دارة األ إ مع مركز    راضي السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق    ألى  إالموافقات الالزمة وإيصالها    
  .الوطنية

  19/4/2006الغد األردنية 
  

  العسكري اإلسرائيلي مندوب مصر باألمم المتحدة يحذر من التصعيد .30
 حذر السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم باألمم المتحدة مـن التـصعيد   : نيويورك ـ من عالء رياض 

ة ضد الشعب الفلسطيني األعزل في غزة والضفة الغربية خالل األيام           الخطير في األعمال العسكرية اإلسرائيلي    
 ممـا    ,  وفقدان جميع أشكال االتصال المباشر بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية ورئيـسها             , األخيرة
ـ                 ىلإيؤدي    ى الدخول في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد الذي يذهب ضحيته العديد من المـدنيين عل
نسانية وسياسية تستوجب تدخال حاسما من مجلس األمن ممارسا لمسئولياته في حفـظ             إ وينذر بكارثة     , الجانبين

   . السالم واألمن الدوليين
  19/4/2006األهرام المصرية 

  
   وتحذر من تصاعد العنفأبيبمصر تدين عملية تل  .31

ة عودة نبرة العنف بين الفلسطينيين      حذر الرئيس المصري من خطور    : القاهرة من   19/4/2006الحياة  ذكرت  
وقال إن بالده تسعى وتبذل كل الجهد مع الجانبين لمعالجـة الموقـف،             . واإلسرائيليين مرة أخرى وتصاعدها   

مشيراً إلى أن هذا الجهد سيزداد تركيزاً بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديـدة وبعـدما تبلـور الحكومـة                   
واعتبر أن وقف المعونة عن السلطة الفلسطينية هو بمثابة عقاب للشعب            . السالم الفلسطينية رؤيتها بالنسبة إلى   

  .الفلسطيني ويتنافى مع قيم واحترام إرادة الشعوب
كمـا  وأعرب وزير الخارجية المصري عن استهجانه للقصف اإلسرائيلي لشمالي غزة واجتياح مدينة نـابلس،     

ن استهداف المدنيين عـن عمـد أمـر         إوقال  .  في تل أبيب   أعرب عن استهجانه للعملية اإلرهابية التي وقعت      
يخالف كل الشرائع والقوانين ويدخل في نطاق األعمال اإلرهابية الممجوجة بغض النظر عن القضية التي يـتم                 

ودعا الطرفين إلى اتخاذ تدابير لوقف تدهور الموقف واالبتعاد من دائرة العنـف والعنـف                .باسمها هذا العمل  
  .المضاد

ذلك، أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن هناك تحركاً عربياً لدعم موازنـة الـسلطة                  إلى  
وكشف أن حجم التبرعات الشعبية التي تلقاها حساب الجامعة العربية لدعم الشعب الفلسطيني بلـغ               . الفلسطينية

  .نحو ستة ماليين جنيه
نتحاري في تل أبيب جـاء      ن التفجير اإل  إرية المملوكة للدولة     قالت صحيفة الجمهورية المص    :رويترزونقال عن   

 .سـرائيل إن الفلسطينيين يجب أال يتخلوا عن كفاحهم ضـد          إسرائيلية على الفلسطينيين و   ردا على الهجمات اإل   
سرائيل وحلفائها وهم يعبئون العالم     ليس مطلوباً من الشعب الفلسطيني أن يصفق إل       : وقالت في مقالها االفتتاحي   
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حملة الواليات المتحدة واسرائيل لعزل حركة حماس        وانتقدت   .لقريب والبعيد لحصار الشعب المطالب بحقوقه     ا
رهابـاً  إن التفجير يستحق االدانة باعتباره      إصحيفة االهرام    وقالت   .نتخابات وشكلت الحكومة  التي فازت في اإل   

نادراً ما سـاندت     تجدر االشارة الى انه      .ةوأضافت أن الهجوم أضر بالمصالح الفلسطيني     . ألنه استهدف مدنيين  
  .صحيفة مملوكة للدولة الهجمات الفلسطينية ضد اسرائيل بمثل هذه القوة خصوصاً التفجيرات االنتحارية

أكـد  : 19/4/2006األهـرام المـصرية     بينما نشرت   . ثنينولم تصدر الحكومة المصرية تعليقاً على هجوم اإل       
 إن أعمـال       وقال  , ستهداف المدنيين علي الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي     ارفضه  األمين العام للجامعة العربية     

 وتعد هذه أول مرة تقوم فيها الجامعة العربية بإصـدار            . العنف التي تستهدف المدنيين أينما كانوا أمر مرفوض       
    . بيان رسمي تعلن فيه رفضها الستهداف المدنيين اإلسرائيليين

  
   للسلطةمليون دوالر 92السعودية تقدم  .32

علن مصدر من الوفد المرافق لوزير الخارجية الفلسطيني محمود         أ :فتحي صباح ,  اسعد تلحمي  -غزة, الناصرة
 السلطات السعودية عزمها على دفع المساعدات المتوجبة         تأكيد الزهار الذي يزور الرياض لوكالة فرانس برس      

عن الفترة الممتـدة      مليون دوالر  92.4معة العربية والبالغة    لى السلطة الفلسطينية بموجب مقررات الجا     إعليها  
  .المقبل كتوبرألى منتصف إكتوبر الماضي أمن منتصف 

  19/4/2006الحياة 
  

  شيراك يعول على مبارك في دفع حماس للمشاركة بالمسار السياسي .33
 - إن شـيراك     ،الفرنسي الناطق الرئاسي    ، قال جيروم بونافون   : صالح متولي  ، القاهرة ، ميشال أبونجم  ،باريس
لى المشاركة  إيعول على مبارك لدفع الحكومة الفلسطينية المنبثقة عن حركة حماس            -لى القاهرة   إصل  الذي و 

في المسار السياسي واإلستجابة للمطالب الثالثة المقدمة لها من المجموعة الدولية بما فيها االتحـاد األوروبـي            
وقـال إن فرنـسا      .نف واالعتراف بما تحقق منذ أوسلو وحتى اليوم       وهي االعتراف بإسرائيل والتخلي عن الع     

  . لديها القناعة بأن لمصر دورا خاصا يمكن أن تلعبه من أجل إقناع حماس بإعادة النظر في مواقفها
  19/4/2006الشرق األوسط 

 
   خطأالفلسطينيينالفروف التخلي عن دعم  .34

ن بالده على يقين من أن التخلي عن دعم الفلـسطينيين           أ،   الروسي قال وزير الخارجية  :  سامي عماره  -موسكو
سس ديمقراطية، يعتبـر    إلى  إعضاء حماس استنادا    أال لشيء إال ألنهم اختاروا حكومتهم التي تشكلت كلها من           

لى مائدة المفاوضـات، إال     إن موسكو ترى وجوب اعتراف حماس باسرائيل والعودة         ألى  إوأشار  . مرا خاطئاً أ
  . هذه الحركة» العمل مع حماس وليس عن طريق مقاطعة«يحدث في حال ن أن ذلك يمكن أ

  19/4/2006الشرق األوسط 
 

   تاريخ سياستها في الشرق االوسط شوهتميركا أ: اكاديمي دولي .35
 رأى نائب رئيس جامعة األمم المتحدة األعلى راميش ثاكور أن أميركا قامت بتشويه              :نسرين الشمايلة   –عمان  

