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   والقسام تستعد لتغيير خريطة األعداء ...حماسحكومة عباس يلغي قرارات  .1
يات بـين رئـيس الـسلطة       تجددت أزمة تنازع الـصالح     :القدس من 22/4/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

ألغى الرئيس عباس أمس قراري وزير الداخلية بتشكيل القـوة           حيث   .الفلسطينية والحكومة التي تقودها حماس    
. األمنية التنفيذية من األجنحة العسكرية للفصائل، وتعيين أبوسمهدانة مراقباً لوزارة الداخلية واألمـن الـوطني              

 هنية يبلغه فيها بقرار اإللغاء بعد مرور أقل من ساعة على مباركة             وبعث برسالة الى رئيس الوزراء إسماعيل     
وأكد غازي حمد المتحدث الرسمي باسم الحكومة  تسلم هنية للرسالة، موضحا أن              .هنية قرار إنشاء تلك القوة    

  .  اجتمع مع وزير الداخلية سعيد صيام لبحث الموضوعهنية
حافيين بعد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر برئاسـة           وقال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة للص       

وأضاف عبد الرحيم أن عبـاس    . إن الرئيس قرر بعث رسالة إلى هنية يبلغه فيها رفضه لهذه القرارات           : عباس
قال خالل االجتماع إن اتخاذ مثل هذه القرارات يعتبر غير قانوني وغير دستوري ومخالفا للقانون وان الرئيس                 

صدر مرسوما رئاسيا رسميا يعلن فيه إلغاء جميع هذه القرارات التي تتخذها الحكومة، ووصـف عبـد       سوف ي 
وأوضح ان أي محاولة لالزدواجيـة     . وزارة بأنه قرار غامض   لالرحيم قرار وزير الداخلية بتعيين مراقب عام ل       

عتقد أن هذا سيؤدي إلى تصارع       ال ن  : وقال .أو للتنازع تحل من خالل الحوار الثنائي ما بين الحكومة والرئيس          
وجدد . ولكن نأمل من الوزراء المعنيين أال يقوموا بمبادرات فردية دون العودة إلى الرئيس في هذا الموضوع               

أهون علينا ألـف مـرة أن نغـادر         : هنية تأكيده ان الحكومة لن تقدم تنازالت عن حقوق وثوابت شعبنا، وتابع           
 واطمئنوا هذه أمانـة     :وأضاف. لتاريخ أي شيء يمس بالقضية والثوابت     المواقع والمسؤوليات على ان يسجل ا     

  .وسنبقى ثابتين
عباس اقترح اخيرا تفعيل مجلس األمن القـومي  أن  رام اهللا محمد يونس    في 22/4/2006الحياة  وذكر مراسل   

وعلى غيـر    .هليشكل الجسم األمني الموحد للسلطة لكن تشكيل جهاز أمني جديد يشكل نهاية لجهود التوحيد هذ              
ما توقع عباس الذي كان له الفضل األكبر في اجراء االنتخابات، فان حماس لم تبد تفهماً لخطواته هذه، وأخذت                   

وتعتبر حماس خطوتها هذه ردا على خطوة عباس تعيين         . تتخذ خطوات مقابلة توجت بتشكيل جهاز أمن خاص       
تعيين أبو شباك صادر صالحيات وزير      :  حماس وقال مسؤول في  . ابو شباك، على رأس جهاز األمن الداخلي      

لكن خطوات   .الداخلية، فكان ال بد لنا من ايجاد صالحيات أمنية له عبر تشكيل جهاز أمن خاص تحت سيطرته                
المناكفة المتواصلة بين جناحي السلطة، فتح وحماس تثير الكثير من القلق بين الفلسطينيين، وتصل حد الخشية                

 باسم الزبيـدي أسـتاذ العلـوم        .ارها وحدوث نوع من الحرب األهلية، وفق ما يقول د         من تفسخ السلطة وانهي   
ربما يكون لدينا نوع آخر من الحرب األهلية، نوع لم يحدث من قبـل،              : السياسية في جامعة بيرزيت، موضحاً    



 

 4

واصل الحـصار   اذا ت : ويرسم الزبيدي سيناريوهات مظلمة للمرحلة المقبلة، ويقول       .يقوم ربما على االغتياالت   
سيتوقف الموظفون عن العمل، وتتـردى      . على حكومة حماس، فانها ستعجز عن توفير رواتب موظفي السلطة         

لكن انهيارها سيؤثر حتما على السلطة، اذ ستتهم حماس أطرافا داخلية           . الخدمات، وفي النهاية ستنهار الحكومة    
ويتوقع مسؤولون في السلطة ان يقدم عباس علـى          .بالتآمر عليها، وتعلن التمرد والخروج عن النظام السياسي       

  . اقالة هنية في حال عجزت حكومته عن تلبية رواتب الموظفين في االشهر القليلة المقبلة
في المقابل، ستعيد حماس تكليفه او تكليف شخصية أخرى من قيادات الحركة تشكيل الحكومة المقبلة، ما يدخل                 

قود الى اعالن الرئيس انتخابات مبكرة ال تشارك فيها حماس وال تعترف            السلطة في أزمة دستورية يرجح ان ت      
في حال عدم قدرتها على توفير دعم خارجي، فان حماس لن تستمر في الحكم سوى               : ويقول الزبيدي  .بنتائجها

ويتوقع ان تُرافق تغيير الحكومة، في حال حدوثه، أعمال عنف تتركز بين حماس وبعض مراكـز                 .اشهر قليلة 
لقد وزعت كتائب عـز الـدين       : وقال الزبيدي المتابع لشؤون الحركات االسالمية في فلسطين        .لقوى في فتح  ا

القسام، اخيرا تعميماً على اعضائها مفاده تغيير خريطة االعداء، مشيرا الى توجه لدى حماس لمواجهة رمـوز                 
  .في السلطة تتهمهم بالتآمر على حكمها

المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد       أن   عبدالقادر فارس  غزة   في 22/4/2006عكاظ  وأورد مراسل   
واكد ان منصب المراقب     .اكد ان تشكيل قوة امنية من االجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية يستند الى القانون            

  .العام كان موجودا ولم يتم استحداثه
الناطق باسم حمـاس فـي    أن اهللا وليد عوضرام نقالً عن مراسلها في    22/4/2006القدس العربي   وجاء في   

وقال عدنان عصفور ان من صالحية وزيـر الداخليـة           .الضفة انتقد قرار عباس إلغاء قرارات وزارة الداخلية       
ومن حقه انشاء جهاز يرفد ويدعم تثبيت األمن واالستقرار بعد أن ثبت عجز األجهزة األمنية وعدم ثقة النـاس         

 الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد ابو هالل للقدس العربي ان مجلس الـوزراء              ومن جهته اوضح الناطق    .بها
هو من قرر استحداث هذا المنصب في الحكومة الجديدة، وكان دور وزير الداخليـة منحـصرا فـي اختيـار                    

واوضح ان هذا المنصب استحدث من قبل حكومة فلسطينية سابقة وشـغله             .الشخصية التي تشغل هذا المنصب    
 . المشهراوي عندما كان دحالن وزيرا لالمن الداخلي في حكومة شكلها عباس في عهد عرفاتسمير 

قرار   ياسر عبد ربه اعتبر    أنغزة صالح النعامي    نقالً عن مراسلها في      22/4/2006الشرق األوسط   وذكرت  
 متفقا عليه وهو    واضاف أن هذا لم يكن    . صيام بأنه محاولة من حماس لشرعنة المجموعات المسلحة التابعة لها         

ينذر بصراعات نحن بغنى عنها، هذه القضية كان يمكن التشاور بشأنها مع الرئيس عباس ومع مجلس االمـن                  
واضاف أن أخطر ما يمكن مواجهته اآلن خاصة في غـزة، هـو نـشوء     .القومي، وأن ال يكون قرارا منفرداً 

  .ألمنيةسلطتين، وأن تكون هناك ازدواجية فيما يتعلق بعمل األجهزة ا
وفي أول تصريحات له بعد أن تم تعيينه كمراقب عام وزارة الداخلية الفلسطينية، قال جمال ابو سمهدانة إنـه                   

  .قبل بالعمل داخل الحكومة ألنها حكومة مقاومة جاءت من اجل المقاومة ودعمها وليس محاربتها
 قال نبيل أبو ردينة انـه        : بو الهول غزة أشرف أ  نقالً عن مراسلها في      22/4/2006األهرام المصرية   وأضافت  

ال يجوز من حيث الدستور والقانون استحداث أي قوات ثم ان استحداث اي قوات البد ان يوافق عليه الـرئيس              
 أن أمام الحكومة    ىورأ  . ابو مازن خاصة أنه القائد األول للقوات المسلحة وبالتالي فان هذا اجراء غير قانوني             

و الحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين ووقف االنفالت األمني األمر الذي سـينال كـل               واجبا وتحديا كبيرا وه   
   .  وضع يستقر فيه الوطن والمواطنىالدعم من الرئيس ومن الجميع للوصول ال

وقال إن قرار   . مشعل انتقد قرار ابو مازن بإلغاء قرار صيام        أن   22/4/2006 السفير    في حلمي موسى وذكر  
لسطينى يهدف الى تشكيل مجموعات مخلصة للحماية وليست كالمجموعـات األجيـرة التـى              وزير الداخلية الف  

قرار هو اطالق العنان للمزيد من الفلتان االمني، ودعـا  الوأشار إلى أن الهدف من الغاء     . تشترى وتباع بالمال  
ر بمصلحة الوطن،   جماهير الشعب الفلسطينى الى افساد المؤامرة والتحرك على األرض وعدم السماح لمن يقام            



 

 5

وقال ان حماس والشرفاء من فتح في قارب الـوطن ان غـرق             . مؤكدا قدرة حماس على افشال تلك المؤامرة      
  . غرقنا جميعا