 مـن مـصالح      لدى دولة أجنبيـة بـدالً       زاء الشرق األوسط، إذ أنها تعكس المصالح الوطنية       تاريخ سياستها إ  
الواليات المتحدة نفسها وتعكس قوة وتأثير جماعة الضغط المحلية في أميركا لهذه الدولة  فـي إشـارة غيـر                    

كل ما تعتبره األمم    عن   وقال أن عدم التعامل الدولي مع حكومة حماس الفلسطينية شذوذ            .سرائيلامباشرة إلى   
أن الفلسطينيين لم ينتخبوا حماس بسبب ميولها لإلرهاب، إنمـا هنـاك            ثاكور  ، ورأى    ديمقراطياً المتحدة تقدماً 

 دراسة تقارن بين سجالت أداء األمم المتحدة والواليات          وعرض .عوامل أخرى توفر تفسيرات أوضح من هذه      
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، إذ تـشير    ة مقابل بعثات حفظ السالم التابعة للواليات المتحدة       المتحدة فيما يتعلق بالحروب العسكرية األميركي     
 كما هو الحال بالنـسبة للبعثـات        ، العمليات الخارجة عن نطاق األمم المتحدة عادة ما تكون مكلفة أكثر           إلى أن 

  .العسكرية األميركية واألوروبية
  19/4/2006الغد األردنية 

  
  

   الشاجبة لعملية تل أبيبالدوليةمواقف استمرار ال .36
استمرت المواقف الدولية الشاجبة    : ) عواصم   -غزة(عبدالقادر فارس، الوكاالت     - 19/4/2006 عكاظ   نشرت

. الفلسطيني الى ضبط النفس   -اف النزاع االسرائيلي  أطر فقد دان جورج بوش العملية ودعا كل         ،لعملية تل أبيب  
   .ساس دولتينألى حل يقوم على إوكرر دعوته 

علـى  بـأن   ح الناطق باسم الخارجية التركية      يصرالى ت :  والوكاالت رام اهللا  من    19/4/2006 النهار   وأشارت
طـار  إجل المساهمة في العملية الـسياسية فـي         أسرع وقت ممكن بالخطوات الالزمة من       أن تقوم في    أحماس  

عمـال  ء بتصريحات تدعم األ   ن االدال أن من هذه الخطوات وقف االرهاب، و      أقال   و .مطالب المجموعة الدولية  
  .رهابية ال يساعد حماس في مجال السياسةاإل
  

   للقاء حماس رغم المقاطعةمستعدون: اوسلو .37
عضاء في حركة حماس الشهر المقبل      أنها على استعداد للقاء     أمس  أعلنت الحكومة النرويجية    أ: )اوسلو(ب.ف.ا

وصـرح الـوزير    . تراف باسرائيل ونبذ العنف   رغم مقاطعة العديد من الدول لهذه الحركة بسبب رفضها االع         
ن الحكومة تؤمن بالحوار بما فـي ذلـك مـع           أالنرويجي لمساعدات التنمية ايريك سولهايم الذاعة ان آر كي          

ن صالح البردويل الناطق    أ» ان تي بي  «وذكرت وكالة االنباء النرويجية     . مجموعات ال نوافق على تصرفاتها    
 مايو تلبية لدعوة من اللجنـة       15شريعي ومحمد الرنتيسي سيزوران اوسلو في       باسم كتلة حماس في المجلس الت     

  . النروجية لفلسطين
 19/4/2006عكاظ 

  
   المراقبين في رفحبمهمةبريطانيا متمسكة  .38

تحاد األوروبي لـسحب    ن بالده ال تضغط على اال     أأكد ناطق باسم الخارجية البريطانية، أمس،        :الحياة - لندن
 في توضـيح    أضافو.  الذي يعملون بصفتهم طرفاً ثالثاً لمراقبة النشاطات على معبر رفح          عشرات من مراقبيه  

رسل الى الحياة، إن المملكة المتحدة كانت وما زالت داعمة قوية لهذه المهمة التي تأسـست خـالل رئاسـة                    أُُ
  .المملكة المتحدة لالتحاد األوروبي

  19/4/2006الحياة 
  

  اع مجلس األمن حول الشرق األوسطعملية تل أبيب تهيمن على اجتم .39
 أول مـن    ،حولت جلسة لمجلس األمن الدولي كانت مخصصة للنزاع في الشرق األوسط           :ا ف ب   -نيويورك  

وكانـت   .لى وضع الفلسطينيين ووجهت إدانة حازمة الى العملية التفجيرية في تل أبيب           إأمس االثنين، األنظار    
سالمي، طلبت عقـد هـذه      ة في االمم المتحدة ومنظمة المؤتمر اإل      حركة دول عدم االنحياز والمجموعة العربي     

. بعد العرقلة األميركية التي أحدثت في المجلس األسبوع الماضي         مندوبا،   30الجلسة التي تحدث فيها اكثر من       
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ى لإسالمية ومن دول عدم االنحياز عن دعمها القوي للفلسطينيين، داعية           إعربت بلدان   أوخالل اجتماع االثنين،    
  .راضي الفلسطينيةنهاء االحتالل االسرائيلي لألإ

  19/4/2006الغد األردنية 
  
  
  

  والهستدروت منظمها.. أردنيينتفاصيل جديدة حول الدعوة التطبيعية لصحفيين .40
رغم موقف وحملة نقابة الصحفيين األردنيين، مدعومة بتأييد النقابات المهنية ضد زيارة وفد صـحفي أردنـي                

والتطبيع معه فان المعلومات الراشحة من أكثر من جهة تشير إلى أن السفارة الصهيونية في               للكيان الصهيوني   
عمان وبعض عرابي التطبيع مستمرون في توجيه الدعوات لصحفيين ومؤسسات صحفية رسمية وغير رسمية              

ية، التي وجهت   وتبين من الدعوة الرسم    . لتشكيل الوفد للمشاركة بدورة وبرنامج تطبيعي يستمر لمدة أسبوعين        
لعدد من المؤسسات والصحفيين األردنيين أن البرنامج التطبيعي ينظمه المعهد الدولي للهستدروت وأنها تبـدأ               

ويتعهد المعهد بتمويل وتأمين كامل نفقات الوفد الصحفي،         . اعتبارا من األول من أيار المقبل وتستمر أسبوعين       
طبيعي، والذي يتضمن فقرات وفعاليات مستفزة لمـشاعر العـرب          وأرفق بالدعوة برنامج الدورة والبرنامج الت     

حيث يتضمن برنامج الدورة وزيارة الوفد المطبع زيارة تعليمية لمؤسسات الحكم بالقدس المحتلـة،              ،  والمسلمين
المحرقة اليهودية وزيارة قبر رابين، فضال عن زيارة المحكمة         «ومنها زيارة الكنيست ، واالستماع لشرح عن        

وما زالت المعلومـات شـحيحة وطـي         .  ولقاءات فعاليات في الجامعات الصهيونية     ا في القدس المحتلة   العلي
  .الكتمان حول من قبل من الصحفيين هذه الدعوة التطبيعية

  18/4/2006السبيل االردنية 
  

  ..  بشروط عادلةالتهدئةنقبل : رزقه .41
آي مدى ستساهم فـي إحـراج حكومـة حمـاس           ما هو موقفكم من عملية تل أبيب وإلى         : فهيم الحامد  هوراح

  والتضييق عليها خارجياً؟
ـ الموقف هو تحميل االحتالل مسئولية مثل هذه األعمال وهناك إمكانية للخروج مـن هـذه الـدائرة عبـر                    

  . االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية واإلفراج عن األسرى واالستجابة للحقوق الفلسطينية
   جدية من حكومة حماس الحتواء الموقف؟هل هناك محاولة*

ـ حكومة حماس تنحاز في مثل هذه المواقف للرؤية الشعبية، والرؤية تعبر عن حقها في النضال مـن أجـل                    
 وحكومتنا وكل الحكومات المفترض أن تسعى لتحقيق االستقالل وتقرير المصير والحرية وبالتالي ليس              ،الحرية

  .ريكا وإسرائيل يصوبون سهامهم إلى المجتمع الفلسطيني عن قصدهناك تعارض وإنما المسألة أن أم
هل ترون الوضع أصبح أكثـر  .  إلى جانب عملية تل أبيب     ،على ضوء ضغط الخارجي والحصار إالسرائيلى     *

  صعوبة؟
الـشعب   .ـ في الواقع هذا هو قدر الشعب الفلسطيني أن يكون االحتالل اإلسرائيلي احتالل استيطاني غـادر               

ني ينظر إلى القضية على أنها قضية وجود واالحتالل ال يريد أن يعترف بحقوق الـشعب الفلـسطيني                  الفلسطي
وبالتالي قدرنا أن نكون داخل هذه الساحة السياسية الضيقة وأن نـستعين باألصـدقاء والدبلوماسـية العربيـة                  

  . واإلسالمية لتساعدنا
  أزم؟إلى أى مدى تعتقدون أن الموقف يتجه نحو مزيد من الت*

ـ حقيقة نحن ال نتهم أحد ولكن نقول أن الشعب الفلسطينى له خيارات واضحة وهى الحرية واالستقالل وهـو                   
  .يسلك فى سبيل ذلك الطرق الممكنة التى يمتلكها
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  ماهي إمكانية التهدئة ولو مؤقتة من أجل السيطرة على الموقف؟*
غى أن تكون متوازنة وبشروط غير مجحفة فهـل         ـ الحكومة والحركات والفصائل ليست ضد التهدئة التى ينب        

يعقل أن يهدئ الشعب الفلسطيني والمقاومة من طرف ثم تواصل الحكومة اإلسرائيلية القصف بالطائرات مـن                
  . هذا أمر ال يطيقه الشعب الفلسطيني،البر ومن البحر

  19/4/2006عكاظ 
  

    راقبها األجهزة وشركتي ت،لست في حماس:  األردنفيالعمل االسالمي  عام أمين .42
   اثناء عودتك من الشام ألنك تدير استثمارات حماس؟1996يقال أنك اعتقلت في االردن عام *
ـ    1996 انا اعتقلت في سورية عام       - كانت االجواء تشهد انفراجاً بين     . االخوان المسلمين   على خلفية انتمائي ل

   .حزب الجبهة وبين حزب البعث السوري
  ول في ادارة استثمارات حماس في الخارج من طريق شركة البشرى للسياحة والسفر؟وماذا عن كونك المسؤ*
انا مساهم في مكتب البشرى للسياحة والسفر والحـج والعمـرة           .  ما قيل عن شبكات استثمارية غير صحيح       -

  . ، أنا واحد منهم4ومجموع الشركاء فيه 
 ،ددت الحكومة واالجهزة االمنية في ابراز وثائقهـا ومن جهة أخرى اعتقد انه لو كان هذا االمر صحيحاً لما تر   

 مؤسسة استثمارية تحت الرصد والمراقبة وعلمت ان مؤسساتنا كانت احـدى هـذه              50وسمعت مرة أن هناك     
  .يسألوا عنها في الدنيا فسيسألون عنها في اآلخرة. المؤسسات

  لماذا لم ترد على هذه االشاعات والحمالت االعالنية؟*
لى هذه الحملة، ونحن في طور دراسة اقامة دعوى ضد احدى الصحف التـي اثـارت هـذا                   رد الحزب ع   -

  .الموضوع، وسنقاضيها ونطالب بتعويض عن االضرار التي الحقت بالمؤسسة
  هناك من يقول ان انتخابك صدى لفوز حماس في االنتخابات الفلسطينية؟*
حركة حماس مشروع اسالمي، وهذا     . س العكس  فوز حماس هو صدى واستثمار للرصيد االخواني القديم ولي         -

  .المشروع متوحد في ثوابته واهدافه العامة
حماس حركة اسالمية فلسطينية وبالتالي تحديد هويتها الوطنية يضعف مـن حقيقـة أن فوزهـا هـو فـوز                    *
  االخوان المسلمين في االردن؟ لـ
ومن جهة اخـرى هنـاك فـصل        . نية االردنية  اعتقد انه ال يحق ألحد ان يزايد علينا في مسألة الهوية الوط            -

ولكن هذا ال يعني عدم وجود تنسيق       . هناك استقالل اداري ومالي وسيادي    . حقيقي في التنظيم بيننا وبين حماس     
  .فالواجب الديني والقومي والوطني يفرض دعم حركة حماس وكل الحركات االسالمية المجاهدة. وتعاون

  في أي مجاالت؟*
  .، وبال خجل وال تردد في كل المجاالت-
  ماذا مثل لكم فوز حماس؟*
 فوز حماس ترك تداعيات ليس على الحركة االسالمية في االردن وانما علـى المجتمـع االردنـي وعلـى                    -

  .المستوى االقتصادي مثالً، فبعد ان فقدنا العراق كسوق لمنتجاتنا اعتقد ان الضفة الغربية اآلن هي سوق بديلة
  عبر اسرائيل؟لكن هذه السوق تمر *
وآخرها اتفاقية باريس، ويمكن بالعالقة التي ننكرها بين االردن         .  اسرائيل كما هو معروف تنكرت لالتفاقات      -

  .واسرائيل ان يكون هناك دور لألردن في االقتصاد الفلسطيني
يـة والحريـة    أود ان اقول ان التجربة الفلسطينية في االنتخابات هي تجربة مقرة ونموذج في غاية الديموقراط              

  .والفضل في هذا للسلطة الفلسطينية رئاسة وسلطة وفصائل
   الوصول الى السلطة؟2007يمكن أن يكون برنامج عمل الحزب في انتخابات عام *
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 حقنا الطبيعي ان نصل الى السلطة بتداول سلمي اذا حققنا غالبية، وهذا الحق مكفول في الدستور االردنـي،                   -
  .حقه هذا يفقد مبرر وجودهواي حزب سياسي يتخلى عن 

  في السابق لم تكن لديكم رغبة في الفوز بالغالبية؟*
  .  في فترة ما كان شعارنا المشاركة وليس المغالبة-
هل صحيح ان ما أثاره موضوع ترشيحك خارج التنظيم هو ما دفع الى االصرار على انتخابك أمينـاً عامـاً              *

  ي بينكم وبين السلطة بعد انتخابك؟للحزب؟ وهل تعتقد ان يستمر التعايش السلم
وكل ما يتم   .  ال يوجد في الحركة االسالمية من هو مقتنع أو ينادي بالصدام مع الحكومة أو االجهزة الرسمية                -

الحديث فيه أن الحزب هو حزب رسمي معارض وفق القانون يقصد االصالح والتغيير والمعارضـة البنـاءة،         
  . تعاطي الطرف اآلخر وهي الحكومة مع هذا المنهجومن هنا العالقة تتحدد بناء على 