أكد سامي أبو زهري النـاطق باسـم حمـاس أن           : غزةمن   22/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  
وضع األمني، وعالج حاالت االنفالت األمني وبالتـالي        القرار الذي اتخذه وزير الداخلية يهدف إلى تصحيح ال        

أي تعطيل لهذا القرار سواء من جهة الرئاسة أو من أي جهة أخرى ال يعني إال استمرار حالة الفوضى األمنية                    
وال يعني إال تجريد الحكومة الفلسطينية من أي صالحية وأي قدرة لوقف حالة االنفالت األمني والقيام بعمليات                 

  .ح الالزمة على الساحة الفلسطينيةاإلصال
  
  مشعل يهدد بفضح تآمر أطراف فلسطينية وعربية على حكومة حماس  .2

شن خالد مشعل هجوما شديد اللهجة على القيادة الفلسطينية واتهم          : 22/4/2006السفير   في   حلمي موسى كتب  
 لن نحشر فـي     : وشدد على أنه   .مسؤولين من دون تحديد أسمائهم بالفساد والتآمر على تجربة حماس في الحكم           

واتهـم  . قضية الرواتب فلدينا قضايا مثل القدس والمستوطنات ومقاومة االحتالل ستكون على رأس االولويات            
مشعل جهات في السلطة وفي العالم العربي بالضلوع في مؤامرة تستهدف االنقالب على سلطة حماس، مشيرا                

 نحن الشرعية المنتخبة بـرغم  :وقال. كون بديال عن حكومة حماس   الى حكومة الظل التي قال انه تم تشكيلها لت        
 ما زال بعض أبناء جلدتنا يتآمرون علينا ولم يأن األوان لنكشفهم وفـي يـوم قريـب                  : مضيفا ،انف الحاقدين 

 كشف الحقائق المرتبطـة     :وحث على . سنكشف كل الحقائق وكل هؤالء األذناب الموضوعين في خدمة العدو         
 لـيس   :وأضاف. عمالء والطابور الخامس في المنطقة الذي يتقاطع مع إسرائيل والواليات المتحدة          بالمنافقين وال 

العيب في من يجمع األموال لألرامل واأليتام وأسر الشهداء فهذا يشرفنا، وإنما العيب في من تـرك الخـزائن                   
وقال . كر في تل أبيب   فارغة وسرق قوت الشعب والعيب في من سرق مكاتب السلطة والقهوة والشاي ومن يس             

 خطة االفشال قائمة وتتمثل في الفلتان األمنى وسحب الصالحيات وترك الحكومـة معلقـة فـي الهـواء                   :ان
 مخطئ من يظن ان افشال هذه الحكومة ستفتح له الطرقات بعد ذلك كي              :باالضافة الى الحصار المالي، مضيفا    

 ال يوجد اال طريق واحد للوصول الـى الـسلطة وهـو             انه... األميركى االحمر  يأتي على السجاد االسرائيلى   
صناديق االقتراع كما وصلنا، ومن حق غيرنا ان يصل لكن االنقالب العسكري األمني مـدعوما بالـصهاينة                 

 الجوع ال الركوع واهللا لن نخضع لشروطهم        :وردد. واالميركيين لن يكون والشعب الفلسطيني سيفسد المؤامرة      
  .  هذا موقفنا، وهذا شعارنا ولن نعترف بإسرائيل:الوق. ولن نعترف بإسرائيل

وقال إنها مفردة جديدة على     . وحمل مشعل على تصريحات ابو مازن التي وصف فيها عملية تل ابيب بالحقيرة            
المفردات السياسية ال اطيق الحديث عنها وال اريد ان اعيد تلك الكلمة لكنني اقول أليس عيبا ان يقال مثل هـذا                   

. هل العيب في من يقدم نفسه ضحية ام في من يذهب الى تل أبيـب يتعـشى ويـسكر                  . ق المجاهدين الكالم بح 
 ان للمقاومة اشكاال متعددة ورفـضنا للـضغوط         :ودافع مشعل عن عدم قيام حماس بأي عمليات مقاومة قائال         

  . مقاومة ورفضنا لالعتراف باسرائيل مقاومة وتوفيرنا الغطاء للعمليات مقاومة
 شدد االمين العام لحركة الجهاد اإلسالمية رمضان عبد اهللا شلح على أن الشعب الفلـسطيني حـسم                  من جهته، 

 معتبرا أن الحقير هو من وصف االستـشهاديين         . ال اتفاقات اإلذعان   ،خياره باتجاه المقاومة حين اختار حماس     
ورأى شلح أن هـدف     . ح بما فيه  بهذه الكلمة وليس االستشهاديين، ومضيفا إنها ليست زلة لسان ألن اإلناء ينض           

إسرائيل هو اقتتال فلسطيني داخلي وإنهاء للقضية بينما الحل السياسي وصل إلى طريق مسدود وال يوجـد أي                  
  . أفق للتسوية اليوم

 اننـا ننظـر     :وقال المجلس في بيان   .  مشعل بمحاولة اذكاء حرب أهلية     ،من جهته، اتهم المجلس الثوري لفتح     
طاب مشعل وال نستطيع ان نصفه اال بانه خطاب فتنة يسعى الى تـوتير االجـواء فـي                  بخطورة بالغة الى خ   
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الساحة الفلسطينية وتدبير حرب اهلية بأوامر من أسياده الذين يريدون فتح معارك جانبية في فلسطين لتحقيـق                 
 .أهداف خاصة بهم

ـ     رد المستشار الرئاسي الفلس    :رام اهللا من   22/4/2006القدس العربي   وأضافت    ىطيني احمد عبد الرحمن عل
وقـال عبـد     . الفتنة ودفع االوضاع نحو حرب اهلية      ىخطاب مشعل بتصريحات غاضبة اتهمته بالتحريض عل      

 دروس في الوطنية من احد، وخاصة اذا        ىالرحمن لمشعل ان نضال فتح قد بدأ قبل ان تولد، ولسنا في حاجة ال             
ـ            بشعا ىكان يتحدث الينا من الخارج، واهل مكة ادر         ىبها، ودعنا نحل مشاكلنا بدال من ان تحرض شـعبنا عل

 ابو مازن اتصاال هاتفيا مع حسني مبارك لبحث تطويق األزمة، بينما جـددت              ىواجر .الفتنة والحرب االهلية  
 .القاهرة دعوتها لحماس بااللتزام باالتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية

أكد ناصر الدين الـشاعر، نائـب رئـيس          :رام اهللا من   21/4/2006 وفا   –وكالة األنباء الفلسطينية  وذكرت  
الوزراء، وزير التربية والتعليم، ان خالد مشعل، ال يمثل الحكومة الفلسطينية، بل يمثـل حمـاس، وان هنـاك                   

ودعا الشاعر، إلى ضبط النفس، والعمل بشكل جماعي مـشترك، ودعـا             .فاصالً كبيراً بين حماس والحكومة    
ورفـض   .، مشيراً إلى ان لدينا مهمات جسام واحتالل طاٍغ، وحصار دولـي           دقيق في خطاباتهم  الجميع إلى الت  

  .إصدار البيانات والبيانات المضادة، داعياً جميع األطراف إلى ترك ذلك، واالنشغال بالهم الفلسطيني الكبير
ذيب والتلفيقـات والحقـد      في بيان لها أن خطاب مشعل امتأل بالدس والوقيعة واألكا           فتح قالت حركة من جهتها   
وتوجهت فتح قيادة وكوادر وقواعد وأنصار إلى العقالء وشركائنا في الدم والمصير من حماس وكـل            .األعمى

الفصائل بأن يتوخوا الحذر واليقظة تجاه األهداف المشبوهة لخطاب الفتنة ألن من يكتوي بنارها هم أبناء هـذا                  
سجون ومخيماتنا في لبنان وليس أمثال مشعل الذي        الس وأبطالنا في    الوطن الفلسطيني في الضفة والقطاع والقد     

  .يعيش في قصره في دمشق والذي لم يدفع في يوم من أيام عمره ضريبة النضال والسجون
أثار ردود فعل سـاخطة      خطاب مشعل  أن   ألفت حداد نقالً عن مراسلته     22/4/2006 48عربوجاء في موقع    

واتهم أحمد عبد الرحمن، النـاطق باسـم         . فى أوساط فتح والسلطة الفلسطينية     داخل الشارع الفلسطيني ال سيما    
كم صـديق تركـت     : فتح، مشعل بتوسيع دائرة العداء للشعب الفلسطيني في العواصم العربية والعالمية، قائال           

   .للشعب الفلسطيني أينما ذهبت تقطع العالقات مع تلك الدول
 فـى شـوارع غـزة ومخـيم         ىمن عناصر فتح وكتائب شهداء االقص     وتنديدا بهذه التصريحات خرج المئات      

  .النصيرات ورام اهللا معبرين عن رفضهم اطالق مثل هذه التصريحات بحق السلطة ومسئوليها
  
  الرئاسة تتسلم المساعدات الروسية  .3

مـساعدة  الممثل الروسي في االراضي الفلسطينية الكسي بوغوديني أول من أمس ال           قدم : محمد يونس  ،رام اهللا 
التي أقرتها بالده للسلطة الى مدير مكتب الرئيس محمود عباس رفيق الحسيني، ولـيس لـوزير المـال فـي                    

، فحكومة حماس لم ترض ان يحل مكتب الـرئيس          السلطة به   تحكومة بالرضى عما قام   الشعر  تحكومة، ولم   ال
  . محل وزارة المال

  22/4/2006الحياة 
  
 ساعدات الدولية عن الفلسطينيين عباس يحذر من كارثة بسبب قطع الم .4

قطاع، حال استمر قطع المساعدات الحذر الرئيس محمود عباس من وقوع كارثة في الضفة و:  اف ب،رام اهللا
 االطراف الدولية اليصال هذه المساعدات عن ىعن الحكومة الفلسطينية، وكشف انه عرض مقترحات عل