  ماذا فهمت من موقف الحكومة واالجهزة من ترشيحك أوالً ثم فوزك باألمانة العامة للحزب؟*
الحزب ال يسمح ألحد    .  وجهوا اكثر من رسالة تهديد الى الحزب وتحذير من المضي في انتخاب هذه القيادة              -

  .سابقة خطيرة جداً في تعاطي الحكومة مع المؤسسات الشعبيةان يتدخل فيه ويشكل هذا التعاطي 
  للمرة األولى نالحظ ان هناك اعتراضاً رسمياً واضحاً على ترشيح أحد لقيادة الحزب؟*
  . هذا السؤال يجب ان يوجه اليهم-
  يقال ان السبب حماسيتك؟*
 عليها وذكرت انها حركـة      1999 اذا كان االمر كذلك، فمتى أثنت الحكومة التي اخرجت قيادة حماس عام              -

انا لست عضواً في حماس واذا كان االمر كذلك، فهل المطلوب من االردن أن يقوم               . مجاهدة تستحق كل تقدير   
  .بمحاصرة حماس نيابة عن الكيان الصهيوني

  يمكن ان تتحسس الحكومة من نفوذ لـ حماس داخل االردن؟*
ائل موجودة، وتعلم الحكومة االردنيـة ان االردن سـاحة           ولماذا ال تتحسس من نفوذ لمؤسسات ودول وفص        -

  .مفتوحة للجميع في عصر العولمة
  مفتوحة لالردنيين؟*
االردن في الـسابق كـان      .  هذا االصل، ولكن ابتداء اقول انه لماذا هذه الحساسية الزائدة تجاه حركة حماس             -

اعتقد ان الدور االردني كان حاضـراً فـي         يدير العالقة مع حماس بذكاء سياسي كبير في ايام الملك حسين، و           
  .القضية الفلسطينية ولما فقدت هذه الورقة اختفى الدور االردني لمصلحة دول اخرى

كيف تنظرون الى استهداف تنظيمات راديكالية اسالمية األمن في االردن؟ وكيـف سـتتعاملون مـع هـذه                  *
  الجماعات في حال شكلتم حكومة بعد االنتخابات؟

بمعنى ان فـسح المجـال لحريـات        . االردن الرسمي ال يحسن ادارة معاركه مع هذه الجماعات         أحسب ان    -
. طبيعية ولالسالم السياسي المعتدل هو الذي يمأل الفراغ الذي قد يسعى التطرف والتشدد االسالمي الى ملئـه                

  . التضييق على االسالميين هو الذي يوجد التطرف
   باالفكار؟كيف يمكن ان تواجه الزرقاوي مثالً*
الجماعة االسـالمية فـي     .  لو فسح المجال للمرجعيات االسالمية اعتقد انه سيفقد الكثير من افكاره وانصاره            -

   .الفكر يقابل بالفكر. مصر بعد مراجعات ونقاشات تخلت عن الكثير من افكارها
غبات في الضغط على    هل تعولون على هذه الر    . ذكرت ان الغرب يسعى الى عالقة مع قوى اسالمية معتدلة         *

  الحكومة الحداث انفراجات تتيح وصولكم الى البرلمان؟
 ال نعول كثيراً على هذه الرغبات ألن االستبداد السياسي الموجود في الوطن العربي كـان بـدعم ورعايـة                    -

مـن جهـة    و. تجاربنا السابقة معها ال تبشر بالخير     . االنظمة الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة االميركية      
   .اخرى ما سميت بمشاريع االصالح بدأت تضعف وال نجد لها اثراً
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  كيف يمكن ان تتعاملوا مع معضلة التطرف التي تواجهها الحكومة اليوم، في حال وصلتم الى السلطة؟*
 استطالع الرأي الذي قام به مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية اشار الـى تراجـع خطـر                   -

  .اب في المجتمع االردني وتقدمت مشاكل اخرى كالفقر والبطالة واالقتصاداالره
  19/4/2006الحياة 

 
  

  2 من 1 على مشارف حقبة جديدة األردناالخوان في : تحقيق .43
األرجح ان ما يجري داخل حركة االخوان المسلمين في األردن يتعدى اآلثار التي خلفهـا فـوز                 : حازم األمين 

فقـد سـبق    . ات الفلسطينية داخل الجماعة الى انتظارات ال يستطيع االخوان اشهارها         حركة حماس في االنتخاب   
 نائباً، وفي العراق وصـلت      88فوز حماس تضاعف النسبة التي نالها االخوان المصريون في االنتخابات الى            

ا هذه الـدول    األحزاب اإلسالمية سواء الشيعية منها ام السنّية الى البرلمان، وكل ذلك تم بضغوط تعرضت له              
في األردن ثمة رهان ضمني على ضغوط مـشابهة علـى المملكـة يمكـن ان تتـيح                  . من االدارة األميركية  

لكنه رهان اخرس وال يفـصح عنـه   . اخوانها تعديل نسبة حضورهم في البرلمان في انتخابات العام المقبل   لـ
. ام مع الـدعاوى والـضغوط األميركيـة       ألسباب كثيرة اهمها ان خطاب االخوان ال يمكنه ان يستقيم باالنسج          

واشهار هذا الرهان سيؤدي الى تصديع الخطاب االخواني القائم على اعتبار أميركا عدواً للحركات االسـالمية                
وربما استعمل منافسو االخوان المزاج الديموقراطي األميركـي لتقـويض نفـوذهم االنتخـابي،              . ولمجتمعاتها

  .مادة جذب انتخابية اساسية في بلد كاألردنخصوصاً ان العداء ألميركا يشكل 
االخوان المسلمون األردنيون محاصرون من جهة بقانون انتخابي يقدم الوالءات المحلية علـى الـوالءات                فـ

السياسية ويكرس التفاوت في التمثيل بين المناطق والفئات، ومن جهة اخرى براديكالية قواعدهم الناخبة التـي                
  .خطاباً ال يحتمل براغماتية في توجهه واستقباله الدعاوى األميركيةتملي التزام الجماعة 

في المقابل تبدو المؤسسة الحاكمة على مختلف مستوياتها في األردن متخوفة من ان تشملها الضغوط األميركية                
 الهادفة الى تحقيق مزيد من االنفراجات على مستوى الحريات العامة وخصوصاً االنتخابية وهو مـا سـيؤدي                

حكماً الى تعزيز حضور االخوان المسلمين داخل البرلمان األردني، وربما ادت الضغوط في حال ذهابها الـى                 
ذروتها الى تشكيل االخوان الحكومة المقبلة في عمان وهو طموح افصح عنه مسؤول اخواني اردنـي فـور                   

  .اعالن فوز حماس
ميركية في حربها على االرهاب، يشعر هـذا الحليـف          وفي الوقت الذي يعتبر األردن حليفاً رئيسياً لالدارة األ        

ويشعر . بخطورة الميل األميركي الى فسح المجال امام الحركات االسالمية للوصول الى إحدى مؤسسات الحكم             
ان تسمع مسؤوالً اردنياً كبيراً يتحدث عن متانة التحالف         . زائر األردن في لحظات كثيرة بانقالب مثير لألدوار       

 المتحدة في مواجهة االرهاب من دون ان يخفي المخاوف األردنية من توجهات لدى البعض فـي                 مع الواليات 
االدارة األميركية لتعويم تيارات اسالمية، وان تسمع ايضاً األمين العام الجديد لحزب جبهة العمـل االسـالمي                 

ر األميركي في المنطقة الـى      زكي سعد يلمح في سياق ادانته الدو      ) الذراع السياسية لحركة االخوان المسلمين    (
انتظار مدى التزام األميركيين وعودهم الديموقراطية، كل هذا يشعرك ان ثمة نيات وانتظارات غيـر مفـصح                 

  .عنها
يطلق على الحماسيين في قيادة االخوان المسلمين األردنيين اسم التيار الرابع بعد ان احتلت المواقـع الثالثـة                  

ط والمتشددين، على ان هذا التصنيف ال يعني عـدم وجـود الحماسـيين بـين                األولى تيارات الحمائم والوس   
التصنيفات األولى والثانية والثالثة، علماً ان صعود حماس داخل حركة االخوان األردنيين بلـغ ذروتـه فـي                  

بعضاً السنوات األخيرة وصوالً الى االنتخابات الداخلية التي حصلت قبل اشهر قليلة والتي انتهت بنتائج تعكس                
  .من وجوه ما يعيشه االخوان
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فحين فازت حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية تحول فوزها الى ضائقة في الوسط االخواني األردنـي                
اما عن  . على قدر ما شكل هذا الفوز انتصاراً لهذا الوسط، وامالً في ان تتيح األوضاع في األردن فوزاً مشابهاً                 

ففور فوز حماس   . ن األبدية تلك التي تجثم على صدر تلك الهوية الوطنية المتنازعة          الضائقة فهي ضائقة األرد   
التي تعتبر االمتداد االخواني في الضفة الغربية وقطاع غزة، استيقظ مجدداً فرز قديم جديد داخل الحركة قطباه                 

ـ  حماس التي لم تضع حدوداً تنظيمية واضحة لعال        فـ. فلسطينيو االخوان وشرق اردنيوهم    االخـوان   قتها بـ
األردنيين صارت اليوم سلطة وطنية خارج األردن وفازت في انتخابات تشريعية في منطقة تسعى الى التحول                
الى دولة مستقلة، فهل يملي ذلك على االخوان خطوات استقاللية واضحة تحدد المسافة بينهم وبـين وليـدتهم                  

  الفلسطينية حماس؟
لكن االختبار هذه المرة تركز على مدى       .  الهوية األردنية امام اختبار جديد     وضعت نتائج االنتخابات الفلسطينية   

أردنية االخوان والقضية لم تبق في اروقة التنظيم الداخلية، بل انتقلت على شكل سجاالت بين كتاب من طرفي                  
  .الهوية المتنازعة وغير بعيدين عن البيئة االخوانية

 االخوان قصة سبقت نتائج االنتخابات الفلسطينية بـسنوات، ويبـدو           لكن يبدو ان للنفوذ الحماسي داخل حركة      
. ايضاً ان هذا النفوذ لم يتم بمعزل عن مرارات صغيرة كابدتها اوساط شرق اردنيـة فـي حركـة االخـوان                    

االخوان تقدم نفوذهم في العقدين األخيرين في الوسط الفلسطيني في األردن على نفـوذهم فـي المنـاطق                   فـ
ة، وصار من الطبيعي ان يتعزز ذلك في قيادة التنظيم الى ان نـشأت حمـاس، وكانـت البيئـة                    الشرق اردني 

االخوانية في األردن هي االمتداد الحماسي لفلسطينيي األردن، مثلما كانت حماس امتداد االخوان فـي الـضفة              
  .والقطاع

شكل ربما كانت حماس األخ األصغر،      في ال . هذا التداخل لم يبق على المستوى النظري، انما كان تنظيمياً ايضاً          
امـا امتحـان   . ولكن في الحقيقة كان تأثير التنظيم الفلسطيني كبيراً الى حد ايقظ داخل االخوان حساسية اردنية    

فقـد تولـد    .  عندما اقدمت السلطات األردنية على طرد قيادة حركة حماس         1999هذه العالقة األول فكان عام      
أن حركتهم لم تقم بواجبها كامالً في الضغط على الحكومة األردنية لمنعها مـن    شعور لدى فلسطينيي االخوان ب    

 حين جـردت الحكومـة      1970هذا األمر ذكّر الى حد بعيد بموقف االخوان في معارك ايلول            . القيام بالخطوة 
  .اداألردنية حملة ضد الوجود العسكري الفلسطيني في مخيمات األردن، وفي حينها وقف االخوان على الحي

 تم تجاوزه على األرجح واستمر في تلك الفترة الصعود الحماسي داخل حركـة االخـوان    1999ما جرى عام    
 الى ذروته عبر فرض الحركة الفلسطينية مرشحين لإلنتخابات النيابيـة األردنيـة             2002المسلمين الذي وصل  

دءاً مـن تلـك الفتـرة ووصـوالً الـى           ولكن النفوذ الحماسي بدأ بالتراجع قليالً ب      . ودفعت االخوان الى تبنيهم   
االنتخابات الداخلية في حركة االخوان وفي حزب جبهة العمل االسالمي التي حصلت قبل اكثر مـن شـهرين                  
وأنتجت غلبة شرق اردنية في قيادة كل من الحركة والحزب، باستثناء امين عام الحزب وهو شـرق اردنـي                   

  .ولكنه من المقربين من حركة حماس
ـ      لكن وصول ز   االخوان لم يمر من دون نقاش ونتائج، اذ اعتبر الـبعض            كي سعد الى قيادة الجناح السياسي ل

ان فوز حماسي في الحزب على رغم ان االنتخابات الداخلية اظهرت تراجع تيار حماس داخل الجماعة يؤشر                 
ويشرح عضو في   . اطيالى نفوذ مستمر للحركة الفلسطينية في االخوان وغير مستمد من آليات العمل الديموقر            

حركة االخوان األردنيين رفض الكشف عن اسمه ما جرى في مجلس شورى الحزب وأدى الى انتخاب سـعد                  
اميناً عاماً فيقول ان التنافس كان بين االخواني التاريخي عبد اللطيف عربيات وبين سعد وان مجلس الـشورى                  

صوتاً لعربيات، وان سعد حصل علـى األصـوات          20 صوتاً في مقابل     25القديم هو من انتخب سعد بغالبية       
اما في انتخابات مجلس شورى الحزب التـي        . نتيجة تحالف بين تيار المتشددين داخل الحزب والتيار الحماسي        

اعقبت انتخاب األمين العام ففازت غالبية تنتمي الى تيار الوسط، وفي المكتب التنفيذي لم يفز احد ممن رشحهم                  
ـ    .  زكي سعد  األمين العام الجديد   األخوان المسلمين سالم فالحات فاعتبر فوز سـعد         اما المراقب العام الجديد ل
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امراً داخلياً وان النقاش الذي سبق هذا الفوز خارج اسوار التنظيم ربما عزز حظوظ سعد بأن اقترع اعـضاء                   
عني تـدخالً   مجلس الشورى له مدفوعين بحمية اعتبرت ان رفض وصول الرجل من اوساط خارج االخوان ي              

  .في شؤونها الداخلية يجب مواجهته
اما ابرز المتحفظين عن وصول حماسي الى قيادة حزب جبهة العمل االسالمي فكانت اوساط حكومية ورسمية                

وقالت اوساط قريبة من المؤسسة     . اردنية اعتبرت وصوله تعزيزاً لقدرات حركة حماس داخل المعادلة األردنية         
ـ    لحياة ان سعد عضو في حماس وهو يدير مؤسسة تجارية من مؤسساتها وان وصـوله               ا الحاكمة في األردن ل