ديث لوكالة فرانس برس ستكون كارثة اذا استمرت وقال عشية بدء جولة اوروبية في ح .طريق مكتبه
 .المقاطعة واألزمة واصبح الشعب جائعا وليس لدينا خيارات غير المساعدات الدولية
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وقال ال بد من ايجاد طرق الدخال االموال وايصالها للشعب وممكن ان تتولي الرئاسة هذه المهمة وتقوم بهذا 
السرائيلية واالمريكية واالوروبية للحكومة الفلسطينية انهم  المقاطعة اىواضاف في اشارة ال .الواجب

 الشعب وهذا ممكن من خالل الرئاسة وهو اقتراح وضعناه ىامل ان تصل االموال ال. يتجاوزون الحكومة
المانحون (وقال عباس ال اعتقد ان هناك ما يبرر قطع المساعدات اذ كانوا  .لالمريكيين واالوروبيين وغيرهم

المهم ان الشعب ال يعاني، ان االنسان .  ال يعترفون بالحكومة فهناك طرق اليصال هذه المساعدات)الدوليون
.  االفراج عن االموال التي تحتجزهاىاسرائيل العباس ودعا  .المهم ان تصل االموال .العادي اليعاني

وار الرسمي الجدي شكلت الحكومة عليهم ان يبدأوا الحت مجرد ان : حكومة اولمرتىواضاف في اشارة ال
نحن رسميا وفعليا مع خطة خارطة الطريق دون تحفظات وهذا ينسجم تماما . معنا ونحن نعتبر انفسنا شريكا

وقال عباس نرفض رفضا قاطعا االنسحابات االحادية واضاف الحل الوحيد االمثل هو  .مع الموقف الدولي
وروبي والرئيس الفرنسي بشكل خاص لعب دور مهم واعتبر عباس ان بمقدور االتحاد اال .المفاوضات النهائية

واعتبر عباس ان الحكومة الفلسطينية ستبقي في عزلة اذا . في دفع االطراف مجددا الي طاولة الي المفاوضات
اذا استمروا علي موقفهم سيبقوا . وقال االمر يعود لهم. ما استمرت في موقفها الحالي من المقاطعة الدولية

 .ا جميع دول العالم الي التعامل مع حكومة هنيةمعزولين لكنه دع
 22/4/2006القدس العربي 

  
 الموقف الدولي الذي تقوده واشنطن وتل أبيب ضد الحكومة بدأ يتفكك: حماس .5

أكدت حماس أن الموقف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة والدولة العبرية ضد الحكومة             : ، سليم تايه  طولكرم
وأشار فرحات أسعد، القيادي في الحركة      . ، والقاضي بمقاطعتها سياسياً واقتصادياً، بدأ يتفكك      الفلسطينية الجديدة 

إلى وجود بوادر النفراج الوضع االقتصادي من خالل الموقف الذي اتخذته الحكومـة             في تصريح لقدس برس     
ادمة تشير إلى أنها تسير نحو      معربا عن اعتقاده أن األيام الق     . اإليطالية الجديدة، وكذلك موقف الحكومة الروسية     

أن األيام القادمة ستحمل نتائج إيجابية للشعب الفلسطيني، في ضوء           وأوضح أسعد    .األفضل، وليس إلى األسوأ   
  العربية  من جانب الحكومات   المس توجه مشيراً إلى أن حماس بدأت ت     . الحوارات السابقة التي قامت بها حماس     
وأكد أنه ال يوجد هناك أي بوادر        .لقيام بدورها تجاه الحكومة الفلسطينية    لتجاوز الضغوط التي تمارس عليها، ل     

حتى  وهي بحاجة إلى بعض الوقت،     بل على العكس، هناك بوادر أمل ونجاح كبيرة،        لفشل الحكومة الفلسطينية،  
جـع  يتم تجاوزها، ليس من جانب الفلسطينيين، وإنما من جانب من اتخذوا مواقف سابقة، وبحاجـة إلـى الترا                 

دول وكشف النقاب عن أن هناك      . عنها، كما جرى من قبل أكبر الدول األوروبية، ذات الثقل واألهمية السياسية           
واعتبـر  . نفكاك من السياسة األمريكية التي تعمل لصالح االحتالل       أوروبية أرسلت إشارات بنيتها الخروج واال     

  . سر هذا الحصارأن صمود الشعب الفلسطيني في وجه الضغوط ستؤتي ثمارها في ك
  21/04/2006 قدس برس

  
   مليون دوالر للفلسطينيين 71 الجامعة تجمع :وزير االتصاالت .6

 أعلن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني المهندس جمال الخضري عن أن األمـين              :يو بي أي  
. دوالر من المـساعدات العربيـة      مليون   71العام لجامعة الدول العربية أبلغه أن الجامعة قد جمعت أكثر من            

وقـال إن    .وأضاف الخضري أن موسى أبلغه أنه سيتم تحويلها في أقرب وقت إلى خزينة الحكومة الفلسطينية              
 مليون مـن الـسعودية وأكثـر مـن مليـون دوالر             20 مليون دوالر من قطر و     50الجامعة العربية تسلمت    

بالغ ضخمة يجري العمل على تـأمين وصـولها إلـى           كمساعدات شعبية إضافة إلى مساعدات عينية كبيرة بم       
وأشار إلى أن المساعدات ستصل قريبا إلى السلطة مؤكدا على أنه اتفق مع موسى على                .األراضي الفلسطينية 
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ضرورة استمرار االتصال بالدول العربية التي لم تقم بتسديد التزاماتها خاصة وأن الوضـع الـذي تمـر بـه           
  . الحكومة الفلسطينية صعب

  22/4/2006البيان 
  
  فلسطينيا15ل يعتقل حتالاالوتقصف عسقالن بصاروخ روسي  القدس سرايا .7

 فلـسطينيا   15اعلن ناطق عسكري ان الجيش االسرائيلي اعتقل ليل الجمعة في الـضفة             :  اف ب  ويو بي آي    
ـ    ى شهداء االقـص   ىوينتمي المشتبه بهم ال    .مالحقين بتهمة الضلوع في هجمات مسلحة       الجهـاد   ى وكـذلك ال

) كاتيوشا(، اعلنت سرايا القدس انها اطلقت صاروخ غراد         ىمن جهة اخر   .االسالمي وحماس والجبهة الشعبية   
اصـيب  كما و . لكن متحدثا باسم الجيش االسرائيلي نفي اطالق اي صاروخ        . روسي الصنع في اتجاه عسقالن    

  .بعد ان هاجم احدهم بسكينفلسطيني بجروح خطيرة عندما اطلق الجنود االسرائيليون النار عليه 
 22/4/2006القدس العربي 

  
 مشعل يؤكد انه ال يخشي التهديدات وينفي انباء عن تغييرات في مواقف حماس  .8

 ما نقلته وكالة ى وعقب عل،قال خالد مشعل انه ال يخاف من التهديدات االسرائيلية : زهير اندراوس،الناصرة
 استعداد للتعايش مع الدولة العبرية في حالة انسحابها الي حدود ىل لسانه بان حماس عىالصحافة الفرنسية عل

 .  انه ال تغيير في مواقف حماسى وقال انه ال اساس من الصحة لهذا النبأ الفتا ال1967ما قبل 
  22/4/2006 القدس العربي

 
  فتح ترفض الضغوط والتشويش المتعمد وتهديدات القتل لصحفيي إذاعة الحرية  .9

 والتشويش الفني من    ،غوط واالتهامات التي تتعرض لها إذاعة الحرية من قبل وزارة الداخلية          رفضت فتح الض  
 فضالً عن تهديدات بالقتل ضد عدد من الصحفيين العاملين فيها من جهـات               ،قبل إذاعة األقصى التابعة لحماس    

عـت وزيـر الداخليـة      كما د , ونبهت فتح وزارة الداخلية إلى ضرورة حماية الصحفيين بدل قمعهم          .مجهولة
دعت المسئولين عن إذاعة األقـصى للقيـام      ، و تهديداتالوالنائب العام إلى الكشف عن المجرمين الذين وجهوا         

   .باإلصالحات الفنية وضبط تردد إذاعتهم
  22/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
  الوفد الموحد جاهز وعباس يصل آخر الشهر: أبو العينينسلطان  .10
جال وفد من منظمة التحرير في لبنان       :  سعد الياس   عن مراسلها  بيروت من 22/4/2006لعربي   القدس ا  قالت

نبيه بري وتناول معهم الملـف      و مفتي الجمهورية والبطريرك الماروني صفير       ىبرئاسة سلطان ابو العينين عل    
فتي قباني بــ الجهـد      ونوه الم  .الفلسطيني في لبنان والحقوق المدنية وضبط السالح خارج المخيمات وداخلها         

الذي يبذله ابو العينين من اجل خدمة ابنائه الفلسطينيين، من جهته، أعلن ابو العينين اننا كفلـسطينيين تحـت                   
  .سقف القانون، ولن نقبل بأن نكون فوق القانون لجهة السالح الفلسطيني

وحد قد يباشر عمله في نهايـة       اوضح ان الوفد الفلسطيني الم    أن أبو العينين      22/4/2006المستقبل   وجاء في 
الشهر الحالي، وتفصلنا عن ذلك ايام معدودة وسيصل عباس زكي ليتولى مسؤولية الملف الفلسطيني ـ اللبناني  
في الحوار مع االشقاء اللبنانيين، وكذلك سيباشر مكتب منظمة التحرير والممثلية في لبنان قبل نهايـة الـشهر                  

هـل  : سـئل و. 1982كل رسمي واعادة العمل فيه كما كان عليه قبل العـام            الحالي ايضا عمله بعد افتتاحه بش     
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اريد طمأنتكم بان هناك    : جرى التفاهم مع كل القوى الفلسطينية من حركة حماس الى القوى االسالمية؟، اجاب            
  .تفاهما وتوافقا داخليا فلسطينيا وهذا االمر اصبح خلفنا