  .الى قيادة الحزب مؤشر الى ان االخوان المسلمين لم يحسموا خياراتهم األردنية بعد
ويالحظ وزير الداخلية األردني السابق سمير حباشنة والمعروف بأنه خـاض خـالل فتـرة توليـه الـوزارة                   

وان المسلمين، ان األخيرين ال يعترفون بالمؤسسات السياسية والمدنية في األردن وانهم            مواجهات عدة مع االخ   
وكالم حباشنة هو جـزء  . يسعون لالنقالب عليها في اقرب فرصة، وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد هذا االفتراض 

وايضاً اوسـاط شـرق     من قناعة شرائح سياسية أردنية كثيرة، ال سيما منهم الليبراليين القريبين من الحكومة،              
ويشير حباشنة الـى    . اردنية تشعر ان النفوذ الفلسطيني داخل حركة االخوان صار يمثل تهديداً للهوية األردنية            

غياب األعالم األردنية عن معظم التحركات الشعبية والنقابية التي يخوضها االخوان، والى تحـويلهم نقابـات                
ت اخوانية تُغّلب النشاط السياسي على النشاط النقابي المطلبـي،          المهن الحرة التي يسيطرون عليها الى مؤسسا      

فتتحول نقابة المهندسين مثالً الى العمل في مواجهة التطبيع مع اسرائيل، ويقتطع من الرسوم السنوية التي يلزم                 
  .بدفعها اي مهندس اردني الى نقابته مبلغ لدعم إنتفاضة يحول الى حركة حماس

السابق اصل وركائز في الوعي الشرق اردني، سواء على مستوى النخب القريبـة مـن               لما اشار اليه الوزير     
واذا كان صوت حباشـنة     . المؤسسة الحاكمة او في امزجة شيوخ العشائر ومناطق نفوذهم االجتماعي والنفسي          

فـي البيئـة    هو األعلى على هذا المستوى، فإن مالحظة تقدم النفوذ االخواني في البيئة الفلسطينية على قرينه                
الشرق اردنية يمكن تفسيره وفق هذه المعادلة، اذ ان التطلب في البيئة الثانية يتجه نحو مزيد من االستقالل عن                   
القضية الفلسطينية وهو امر لم يتمكن الخطاب االخواني من تلبيته، في حين ساهم االختالط التنظيمي والعقائدي                

مع األشارة الى ان المعادلة الديموغرافية والسياسية االخوانية        . مع حماس من تعزيز الحضور في البيئة األولى       
هذه لم تنعكس على اختيار قيادة الجماعة التي احتفظ الشرق اردنيون بغلبة واضحة فيها وخصوصاً فـي دورة                  

 اعتقد  ال: هذا األمر دفع احد الوجوه االخوانية الفلسطينية الى القول        . االنتخابات األخيرة داخل الحركة والحزب    
بأن ثمة يقظة فلسطينية داخل االخوان والدليل ان قيادة الحركة والحزب والتـي فـازت بأصـوات فلـسطينية                
بالدرجة األولى لم تأخذ في االعتبار ان معظم هذه القيادة شرق اردنية، وان سعد زكي شكل استثناء على هـذا                    

  .الصعيد، وهو شرق اردني على كل حال
ط مع الضفة الغربية الذي اخذه األردن في اعقاب تـوقيـعه اتفاقيـة وادي عـربـة             يبدو ان قرار فك االرتبا    

االخـوان المـسلمين    (فمأزق األردن مع اخوانه     . مع اسرائيل لم يحصل بعد على المستوى النفسي على األقل         
ـ      هو بـوجـود قـاعـدة شعبـيـة مشتركة بين االخوان و       ) األردنيون دة حماس في األردن، وهـذه القاعـ

وتعيد هذه  . المشتركة ستضعف حكماً اردنية االخوان كما ستعطي حماس قدرة على التحرك في الوسط األردني             
فقبل ان  . معادلة األردن الى سؤال يسبق المعضلة االخوانية ويتعلق بحسم عالقته بمواطنيه الفلسطينيي األصل            

هة الى المجتمع الفلسطيني في األردن، ومـن    توجه األسئلة الى حركة االخوان المسلمين عليها ان توجه، من ج          
جهة اخرى الى الحكومة األردنية، وتحويل األردنيين من اصل فلسطيني الى أردنيين بالكامـل عبـر تعزيـز                  
حضورهم في الدولة ومؤسساتها سيكون مدخالً لمطالبتهم ولمطالبة حركة االخوان المـسلمين ايـضاً بحـسم                

  .هانتمائهم الى األردن والى خيارات
يقول رحيل الغرايبة وهو احد ابرز قياديي االخوان في األردن ان حركة حماس نشأت فـي رحـم االخـوان                    
المسلمين األردنيين، ولكن هذا الجسم كبر واخذ بعداً دولياً واعالمياً، والحقاً شعرت حماس بحاجتها الى شـيء                 
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اسية العالقة بـين فلـسطينيي االخـوان    ويرى غرايبة ان حس . من االستقاللية وحسمت خيارها في هذا االتجاه      
ويشير قيـادي آخـر رفـض       . واردنييهم لم تكن يوماً بالحجم الذي صورت فيه وانها في طريقها الى الخفوت            

 عندما طردت الحكومة األردنيـة قيـادة        1999الكشف عن اسمه الى ان هذه الحساسية بلغت ذروتها في العام            
ست على التكوينات الديموغرافية للتنظيم، وجرت محاوالت لبلـورة    حماس من األردن، مما اوجد حساسية انعك      

خطابين واتجاهين األول يتهمنا اننا نسينا القضية األردنية ولم نعد حركة وطنية اردنيـة، والثـاني يـرى ان                   
  .انشغالنا في الهم األردني سيكون على حساب االهتمام بالقضية الفلسطينية

.  عمان، لكن الجديد، وعلى نحو بدأ بالتبلور، ان ثمة انزياحاً طفيفاً في المواقع          قد ال تكون هذه الهموم جديدة في      
الحركة االسالمية تنتظر، وان لم تعلن ذلك، بداية ضغط دولي على الحكومة األردنية لتعديل قانون االنتخابات                

لى هم مقبل من حلفاء في      ما يتيح لها احتالل مزيد من المقاعد في البرلمان، والحكومة األردنية تنظر بتوجس ا             
الحرب على األرهاب يرون ان تقريب الحركة األسالمية خطوة من السلطة يقطع الطريق على قوى التطـرف                 

وفي الهامش بين الرغبات المنكرة والتوجسات الحكومية، يبدو ان اسلحة كثيرة ستستعمل، كأن تُتهم              . االسالمي
ية، وان تُقِرب الحكومة اليها ائمة جدداً مـن خـارج الحركـة             الحركة االسالمية برهانها على خيارات اميرك     

 .االسالمية
  19/4/2006الحياة 

  
  رسالة مفتوحة إلى الدكتور محمود الزهار .44

    عريب الرنتاوي 
ولك من األردنيين جميعـا، كـل االحتـرام          السالم عليك ورحمة اهللا وبركاته، وأهال بك بين أهلك وأصدقائك         

الحتـرام  ''م اليوم، وزيرا لخارجية فلسطين، وممثال عن حكومتها المنتخبة، فأي معنى            والتقدير إذ تزور بالده   
مـن أوقـاتهم    '' نصف سـاعة  ''، إن كان بعض الوزراء العرب ال يجدون         ''حق الشعب الفلسطيني في االختيار    