 ابو   به  السياسية في حماس في لبنان علي بركة، نفى ما أدلى          مسؤول العالقات أن    22/4/2006 السفير   ونقلت
العينين بعد لقائه البطريرك صفير حول التشاور مع حركة حماس في ما يتعلق بتعيين مدير لمكتب المنظمة في                  

مـسألة،  الان احدا من حركة فتح او قيادة منظمة التحرير  في لبنان لم يبحث مع حماس                 : وقال في بيان  . لبنان
 . الذي يجري من ترتيبات إلعادة افتتاح مكتب المنظمة لم يتم تنسيقه مع وزير الخارجية الزهاروان

  
  ينيينالمجتمع الدولي مسؤول تجاه الالجئين الفلسط: السنيورة .11

أكد رئيس الحكومة اللبنانية أن حماية الفلسطينيين في لبنان هي مهمة الدولة اللبنانية لقاء              :  محمد دلبح  ،واشنطن
نحن نريد من الفلسطينيين الذين هم ضيوف على أرضنا أن يكونوا ملتـزمين             ''امهم بالقانون اللبناني، وقال     التز

وأضـاف أن    ''.بالقانون اللبناني ونحن مسؤولون عن حمايتهم وحماية كافة القاطنين علـى األرض اللبنانيـة             
لى إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير وايـضا        حيث وافقنا ع  ''المسائل المتعلقة بالوجود الفلسطيني تتناول التمثيل       

إنها ليست فقط مسؤولية لبنـان، بـل هـي مـسؤولية            ''تتناول القضايا الحياتية والمعيشية لهم والتي قال عنها         
 فيمـا سـيتم تنظـيم       ،وقال إن موضوع تنظيم السالح خارج المخيمات قد جرى االنتهاء منه          . المجتمع الدولي 

لكنـه  ،  مشيرا إلى أن ذلك سيتم دائما من خالل الحوار         سطينية وفق اتفاق الطائف،   السالح داخل المخيمات الفل   
  . إن لبنان ال يريد أن يكون مأوى للخارجين عن القانون وهو أمر جرى التوافق عليه:استطرد قائال

  22/4/2006الدستور 
  

  خطة إسرائيلية جديدة لتصفية حق العودة .12
 عن محاولة السلطات اإلسرائيلية اشراكهم في       48ون من فلسطينيي    كشف محام :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

خطتها لتصفية حق العودة من خالل تقديم عروض مغرية للعائالت الفلسطينية في الشتات تشمل مبـالغ ماليـة                  
 وأصبحت تابعة لدائرة اراضي إسـرائيل       48باهظة أو الحصول على أراض كانت قد صودرت من فلسطينيي           

وتركز  الخطة على العائالت التي تملك أراضي أو منازل في مدن مختلطة مثل               .ضفة الغربية أو أراض  في ال    
 .حيفا وعكا واللد والرملة ومدن يهودية تبقت فيها العشرات من البيوت العربية التي تشرد أهلها عنـد النكبـة                  

ها احدها توقـع علـى      وبموجب الخطة فإن الطرف اإلسرائيلي يتوجه إلى العائلة بأكثر من عرض وعند قبول            
  . تنازلها عن حق العودة

  22/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مخطط جديد لمد انبوب غاز يلتهم اراضي مدينة الطيبة في المثلث .13
مخطط جديد لمد انبوب غاز قطري يمر في اراضي مدينة الطيبة من الجهة             عن    النقاب كشف:  رامي منصور 

سمية، فإن مشروع الغاز القطري سيمتد من مدينة الرملة جنوباً حتى           وحسب الخرائط والمعلومات الر   . الشرقية
 .مدينة حيفا شماالً، على طول مئة كيلومتر وبعرض عشرة امتار اضافة لمناطق ارتـداد بعـشرات االمتـار                 

، او كما يسمونه في الدوائر الحكومية الرسمية، الخارطة الهيكلية القطريـة للغـاز         )ب(37وحسب مخطط تاما    
  ! ي، يهدف مد انبوب الغاز لتوفير مصادر طاقة اضافية لدولة اسرائيلالطبيع

  21/4/2006 48عرب
  

  إسرائيل تعلن بناء نصف الجدار العنصري .14
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 وأوضحت وزارة الحرب أنه تم إنجـاز        ،أنهت إسرائيل بناء نصف جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية         
 في مرحلـة    ه كلم وال يزال ما تبقى من      140على بناء    مقررة فيما يجري العمل حاليا       660 كلم من اصل     330

 145 تقع على أراضي الضفة الغربية في حـين ان           هوبحسب مكتب األمم المتحدة، فإن ثالثة أرباع       .التخطيط
 6289عازلة سيقضمان   المنطقة  البناء واقامة   ال بأن    المكتب أفادكما  . كلم فقط بموازاة  ما يسمى الخط األخضر       

  .اضي الفلسطينيةهكتارا من األر
  22/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  جنود إسرائيليون يقذفون جريحين فلسطينيين من سيارة اإلسعاف .15

كشفت منظمة نساء سالم اإلسرائيلية عن واحدة من أبشع ممارسات االحـتالل ضـد              :   نظير مجلي  ،تل أبيب 
 شخصا  11بنى مدرسة فلسطينية وجرح     الفلسطينيين، قام خاللها الجنود االسرائيليون بإطالق الرصاص على م        

من تالميذها وعمالها وأعاقوا تقديم العالج الثنين منهم بإنزال الجريحين من سيارة اإلسـعاف وإبقائهمـا فـي                  
  .الشارع حتى انتهوا من تفتيش السيارة

  22/4/2006الشرق األوسط 
  

  أسيراً عربياً بينهم امرأتان في سجون االحتالل 60 :األسرىوزارة  .16
 أسيراً عربياً من دول عربية مختلفـة، يحتجـزون فـي سـجون              60نت وزارة األسرى عن أن أكثر من        أعل

االحتالل، ويعيشون ظروفاً قاسية وتمارس بحقهم كافة أساليب االضطهاد والتعذيب والقهر، على الـرغم مـن                
وقال رياض األشقر،    .صراتفاقيات السالم التي وقعتها دولة االحتالل مع بعض هذه الدول العربية كاألردن وم            

مدير الدائرة اإلعالمية، بأن الطريقة الوحيدة التي يتمكن األسرى العرب فيها من التواصل مع ذويهم، هي عن                 
إن األسرى العرب يعتبرون رهائن لدى االحتالل ليس لديهم أفق سياسـي            : طريق األسرى الفلسطينيين، وقال   

رب أو ما يطلق عليهم أسرى الدوريات، وذلك لتميـزيهم عـن            وأوضح التقرير، بأن األسرى الع     لحل قضيتهم 
باقي األسرى الفلسطينيين، ينحدرون من عدة دول عربية منها، العراق ومصر واألردن وسـوريا والـسودان                

  .ولبنان وغيرها من الدول العربية
  21/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   احتالل غزة ةدرس إعادئيل تإسرا:  االسرائيليقائد القيادة الجنوبية .17

ن الجيش يستعد إلعادة احتالل أجزاء      أ ،يواف غاالنت قال  أن  : القدس من   21/4/2006 سي ان ان     نشر موقع 
نّه يدرس عدة خيارات    أ قوله،   عنهونقل   .من قطاع غزة، إذا لم توقف الحكومة الفلسطينية، إطالق القذائف منها          

بات الثمن الذي ندفعه غير معقول بسبب تنامي الهجمات، فإنه يتعين علينا             إذا    قائال، أنه  وأوضح   .إضافة لذلك 
 .من ضمنهم موفاز  ووشدد على أنّه تلقى موافقة المسؤولين رفيعي المستوى في الجيش،            .اتخاذ خطوات أخرى  

مـل،  عملية عسكرية واسعة النطـاق أو احـتالل كا        ل احتمال    إن أي  ،غير أن مسؤولين في وزارة الدفاع قالوا      
  .ضعيف ألسباب مالية وسياسية

هآرتس نقلت عن قادة كبـار      أن  : وكاالتنقال عن   القدس المحتلة    من   22/4/2006 الخليج اإلماراتية    وذكرت
 ها بالمقابـل  لكن. ةعووضم خطط   رفي الجيش قولهم إن القوات تتدرب على شن هجوم في قطاع غزة في إطا             

ألنها قد تضر بالتأييد الـدولي الـذي        ،  عملية في المستقبل القريب    انه من غير المرجح تنفيذ هذه ال       هم،نقلت عن 
 ضربات الصواريخ التي تقـوم       من جهته،   يفضل سالوتحن  أ كما. اكتسبته إسرائيل منذ تولي حماس الحكومة     

 . باإلضافة إلى نيران المدفعية في المناطق القريبة من حدود غزة الفلسطينيينبها الطائرات ضد النشطاء
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 هم ان دفعأشار إلىحالوتس  إلى أن :من الناصرة 22/4/2006القدس العربي   مراسلر اندراوسزهيولفت 
في سياق ذي صلة كشف و. ة من يدفع إلى ذلك مسؤوليىسيكون عل،  القيام باجتياح القطاع بقوات بريةىال

 حول ي الدولة السياسي فىعن وجود خالفات عميقة للغاية بين الجيش والمستو معاريفلالمراسل السياسي 
 في الجيش عبرت عن امتعاضها واستيائها من قيام افرايم سنيه، ى رفيعة المستوا ان مصادرحيث. الموضوع

 اولمرت وموفاز، وابلغهما ى قام بعد عودته باالجتماع ال، رغم أنه محمود عباس في رام اهللاىباالجتماع سرا ال
ان تعريف سلطة فلسطينية برأسين غير موجود على إعتبار . بتفاصيل اللقاء الذي وصف بانه كان مثمرا للغاية

  .من ناحية الجيش
ـ  إلـى مـا   : وكـاالت نقال عن   الناصرة   من   22/4/2006 الغد األردنية     مراسل برهوم جرايسي ولفت    ه ذكرت

ان جهات امنية وسياسية إسرائيلية باتت توصي بضرب وقصف مقرات فلسطينية حساسة            من   ، أمس ،معاريف
وتقول إن الوضع يتطلب الذهاب فوراً الى مواجهة     .، بما فيها مقر المجلس التشريعي في رام اهللا        من دون تمييز  

   .مفتوحة منذ اآلن مع حماس، وعدم االنتظار حتى تستوفي الحركة سيطرتها على مقاليد الحكم في السلطة
  

    ؟!ونجاد... إسرائيل تدرس جدياً اغتيال هنّية .18
أشار المعلق األمني في هآرتس، امس، إلى أن اغتيال كل من أحمدي نجـاد              : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   

برغم قناعة اإلسرائيليين بـأن     وورأى أنه   . وإسماعيل هنية بات أمراً يبحث بجدية في أروقة األمن اإلسرائيلية         
 تختلـف   نتائج االغتيال غير متوقعة وأن تجربة اغتيال عباس الموسوي لم تكن مرضية، فإن حال نجاد وهنية               

ويشير إلى أن إسرائيل في مواجهة اإلسالم المتعصب المرتكز إلى قوافل االنتحـاريين والـذي               . بعض الشيء 
ال تملك سوى التهديد بأن تـدميرها سـيقود         يعمل بذراعي اإلرهاب من الداخل والسالح النووي من الخارج،          
 وحماس إدراك   ،حزب اهللا ،  ن إيران، القاعدة  أيضا إلى تدمير المقدسات اإلسالمية، معتبراً أنه ينبغي على كل م          

ومن أجل أن يكون    . أن نجاحهم في تحقيق حلم تدمير إسرائيل يعني إلحاق كارثة باإلسالم الذي يتحدثون باسمه             
غير أنه إذا تجرأت إسرائيل على فعل ذلك        . مثل هذا التهديد موثوقاً وينجز الردع، فإن من الواجب إطالقه سلفاً          

ولذلك تزداد قيمة إبعاد الزعماء الذين يشكل سلوكهم خطراً وجوديـاً علـى             . نقمة مليار مسلم  تستقطب  سفإنها  
  .ردع نظراءهم وخلفاءهملإسرائيل 

  22/4/2006السفير 
  

  اسرائيل تفضل أن تدير العالقة مع الفلسطينيين بالتوافق : أولمرت .19
في تل  التي وقعت   عملية التفجيرية   أن سوريا تقف من وراء ال     بأولمرت،   زعم   21/4/2006 48 عرب ذكر موقع 

 خالل  هديشدت هونقلت االذاعة االسرائيلية العامة عن     .في لقاء جمعه مع أعضاء مجلس الشيوخ االمريكي       ،  ابيب
اسـرائيل تفـضل أن تـدير العالقـة مـع           أن  وزعم  .  على العالقة بين سوريا وإيران وحكومة حماس       ءلقاال

لن تنتظر لالبد وستحدد حدودها النهائية      ف ،تمرار الوضعية كما هي اليوم    ولكن في حال اس   . الفلسطينيين بالتوافق 
  .ن سيخسرون من هذه الخطوةيالفلسطيني مشيرا إلى أن .بذاتها
 رجـاالت أولمـرت، مـن جهـاز     أن: تل ابيـب  من   22/4/2006 الشرق األوسط     مراسل نظير مجلي ونوه  

 مـن ذوي الـسوابق، وقـد        بأنهمال عن حكومة حماس،     روا للوفد األميركي تقريرا مفص    المخابرات العامة، وفّ  
وصـفه  كما تم منحهم ملفا حول، جمال أبو سمهدانة،         . اعتقلوا عدة مرات في اسرائيل بسبب نشاطهم االرهابي       

انه يتحمل شخصيا المسؤولية المباشرة عن قتل رجـال         وانه أحد أخطر الشخصيات االرهابية في قطاع غزة،         ب
ويشير المراقبون الى ان الهدف من هذا التقريـر         . الث سنوات لدى دخولهم الى القطاع     األمن األميركيين قبل ث   

وقد وعد الوفد بنقل    . هو تجنيد األميركيين بشكل تام لصالح الموقف االسرائيلي ضد حماس والسلطة الفلسطينية           
  . قراراتها حول المنطقةكل هذه المعلومات الى الجهات المعنية في الواليات المتحدة حتى تأخذها باالعتبار في
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 أن تـصعيد    ونن من أولمرت يـر    يقريبإلى أن   : الناصرة من   22/4/2006 الحياة    مراسل أسعد تلحمي ولفت  
 في اقناع شركائه في االئتالف الحكـومي بحيويـة          متهالفلسطينيين هجماتهم العسكرية واالنتحارية سيسهل مه     
ساعده في اقناع المجتمع الدولي بدعم هذه الخطة بـداعي          االنسحاب األحادي من أعماق الضفة الغربية، كما سي       

غياب شريك فلسطيني جدير بالتفاوض على نحو يحتم على إسرائيل اتخاذ خطوات تصب في مصلحة أمنهـا،                 
  .من دون أن تقيم اعتباراً للطرف الثاني

  
  العمل شريك أساسي وبيرتس للدفاع  :حكومة أولمرت .20

امس، ان التركيبة الحزبية والوزارية لحكومة اولمرت باتت واضحة المعـالم،           اكد التلفزيون االسرائيلي، مساء     
ريتس حقيبة الدفاع ومنصب نائـب رئـيس        ي يتولى ب  ها، على أن  الشريك االساسي في    حزب العمل  حيث سيكون 

وستضم الحكومة الى    . حقائب وزارية  7بحسب االتفاق الذي تم التوصل اليه، سيحوز         كما أن الحزب     .الحكومة
 هـا ووفق ما نقل عـن محللـين، فإن        . احزاب شاس واسرائيل بيتنا والمتقاعدين ويهودية التوراة       ،ديما والعمل ك

 مقعدا، كما انها ستكون مستقرة وتستمر فترة طويلة، خصوصاً انه ال يـستطيع              84ستتمتع بغالبية برلمانية من     
  .حزب واحد من احزابها او حزبين اسقاطها بشكل حاسم

  22/4/2006المستقبل 
  

  طلب الصانع يطلب زيارة المفاعل النووي اإلسرائيلي .21
طالب طلب الصانع، بأن تتاح له زيارة المفاعل النووي االسرائيلي في ديمونة وذلك لالطالع علـى                : تل أبيب 

  .األضرار المحدقة بالسكان العرب واليهود الذين يعيشون في المنطقة
  22/4/2006الشرق األوسط 

  
  عوى قضائية تطالب البرغوثي بتعويضهممستوطنون يرفعون د .22

رفع مجلس مستوطنة عمانوئيل، دعوى قضائية ضد مروان البرغوثي، تتهمه بالمسؤولية عن مقتـل              : رام اهللا 
وأفـادت الحملـة    . ، باعتباره مؤسـسها   2001عدد من سكان المستوطنة في عملية نفذتها كتائب األقصى عام           

ا، أن الجديد في الدعوى أنها تتضمن اتهاما بالمسؤولية عـن تلـك             الشعبية إلطالق سراح البرغوثي من جهته     
وأشارت الحملة إلى أن هـذه  . العمليات للسلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي  اللذين كانت تسيطر عليهما فتح   

  .هي ثاني دعوى ترفعها عائالت قتلى إسرائيليين ضد البرغوثي
  21/04/2006قدس برس 

  
  ن تواجد كثيف لليهود في أحياء عربية في القدسحركة إسرائيلية تحذر م .23

حذرت حركة السالم اآلن اإلسرائيلية من الوجود الكثيف لليهود داخل األحيـاء العربيـة، والـذين                :  طولكرم
يسكنون فيها بعد أن يشتروا منازل فيها أو يقيموا مستعمراتهم فيها، محذرة من أن تكريس االستيطان قد يفشل                  

 المستوطنين بأنهم يجرون الدولة إلى      ،واتهمت الحركة  .لى تسوية حول الوضع الدائم مستقبالً     إمكانية التوصل إ  
  .مواجهة مع سكان األحياء العربية ومع الفلسطينيين

  21/04/2006قدس برس 
  

   ألف شركة وورشة باإلغالق45 ما زال يتهدد الركود االقتصادي االسرائيلي .24
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ب مجموعة بزنس داتا يسرائيل أن خطـر اإلغـالق تهـدد الـشهر              كشفت معطيات إسرائيلية بحس   :  الناصرة
 في المائة مقارنة    2.8 شركة وورشة عمل إسرائيلية، حيث شكل ذلك انخفاضا بنسبة           45120الماضي أكثر من    

  .  بشكل عام الولةمع الشهر الذي سبقه، بسبب حالة الركود االقتصادي الذي تعاني منه
في الشركة، إن التحسن شمل خاصة قطاع البناء والتسويق والخدمات وقطـاع            وقالت المديرة العامة المشاركة     

وعزا اقتصاديو المجموعة تحسن أالوضاع بالذات في الشهر        . المواد الغذائية والمشروبات والمقاهي والمطاعم    
لة االنتخابات ساهمت في تحسن أوضاع بعض الشركات خاصة العام        أن  الماضي، ألنه يسبق فترة األعياد، كما       

  .في مجاالت الدعاية والنشر واإلعالم واالتصاالت
  21/04/2006قدس برس 

  
  قراصنة إنترنت يخترقون معهداً إسرائيلياً يطور أسلحة بيولوجية وكيماوية .25

تعرض موقع إسرائيلي، على اإلنترنت، تابع لمعهد في نيس تسيونا متخصص فـي األبحـاث               :  القدس المحتلة 
البيولوجية وتطوير األسلحة الكيماوية، لعملية اختراق من قبل مجموعة من قراصـنة الحواسـيب، الـداعمين                

رت أن المخترقين أدخلـوا     وذك. وقالت يديعوت أحرونوت إن الموقع أغلق في أعقاب ذلك        . للشعب الفلسطيني 
  .فيه مواد تحريضية معادية إلسرائيل