 الدخول فورا   وان أستميحك عذرا في    '' قضية العرب المركزية األولى   ''الثمينة لالجتماع بك والتحدث معك عن       
   .إلى فحوى رسالتي المفتوحة

ما كان لحماس، بعد فوزها المظفر في االنتخابات التشريعية، أن تظهر كل هذا الظمأ للسلطة، سيما وأن                 : أوال
الحركة لم تستكمل بعد، استعداداتها للتعامل مع مقتضيات السلطة والوفاء باستحقاقاتها، لقد فوتم واحدا من أثمن                

، الذي احتفظ طوال سنوات المقاومة والتحريـر بمـسافة واضـحة بـين              ''بة حزب اهللا في لبنان    تجر''دروس  
بين طرفي هذه المعادلة، ولقد كان بمقدوركم بعد أن جلستم          '' تكاملية''المقاومة والسلطة، ونجح في إقامة عالقة       

عربة الحكومـة، واإلمـساك     على غالبية مقاعد المجلس التشريعي، أن تكتفوا بالجلوس إلى جانب السائق في             
، فيصبح بإمكانها قيادة العربة الفلـسطينية إلـى         ''رخصة القيادة الدولية  ''بمكابح العربة، إلى أن تتملك حركتكم       

  .محطتها األخيرة، بدل إغراقها بالمخالفات والحصارات والتضييقات التي ال قبل لها عليها
لحكم، فأنتم تعلمون من دون ريب، أن الجمـع بـين برنـامجي              أما وقد قررتم االستجابة لنداء السلطة وا       :ثانيا

الحكم والمعارضة هو كالجلوس على مقعدين، وأن استحواذكم على السلطة، بصرف النظـر عـن األسـباب                 
والمسؤوليات، سيضفي على مشكالت الشعب الفلسطيني القائمة المزيد من التعقيدات التي ال قبل له بهـا، وال                 

 وهذا ما بدأت إرهاصاته السوداء تطل برأسها من ثنايا العـزل والحـصار والمقاطعـة                قدرة له على تحملها،   
  .والتشديد والتضييق

لم يكن معقوال بحال من األحوال، أن تتردد حكومة حماس في االعتراف بمنظمة التحريـر الفلـسطينية                 : ثالثا
مة في العالم بهذه المنظمة، سيما       حكو 150ممثال شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تعترف فيه           

وأنكم تدركون تمام اإلدراك أن نزع الشرعية ووحدانية التمثيل عن المنظمة، لن يفضي إلـى حلـول حمـاس                   
دفع الشعب الفلسطيني مئات ألوف الشهداء والجرحى والمعتقلين والمشردين         '' فراغا تمثيليا ''محلها، بل سيخلق    
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نا التام، لحقكم في المشاركة في مؤسسات منظمة التحرير والعمل مع الفـصائل             لملئه، مع إدراكنا العميق وتأييد    
  .على إصالحها وإعادة هيكلتها

 إن الوقت ال يعمل لصالح حماس، وال يعمل لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنيـة،               معالي األخ الدكتور  
، فليس ثمـة مـا يـدعو        ''جيال القادمة الركون إلى األ  ''وأن أسوأ مقاربة يمكن أن يتبناها فصيل فلسطيني هي          

للطمأنينة بأن ظروف األجيال القادمة وأوضاعها ستكون أفضل حاال من الظروف الصعبة التي تعيشها أجيالنا                
أن بقاء الحال الفلسطيني من المحال، فليس       '' : الحالية، وعليه أرجو أن يتسع صدركم لسماع االقتراحات التالية        

يحيا الشعب الفلسطيني، وليس من المصلحة الوطنية لهذا الشعب المنكوب بالحـصار            بالزيت والزعتر وحدهما    
والعدوان واالستيطان، أن يفرض عليه المزيد منها وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي، وليس من الحكمة في                

 المـدمر   شيء، أن تتاح لحكومة أولمرت كل أشكال الدعم الدولي، حتى وهي في ذروة تبنيها لنهج األحاديـة                
ولهذا فإن حماس مطالبـة باألخـذ بواحـد مـن خيـارين،             '' . لحقوق شعب فلسطين ومستقبل قضيته الوطنية     

االستمساك ببرنامجها المقاوم، وترك السلطة لشخصيات وطنية وتكنوقراط وفصائل أخرى، أو االستجابة للحـد    
إن حماس في السلطة، غيرها في      '' . لعربيةاألدنى من متطلبات السلطة ومقتضياتها، بدءا بقبول مبادرة السالم ا         

المعارضة، فلم تعد وظيفة الحركة القيام بعمليات انتحارية ضد مدنيين إسرائيليين وال تبريرهـا أو تـسويقها،                 
للسلطة مسؤوليات يجب الوفاء بها، قبل أن تصنف عالميا كحكومة إرهابية مع كل ما يترتب على ذلـك مـن                    

إن العمل يدا بيد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو طـوق  '' . ونها بال شكمشكالت وتحديات، أنتم تعرف 
نجاة الحركة والحكومة والقضية الفلسطينية في مرحلتها الراهنة، بعيدا عن العقلية الفصائلية وأسلوب المناكفات              

'' فكفكـة ''ة عربية هدفها    وأن موقفا فلسطينيا منسقا، كفيل بتحريك مبادر      '' . والمزايدات التي ال تقدم وال تؤخر     
أطواق العزلة التي تشتد بإحكام حول عنق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وليس من الالئـق ال لحكومـة                  

 تأملية، كتلك التي تقترحها بعض تصريحات قـادة الحركـة           -حماس وال ألي حكومة، تبني سياسة انتظارية        
، مثل هذه السياسة االنتظارية هـي  '' علينا ونفكر ثم نقررلم يعرض علينا شيء، سننتظر حتى يعرض     ''والقائلة  

أكثر ما يريده أولمرت في هذه المرحلة التي يسعى فيها لشراء الوقت وتقطيعه، حتى يفرغ من إنجاز الجـدار                   
وأن أخطر ما يمكن أن تقع فيه الحركة وحكومتها         '' . والكتل وغالف القدس وإحكام السيطرة على غور األردن       

على العالمين العربي واإلسالمي، فقد عول كثيرون من قبلكم وحصدوا القليل األقـل، حتـى ال                '' عويلالت''هو  
نقول حصدوا الخيبة والخذالن، وأخطر وضع يمكن أن تجد فلسطين نفسها فيه، هو أن ترى حكومتها مصطفة                 

ت لم تدرأ ضررا ولم      دمشق، إذ يكفي الشعب الفلسطيني رهانات عقيمة على دول وزعاما          -في محور طهران    
'' األحاديـة ''ندرك وتدركون، بأن طريق السالم غير نافذ، وأن إسرائيل عقـدت العـزم علـى                '' . تجلب نفعا 

الخطرة، بيد أن ما نقترحه عليكم من مواقف وسياسات ال يتعلق بإسرائيل حصرا، بل بالساحة الدولية والعـالم                  
م على أرض فلسطين، ساحاتها ممتدة بامتـداد قـارات العـالم            برمته، فالمعركة مع االحتالل التي تدور باحتدا      

الست، ومن ينجح في كسب هذه المعركة يجعل حياة خصمه صعبة للغاية، والمؤكد أنكم تالحظـون أن حيـاة                   
الفلسطينيين، ال اإلسرائيليين هي المستحيلة، وأن المطروح للشطب واإللغاء هـي دولـة فلـسطين ال الدولـة                  