  21/04/2006قدس برس 
  

   ماليين دوالر للقيام باعمالها اليومية6 لمبلغ  بحاجةالسلطة .26
 ماليين دوالر للقيـام     6بلغ دخل السلطة الفلسطينية اليومي حوالي مليون دوالر، في حين تحتاج السلطة لمبلغ              

 وقد وصل دين السلطة الخارجي إلى حوالي مليار دوالر، بينما وصل دين البنوك المحلية               هذا. باعمالها اليومية 
  . مليون دوالر سنويا40بينما تبلغ الفائدة على هذه الديون حوالي .  مليون دوالر640على الحكومة 

  22/4/2006الشرق األوسط 
  

   منها في القدس18 فندقا في األراضي الفلسطينية 77 .27
لمركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن عدد الفنادق العاملة في األراضي الفلسطينية بلـغ فـي شـهر               أعلن الجهاز ا  
 فندقاً في منطقـة     18 سريراً، منها    7.732 غرفة، تضم    3.648 فندقاً، بسعة    77،  2005ديسمبر  -كانون األول 

 بأسلوب المـسح الـشامل   مبيناً أنه تم تنفيذ هذا المسح ميدانياً    ،     سريرا 2.064 غرفة و  896القدس، يتوفر فيها    
  .لكافة المنشآت الفندقية في األراضي الفلسطينية

  22/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  ربع الفلسطينيين يعانون نفسيا .28
 قال خبراء في دراسة مسحية أجرتها منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع جامعة بيرزيت إن ربـع                 : رويترز

  ى الدراسة الوصول إلى نتائج توضحويهدف القائمون عل .يا من الوضع السياسي القائمالفلسطينيين يعانون نفس
  .للدول األخرى ما يفتقده الفلسطينيون من حقوق اإلنسان بسبب المعيشة تحت ظروف حرب بشكل مستمر

  22/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  توقيع كتابين توثيقيين عن الفلسطينيين في لبنان .29



 

 14

المهجرون الفلسطينيون في لبنان، بين مرارة اللجـوء        <ة الفلسطيني في لندن حفل توقيع كتاب        أقام مركز العود  
دليل الالجئين الفلسطينيين في لبنان، الواقـع       <ومآسي الهجرة، لمندوب المركز في لبنان علي هويدي، وكتاب          

 وحضور سـليم الحـص،      ، للكاتب رأفت مرة، برعاية    >االجتماعي والقانوني وتعريف بالمؤسسات والمخيمات    
إضافة إلى ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى اللبنانية وحشد من المثقفين الفلسطينيين واللبنانيين وممثلـي               

  . المؤسسات االجتماعية واإلنسانية
  22/4/2006السفير 

  
  دياب يحذر من خطورة الحفريات التي تتم أسفل المسجد األقصى .30

 عضو الكتلة البرلمانية لنواب اإلخوان المسلمين بالبرلمان المصري         ،أحمد دياب ور  قدم الدكت : عبد المعز محمد  
 بطلب إحاطة لوزير الخارجية عن موقف وزارته من الحفريات الخطيـرة التـي تقـوم بهـا                  -ونائب قليوب 

حدث السلطات الصهيونية تحت حرم المسجد األقصى، مما يشكل تهديدا خطيرا للمسجد األقصى وما يمكن أن ي               
  .جراء هذه التصرفات غير المسئولة من جانب المحتلين الصهاينة

  21/4/2006اخوان اون الين 
  

   مليون دوالر مساعدات للسلطة الفلسطينية 28  قدمتمصر  .31
مساعد وزير الخارجية للشئون العربية مندوب مصر       - السفير هاني خالف     ى نف  : ر العزب الطيب الطاه   ،الدوحة

 تعرض مصر ألي ضغوط خارجية فيما يتصل بطبيعة عالقتها أو نوعية اتصاالتها مـع       -ية الجامعة العرب  ىلد
 مليون دوالر أخيرا ضمن التزامات القاهرة المالية للسلطة في إطار            28   وأكد أنه تم تقديم     , الحكومة الفلسطينية 

   . السلطة الوطنية فيهاىمن يتول عن القضية الفلسطينية ايا كان ىوقال لن نتخل، قرارات القمة العربية األخيرة
  22/4/2006األهرام المصرية 

  
   يستقبل عباس اليوم في األردنرئيس الوزراء .32

 وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عمان في طريقه للقيام بجولة أوروبية تـشمل               : ماجد األمير  ،عمان
 خيري أن عباس سيلتقي اليوم رئـيس         السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا      قالو. لوكسمبورج وفرنسا، وتركيا  

الوزراء معروف البخيت وعددا من المسؤولين األردنيين، كما يلتقي وزيـر الخارجيـة االسـباني ميجويـل                 
ومن المتوقع أن يطلب عباس من موراتينـوس أن تبـذل           . موراتينوس الذي يصل اليوم إلى عمان للغاية ذاتها       

استئناف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وممارسة ضغوط علـى         مدريد جهودا إلقناع االتحاد األوروبي ب     
  .إسرائيل لوقف العنف والحصار اللذين تمارسهما ضد الفلسطينيين

  21/4/2006الرأي األردنية 
  

  قمة مصرية إسرائيلية في منتجع شرم الشيخ األسبوع المقبل .33
ن منتجع شـرم الـشيخ الـساحلي سيـشهد          إ قالت مصادر مصرية وإسرائيلية متطابقة    :  خالد محمود  -القاهرة

األسبوع المقبل أول قمة من نوعها بين الرئيس المصري حسنى مبارك وايهـود اولمـرت رئـيس الحكومـة             
سـرائيلية فـي    ورفض يعقوب سيتي الناطق الرسمي باسم السفارة اال       . سرائيلية منذ وصول األخير للسلطة    اال

  .ين مبارك وأولمرتالقاهرة التعليق على المحادثات المرتقبة ب
وأجرى الرئيس مبارك اتصاال هاتفيا أمس مع أولمرت بحث خالله الوضع الراهن على الساحة اإلسرائيلية في                

كما أجرى اتـصاال هاتفيـا مـع        ،  ضوء المستجدات على األرض في كل من تل أبيب واألراضي الفلسطينية          
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ع في األراضي الفلسطينية وسـبل تحـسين        الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم خالله بحث تطورات األوضا        
  .األوضاع المعيشية اليومية للشعب الفلسطيني وكذلك سبل دفع جهود عملية السالم

  22/4/2006الشرق األوسط 
  

 تطبيع على ضفاف نهر األردن.. أصدقاء األرض .34
نبي نهـر   وقف نشطاء إسرائيليون وأردنيون من جمعية أصدقاء األرض في الشرق األوسط على جا            : رويترز

.  األردن أمس للفت األنظار إلى األخطار المحدقة بالنهر الذي يقول المسيحيون ان السيد المسيح تم تعميده فيـه                 
واستقل ناشط إسرائيلي في مجال الدفاع عن البيئة زورقا رافعا العلم اإلسرائيلي وتوجه به إلى الجانب األردني                 

لصرف الصحي ويتعرض للجفاف بسبب عقود مـن اإلهمـال          من النهر الذي يعاني من تلوث شديد بمخلفات ا        
يـين ورفـع    نتيجة الصراع واالستخدام الزراعي المكثف، وتسلم الناشط بعد ذلك علما أردنيا من زمـالء أردن              

   . العلمين في وسط النهر
  22/4/2006البيان 

  
  يجب دعم حكومة حماس ماديا ومعنويا  : البحرين .35
 وقفت مـع    ،هلية والشعبية والحكومية   بمختلف القطاعات والمستويات األ    ،حرينعلي أحمد أن الب   . كد النائب د  أ

مام المؤتمر الدولي الثالث لدعم الـشعب       أوقال في كلمته    . الحق الفلسطيني وضد التطبيع مع العدو الصهيوني      
لمنتخبة لى جانب الحكومة الفلسطينية ا    إنعلن بشكل واضح وقوفنا      نحن   الفلسطيني الذي عقد مؤخرا في طهران     

رفض حكومة حماس   وأضاف ان   . ونحيي كفاح جميع القوى المقاومة والمناضلة الرافضة لالحتالل الصهيوني        
االعتراف باسرائيل هو موقف بديهي وحق طبيعي للشعب الفلسطيني، الن االعتراف بإسرائيل ليس هو المدخل               

ن أجـدى    للطرف الضحية حيث مـن األ      مثل لصنع السالم في المنطقة، بل هو مدخل ظالم يحمل المسؤولية          األ
  . تحمل المسؤولية للطرف الذي أجج هذا الصراع والذي أوجد المشكلة

  22/4/2006أخبار الخليج البحرينية 
  

    ة حماسظهر حقيقة حكومي تعيين مطلوب: واشنطن .36
طلوب من قبـل     اعتبرت وزارة الخارجية األميركية أن إقدام الحكومة الفلسطينية على تعيين مقاوم م            :ب.ف.أ

هذا األمر  معلقاً  سم الوزارة شون ماكورماك     إوقال الناطق ب   .إسرائيل في مركز المسؤولية يظهر حقيقة الحركة      
وقـال  . موقفهـا  يدل إلى أهمية توجيه رسالة موحدة وقوية من قبل األسرة الدولية كي تطلـب منهـا تغييـر                 

ا يريده جميع الفلسطينيين أي دولـة فلـسطينية         ماكورماك أيضاً ما تقوم به حكومة حماس هو الوقوف عكس م          
  . تكون دولة مستقرة ودولة آمنة يتمكن فيها األطفال الفلسطينيون اليوم من بناء مستقبل أفضل

 22/4/2006البيان 
 

   استمرار دعم الفلسطينيين ضروري:السفير الروسي .37
أن بالده تعتبر استمرار دعم الفلسطينيين      أكد سفير روسيا في األردن الكسندر كالوغين        : عمان،  نسرين الشمايلة 

ضروريا، ألن التخلي عن تقديم المساعدات يعني أن المجتمع الدولي ال يحترم خيار الشعب الفلـسطيني الـذي    
على الشروط الثالثة التي تسترشد بها اللجنة الرباعيـة فـي           وأكد   .فضل حماس على حركات فلسطينية أخرى     

واقترحت روسـيا   . راف بإسرائيل، نبذ العنف، احترام اتفاقيات الحكومة السابقة       االعت: التعامل مع السلطة وهي   
 خلق أجهزة مراقبة من أجل      ، القلقين من عدم توصيل المساعدات إلى العنوان السليم        ،على الشركاء واألطراف  
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وأوضـح كـالوغين أن حمـاس أعلنـت     . اإلشراف على كيفية توزيع هذه المساعدات على الشعب الفلسطيني       
  .استعدادها لتبني مثل هذه األجهزة إزاء هذا االقتراح

ن أوحتى اآلن لم تقدم الفيديرالية الروسية مساعدات مباشرة إلى حكومة حماس، حسب السفير، الذي أضـاف                 
مع الرئيس عباس، ونعتقد أنه هو سيكون متلقي هذه المساعدات وهو الذي يوزعها علـى               حواراً  بالده تجري   

كون تحت تصرف   ست ماليين دوالر    10 للفلسطينيين   وقدمت روسيا أخيراً   .ق العلنية والشفافة  الفلسطينيين بالطر 
  . عباس

وأكد كالوغين أنه أثناء محادثات حكومته في موسكو مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد مـشعل                  
. ألشـياء األساسـية   عادة النظر في موقف حماس ببعض ا      إ عليهم   الماضي أن ) مارس(وممثلي الوفد في آذار     

لى ذلك، قـال إن      إ تجاه قبول مبادئ اللجنة الرباعية،    إوأضاف نحن نعتقد أن هناك إمكانية لتحرك تدريجي في          
واعتبر أن عزلة    .قبول حماس للمبادرة العربية، وهي قاعدة جيدة للتحرك، دليل على تغيير موقفها وقبول واقع             

 نحن نفضل الحوار مع حماس دون التخلي عـن المواقـف            حماس ليست لمصلحة األطراف اإلقليمية، مضيفا     
  . وأوضح أن الحوار ال يعني أن روسيا تقبل كل شيء يأتي من حماس. المبدئية

وفي رد على سؤال حول التزامات إسرائيل وواجباتها في هذا المجال، قال كالوغين ندعو الطرفين إلى تجنـب         
ن إوأضـاف    .سرائيل أن تمتنع عن اتخاذ مثل هذه القرارات       اتخاذ خطوات أحادية الجانب وهذا يعني دعوة إل       

هناك قلقا بشأن الجدار العازل، إذ أن الرباعية ال تعارض الجدار كمنطق، لكن في حال بنائه على األراضـي                   
  .  هذا شيء ال نستطيع أن نقبلهالفلسطينية طبعاً

 مصر واألردن بصورة حيوية أكثـر فـي          إلى أن هناك مقترحات إلشراك األطراف اإلقليمية مثل        أخيراًً أشار 
  .دفع عملية السالم إلى األماملنشاطات اللجنة الرباعية، 

  22/4/2006الغد األردنية 
  

  بحكومة حماسمسؤول روسّي كبير يؤكّد ضرورة االعتراف  .38
 ذكرت وكاالت األنباء الروسية أن ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون التعاون الدولي في مكافحـة              : موسكو

ال بد من توفير الفرصة لحماس حتى تتحول إلى         : ما يسمى اإلرهاب والجريمة المنظمة، أناتولي سافونوف قال       
قوة سياسية كي ال تلومنا فيما بعد بأنّنا لم نوفّر لها هذه الفرصة وأننا خنقناها سياسياً واقتصادياً وما إلى ذلـك                     

وقد أبدتْ وسائل اإلعالم الصهيونية      .لنصائح والمالحظات بل ال بد من مساعدتها با     : وأضاف. على حد وصفه  
استياءها من تصريحات سافونوف وعدّتها دليالً جديداً على انحياز موسكو إلى فلسطين، خاصةً وأن سافونوف               

إن ثمة خياران ال ثالث لهما؛ فإما عدم االعتراف بحماس، وإما توفير الفرصة لهـا كـي                 : قال بالحرف الواحد  
  .ولكننا إن لم نعترف بحماس فإننا سنؤزم الموقف ليس إال.. ول إلى تنظيم سياسيتتح

  21/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  فرنسا ترفض استقبال وزير من حكومة حماس وترحب بزيارة عباس .39
 بـو أحماس سـمير      في حكومة  التخطيطلى وزير   إنها رفضت منح تأشيرة دخول      أمس  أعلنت فرنسا   أ: باريس

وروبي العربي في باريس، لكنها رحبت بزيارة سيقوم بهـا رئـيس   عيشة للمشاركة في منتدى حول الحوار األ     
ن أوضـحت   أو .ن الرئيس جاك شيراك سيـستقبله     ألى باريس، مؤكدة    إ  أبريل 28 و 27في  السلطة الفلسطينية   

  . مع الحركةوروبي بتعليق االتصاالت السياسية قرار الرفض جاء التزاما منها بالقرار األ
  22/4/2006الشرق األوسط 

  
  إسرائيل تتحمل مسؤولية أكبر من أوروبا في األزمة المالية الفلسطينية: بروكسل .40
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زمـة الماليـة التـي      وروبي في األ  تحاد األ من اإل  كبرأن اسرائيل تتحمل مسؤولية     أ المفوضية االوروبية    ترى
سم مفوضة العالقات الخارجية بينيتا فيريروــ       إالمتحدثة ب دوين  أيما  إوقالت  ،   السلطة الفلسطينية  تشهدها حالياً 

وروبية المباشـرة ال تـسمح      ن المساعدة األ  أضافت  أو .فالدنر لسنا المصدر الرئيسي لتمويل السلطة الفلسطينية      
ن الرسوم الجمركية   إوتابعت  . من الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية     % 10خالل سنة عادية سوى بتسديد      

. كبـر بكثيـر   أ  تـشكل مبلغـاً     مليون دوالر شهرياً   50رفض اسرائيل تسديدها للفلسطينيين وتزيد عن       التي ت 
والقيـود علـى    )  الفلسطيني -االسرائيلي(زمة المالية قبل كل شيء هو استمرار النزاع         ن سبب األ  أوضحت  أو

  .تنقل الفلسطينيين التي تفرضها اسرائيل
  22/4/2006الشرق األوسط 

 
  فلسطينية لتنفيذ مشروعاتأوروبا يشترط موافقة واشنطن والبنك الدولي  .41
أعلن البنك الدولي اليوم أنه لن يبدأ في تنفيذ أي مشروعات جديدة في األراضي الفلسطينية دون موافقـة                  : كونا

وقال مصدر مسؤول في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أن            .الدول األعضاء في مجلس إدارته    
 بقيمـة    مشروعاً 12 في األراضي الفلسطينية والبالغ عددها       لن يوقف المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً      البنك  

مطـابق لموقـف      في موضوع المساعدات الفلـسطينية     ويأتي موقف البنك الدولي    . مليون دوالر  150تتجاوز  
 42اضي على تقديم منحـة بقيمـة        وكان البنك الدولي قد وافق الشهر الم      . الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي   

مليون دوالر للسلطة الفلسطينية للمساعدة في تلبية احتياجاتها المالية الطارئة وبهدف الحيلولة دون تأثير األزمة               
  .المالية الطاحنة على توفير االحتياجات الضرورية األساسية والخدمات للشعب الفلسطيني

  22/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  اباني بتجميد المساعدات للفلسطينييننفي ي .42
سم وزارة الخارجية اليابانية تان يغوتشي أن تكون اليابـان قـد جمـدت مـساعداتها                إ نفى المتحدث ب   :طوكيو

ن مشاريع المساعدات اإلنـسانية    إوأضاف   .للفلسطينيين مؤكداً بقاء المساعدات اإلنسانية ومشاريعها على حالها       
وتابع أن اليابان تنتظر بـنفس الوقـت أن       .المتحدة ومنظماتها قائمة على قدم وساق     والسيما بالتعاون مع األمم     

بـل يجـب    ... تحدد الحكومة الحالية مواقفها السياسية بحيث ال يكفي أنها فازت باإلنتخابات بشكل ديمقراطي            
 بخريطة الطريـق  ودعا المتحدث اسرائيل وحماس إلى اإللتزام. احترام دور القانون وحرية التعبير ونبذ العنف 

  . وعدم اللجوء إلى العنف لتحقيق أهدافهم مؤكداً أن هذا هو الموقف األساسي للحكومة اليابانية تجاه الطرفين
  21/4/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 

  
  األمم المتحدة تطالب إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية .43

ومة اإلسرائيلية بتحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلـسطينية، وااللتـزام            الحك طالبت األمم المتحدة  
وجـددت فـي تقريـر       .بمسؤولية تقديم المساعدات اإلنسانية، وأن ال تشكل عائقاً أمام وصول هذه المساعدات           

سانية الحالية إلى   وأرجع التقرير أسباب األزمة اإلن     .تحذيرها من تدهور الوضع اإلنساني وتأثيرات هذا التدهور       
تقييد إسرائيل لحرية تنقل الفلسطينيين والعمليات العسكرية المتكررة ومصادرة األراضي وهدم البيوت وبنـاء              

وشدد التقريـر   . ضرائبالجدار الفاصل في الضفة الغربية، وتوقف الحكومة اإلسرائيلية عن تحويل عائدات            ال
فاع في نسبة الموت بسبب انعدام األمـن وتـدهور الوضـع            على أن ضعف السلطة الوطنية قد يؤدي إلى ارت        