  .العبرية
  :خ الدكتور أما عن عالقات حماس مع األردن، فإليكم ما يليمعالي األ

 الفلسطينية عالقة قدرية، رسمت معالمها الجغرافيـا والتـاريخ والثقافـة واألنـساب              -أن العالقة األردنية     '' 
والهجرات والثورات، وأن ال خيار أمام أي حكومة فلسطينية أو أردنية على حد سواء، سوى العمل على إدامة                  

وأن العالقات بين الدول، كما األحزاب والفصائل، تتعمق وتتراجـع علـى إيقـاع              '' .  العالقات وتطويرها  هذه
االتفاق واالختالف في المواقف والسياسات، وغني عن التأكيد أن مناهج حماس واألردن، غير متطابقـة، بـل                 

مواقف العربية والدولية، بشرعياتها    وتذهب في اتجاهات متناقضة، والمؤكد أن األردن الذي تتناغم مواقفه مع ال           
وأن هذه العالقات، يجب أن تنهض علـى قاعـدة أن           '' . ومرجعياتها المعروفة ليس في وارد التغيير والتبديل      



 

 22

األردن هو األردن وفلسطين هي فلسطين، فال دور لحماس في األردن وال وكالء لها على األرض األردنيـة،                  
 تربطكم باألحزاب والقوى والشخصيات األردنية يجب أن تصاغ على هذا           وأن عالقات الصداقة والتحالف التي    

  .األساس المتين
  19/4/2006الدستور 

 
  حماسال إلسقاط  .45

  عباس اسماعيل: ترجمة، غادي طاؤوب
لنفتـرض أننـا    . ال يزال من الواجب طرح السؤال إلى أين نتجه نحن وما الذي نريد تحقيقه من هذا الـضغط                 

  ة حماس فما هو، في هذه اللحظة، البديل؟نجحنا في اسقاط حكوم
قوة حماس في المجتمع الفلسطيني، كما ينبغي االفتراض، لن تقل اذا ما تحولت إلى منظمة بطوليـة ضـحت                   

واذا عادت فتح وتسلمت محلها، فان فرصها فـي كـبح           . بحكمها على مذبح تصميمها في حربها ضد اسرائيل       
ضعيفة تـضطر   " فتحاً"وسنلقى مرة أخرى    . رهابية، لن تزداد بل ستقل    جماح حماس أو تفكيك بنيتها التحتية اال      

  .إلى تدبير أمورها مع معارضة مسلحة وقوية، ذات تأييد جماهيري واسع
واألمر األهم الذي يمكن لنا أن نتوقعه، من السياسة الحالية السرائيل، هو أن نعود إلى وضع هو أكثر سـوءاً                    

ف ومهزوم، غير محبوب، قدرته ورغبته على حد سواء في كـبح جمـاح   حكم ضعي . بقليل من الوضع السابق   
  .االرهابيين ستكونان أقل حتى مما كانتا عليه

يحتمل بالتأكيد أن يكون من األفضل لنـا        . كي نكون ناجعين فان اسرائيل تحتاج إلى الجزرة إلى جانب العصا          
 فتح أضعف غير قادرة على االيفاء بأي        حماس ضعيفة في الحكم تضطر للتعامل مع المستلزمات الواجبة، من         

ينبغي أن تكون لدينا امكانية حوافز للنظام والهدوء، وعقوبـات علـى            . تعهد، وليس مهماً على أي وثائق توقع      
وليس مهماً في هذه اللحظـة التلميحـات االيجابيـة، االعترافـات، الوثـائق والنوايـا                . الفوضى والعمليات 

ولدينا فرصة في تحويل مصالح حماس إلى جزء من قوى النظام في الجانب             . مهمة هي المصالح  . االيديولوجية
يجب أن يكون هذا هو هدف اسرائيل ـ حكم مركزي مستقر بشكل كاف في الجانب اآلخـر، الهـدوء    . اآلخر

هذا ما قد يتبين بقدر أقل كـسبيل        . ليس مؤكداً أن اسقاط حماس سيخدم هذا الهدف       . افضل له من وضع القتال    
وعندها يمكنـه أن يعـود إلـى        . ن درس للنمر، وبقدر أكبر باطالق سراح النمر من القفص الذهبي للحكم           لتلقي

   .الفوضى التي يكون فيها من األفضل له أن يعربد
      2006/ 17/4معاريف 

   2006 نيسان 19المستقبل 
 

  عمرو موسى وحماس والمبادرة العربية .46
  منير شفيق 

وا لماذا يصر عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية في لقائـه مـع وزيـر                كثير من ال يستطيعون أن يتفهم     
خارجية السلطة الفلسطينية محمود الزهار على ضرورة اعتراف حماس بالمبادرة العربية واالنـضمام إليهـا،               
كان يجب أن توضع عبارة وزير خارجية بين مزدوجين لعدم وجود وزارة خارجية أو حاجة إليها فقد وجـدت             

  . ف.ت.اء دور مإللغ
صحيح أن االعتراف هنا وعد مشروط بتنفيذ ما ال تريد الدولة العبرية تنفيذه، لكنه من ناحية قانونيـة وجهـة                    

وما دام كذلك، وما دام لم يثبت في        . نظر القانون الدولي يحمل إيحاء باالعتراف وهو ما ال يمكن التراجع عنه           
  فما الفائدة؟ . احداً من أهدافه التي تغطّى بها تسويفاً لتبنيهالتجربة العملية فاعليته، ولم يحقق هدفاً و
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أفلم يحتج بأن هذه المبادرة ستحرج شارون وتوقع بينه وبين المجتمـع الـدولي، والمقـصود بـالطبع اإلدارة                   
  األمريكية ألن كل الرهان عليها؟ فأين ذلك اإلحراج وأين موقف اإلدارة األمريكية؟ 

داً؛ فمن جهة استغل شارون صدور المبادرة التي اعتبرت أمريكية، خطوة في االتجاه             الذي حدث كان مختلفاً ج    
أمـا  . وبدأ بإعادة احتالل مناطق أ والكل يعرف ماذا حدث بعد ذلـك           . الصحيح، لشن الهجوم على مخيم جنين     

تبدأ بـالتطبيع   إدارة بوش فقد ازدادت تماهياً مع السياسات اإلسرائيلية وضاعفت ضغوطها على الدول العربية ل             
أي كانت المبادرة مدعاة لمزيد من الضغوط واإلحراجـات للموقـف           .. واالعتراف وعدم انتظار الحل النهائي    
  .العربي والعذابات للشعب الفلسطيني

فبدالً من أن يقول السيد عمرو موسى لمحمود الزهار تعلموا من تجربتنا وال ترتكبوا أخطاءنا، قال لـه خـذوا          
  . ار تجربتنا وتعزيز أخطائناخطوة باتجاه تكر

والسؤال هل يستطيع أحد أن يقول إن انضمام حماس إلى المبادرة العربية سيزيل شبراً من الجـدار أو يفـك                    
اتبـاع ذلـك     المستوطنات أو يستعيد القدس أو يأخذ حتى وعداً إسرائيلياً أو أمريكياً بذلك؟ أم أن المطلوب هو               

وخلّني في كوابيسي   .. شبكة الذي يقول فيه أطفئ ضياك وأظلم مثل إظالمي        البيت من الشعر للشاعر إلياس أبو       
 .وأحالمي

  18/4/2006السبيل االردنية 
  

  صورة
  

  
  خلف القضبان على أمل أن ال يكون مستقبل أطفال فلسطين

  19/4/2006العرب اليوم 
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