وبين أنـه لـيس     . الصحي والخدمات الصحيةّ والصحة العامة والتي قد تأتي كنتيجة مباشرة النهيار الخدمات           
لألمم المتحدة النية أو المقدرة على سد الفراغ الذي قد يتشكل في حال إنهيار السلطة الوطنيـة، كمـا أنهـا ال                      

وشدد على أنه خالفاً لما حـدث فـي          .تبغي تقديم المستوى نفسه من الخدمات التي تقدمها السلطة        تستطيع وال   



 

 18

دول ومناطق أخرى مثل ما حدث في عدد من الدول األفريقية، فأن وقع األزمة سـيكون أشـد علـى األرض              
لوسطى، مـع جهـاز   الفلسطينية ألن هذه األزمة تصيب مجتمعا متمدنا، في السابق كان في الغالب من الطبقة ا      

  .خدمات متقدم إلى حد كبير اعتمد عليه المجتمع الفلسطيني بقوة
  21/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  قبول هنية لبرنامج أبو مازن والمبادرة العربية ينهي االزمة : عريقات: حوار .44

   :فهيم الحامدفيما يلي نص الحوار الذي أجراه 
 تل أبيب في تصعيد التوتر في األراضي الفلسطينية وزيادة الضغط على حكومـة  إلى اي مدى ستساهم عملية  *

  حماس و الشعب الفلسطيني؟
 السؤال يجب أن يوجه الى حكومة هنية التى هي ليست حكومة حماس، بل هي حكومة شعب فلسطين وهى                    -

مـا إلـى مواقـف تحمـى        حكومتنا جميعاً، هذه الحكومة يجب أن ال تستند في مواقفها إلى مواقف حزبية وإن             
المصالح الفلسطينية ، وباعتقادي أن البرنامج الذي قدمه الرئيس أبو مازن لألخ هنية حـال تكليفـه بتـشكيل                   
الحكومة يعتمد على الشرعية الدولية والشرعية العربية والتزامات السلطة و هو األساس الذي يجنب الـشعب                

, و المـسألة لـيس شـعارات        . الفرصة لتصعيد العدوان     و مخاطر إعطاء إسرائيل   . الفلسطيني مخاطر العزلة  
وبالتالي نحن نطلب من رئيس الحكومة أن       . ولكنها تكمن في تقييم إقليمي وعربي و دولي دقيق لما يدور حولنا           

  .يقبل بالبرنامج الذي عرضه ا أبو مازن عليه وال يحق أن يكون لدينا سلطة واحدة بسياستين أو سلطة برأسين 
  ن أن هذا هو المخرج والحل؟هل تعتقدو*
 نعم و نحن كفلسطينيين تحت االحتالل لدينا مواقف في الجمعية العامة لألمم المتحدة، فهل يعقـل أن تكـون                    -

 ال تقبل بميثاق األمم المتحدة وال تقبل بقرارات الشرعية الدوليةاو ال تقبل بمبـادرة   2006لدينا حكومة في سنة     
وهل يعقـل أن    . تقبل كل الدول تلك المبادرة واآلن ال تقبلها الحكومة الفلسطينية         السالم العربية و هل يعقل أن       

إن كل الحكومات التى تأتى عبر التاريخ أول        . تكون هناك حكومة فلسطينية ال تقبل التزامات الحكومات السابقة        
ال أحد يجادل أن    .ل الدول   ما تقوم به هو االلتزام بالتزامات الحكومة السابقة هذا هو حال العالقات الدولية وحا             

ولكن النقاش يدور اآلن    , األخوة في حماس فازوا في االنتخابات وال أحد يناقش أن الحكومة هي حكومة شرعية             
  .على برنامج سياسي يستمد من الشرعية الدولية والعربية والتزامات السلطة

نية إسـرائيلية ترتكـب بـشكل       ولكن وجهة نظر حكومة حماس أن عملية تل أبيب جاءت نتيجة أعمال عدوا            *
  منتظم ضد الشعب الفلسطيني؟

وبالتالي .  في نهاية المطاف العنف ال يقود إال إلى العنف والفوضى ال تولد إال مثلها والحقد ال يجنى إال مثله                   -
المطلوب لوقف دائرة العنف أن تبدأ اللجنة الرباعية بطرح آليات تنفيذ خطـة خارطـة الطريـق ،و القـضية                    

ينية لن تُحل عسكريا، أي أن اإلجراءات اإلسرائيلية أدت إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الـدماء                 الفلسط
وأي . والمطلوب اآلن هو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لكي تكون عملية السالم ذات مغزى وعقد مؤتمر دولـي                 

  .م مصالحنا على اإلطالقعملية تستهدف مدنيين سواء فلسطينيين أو إسرائيليين نحن ندينها وال تخد
  مطالبة رئيس الوزراء بحكومة وحدة وطنية هل يعنى فشل حماس ؟*
نحن نريد النجاح لحماس ونساهم معها بكل جهد إلنجاحها في مهمتها الصعبة ولكـن يتعـين علـى الـسيد                    -

لن تكون هناك   إسماعيل هنية أن يساعد نفسه ويساعدنا أيضاً في قبول البرنامج الذي عرضه أبو مازن ومن ثم                 
وبالتالي علينا أن نساِعد أنفُسنا كفلـسطينيين حتـى يـساعدنا           . عقبات أمام تشكيل حكومة ائتالف وطني واسع      

أشقاءؤا العرب وبالتالي االرتكاز إلى المبادرة الخيرة الكريمة االستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد              
 .اهللا وهى أساسنا لذلك

 22/4/2006عكاظ 
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 ألسنا شديدي التسامح تجاه إسرائيل؟ .45

  شلومو صاند
مارست األغلبية العظمى من العواصم الغربية النقد ضد نتائج االنتخابات في أراضي السلطة الفلسطينية، بينما               

ويمكن النظر برضى لكون الكثير مـن       . استقبلت هذه العواصم باالرتياح نتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة       
ين بدأوا يعبرون عن ضيقهم بعد سنوات طويلة من احتالل األراضي الفلسطينية، مما يشكل تطـوراً                اإلسرائيلي

  .إيجابياً في حرب المئة عام المعاصرة
لقد جرى تسفيه الخيارات السياسية للشعب الفلسطيني من قبل الناطقين األميركيين، وذلك ألن المنتصرين فـي                

بدولة إسرائيل، وهذا يطرح مشكلة، ولكن لماذا الدهشة؟ فمنذ أربعة عقـود            هذه االنتخابات ال يقبلون االعتراف      
لم تكف حكومات إسرائيل اليمينية منها أو اليسارية عن السماح بعملية االستيطان وتـشجيعها، وهـي عمليـة                  

  .ابتلعت، عاماً بعد عام، أجزاء جديدة من األرض الفلسطينية
إلعتراف ولو جزئياً بالمسؤولية عن تكون مشكلة الالجئين الفلسطينيين         بعد الرفض اإلسرائيلي التاريخي الدائم ل     

لتحطيم هيبة وما يشبه سـيادة الـسلطة الفلـسطينية،      ) من قبل إسرائيل  (، وبعد عمل كل ما يمكن       1948عام  
تقـوم  اختار شعب المناطق المحتلة بديالً سياحياً أكثر حزماً، وكذلك أقل فساداً، وإن يكن من المؤكد أن حماس                  

بلعبة خطرة وهناك احتمال قليل في أن تتلقى دعماً دائماً من الشعب الفلسطيني الذي يعاني على نحو خـاص،                   
ولكنها تتحمل مسؤولية المغامرة بتحدي إسرائيل والغرب، من دون أن تـرفض بالكامـل فكـرة االعتـراف                  

  .المتبادل، بل تلمح الى استعدادها لذلك في ظروف معينة
، كما أنها لم تعتـرف بالقـدس   1967ئيل، وهذا أمر واقع، لم تعترف أبداً بفلسطين داخل حدود إن دولة إسرا 

كعاصمة للدولة الفلسطينية، فلماذا في ظل هذه الظروف االعتراف بهكذا إسـرائيل؟            ) القسم العربي من القدس   (
كن إسرائيل لم تقبـل، حتـى        تبنّت الحركة الوطنية الفلسطينية بغالبيتها مبدأ تقسيم فلسطين، ل         1988في عام   

اليوم، مبدأ تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومع ذلك لم تجد نفسها مهددة بالمقاطعة من قبل العالم الغربـي؛                  
لقد مورست ضغوط من هنا وهناك على إسرائيل، ولكن لم يجِر اللجوء إطالقاً الى التهديـد المعلـن أو الـى                     
  .العقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

موقفاً مشابهاً تجاه حكومة حماس؟ من الواضح أنه يجب البحث عن الجـواب فـي               لماذا ال يتبنى األميركيون     
لم يحتج األمر ألكثر من أسبوعين كـي تـسحب سـوريا            . عالقاتهم التاريخية المتوازنة باإلسرائيليين والعرب    

ة،  تـستخدم الواليـات المتحـد   1967جيشها من لبنان إثر تبنّي قرار مجلس األمن الدولي، بينما ومنذ عـام   
وبصورة منهجية، حق النقض لمواجهة أي محاولة لوضع قرار ينذر إسـرائيل باالنـسحاب مـن األراضـي                  

وأما العالم الغربي الديموقراطي، فإنه يمارس الصمت، منذ تسعة وثالثين عاماً، على التنكر للحقـوق               . المحتلة
يين لصالح حماس من أجل انتزاعـه       السياسية واإلنسانية لشعب بأكمله، فكان ال بد من قسوة تصويت الفلسطين          

  !من صمته
: وبالمقابل، فإن العالم لم يبخل بالمديح على إيهود أولمرت، كما أنه كان قد حمل المبخرة لسلفه آرييل شـارون                  

ولكن أحداً منهما لم يسع ألن يتفاوض بشأن سـالم الـشجعان مـع              . لقد قيل إن اإلثنين من طينة شارل ديغول       
عكس من ذلك، فإن إسرائيل تبني جدار فصل، ليس على أرضـها ولكـن علـى أرض                 وعلى ال . الفلسطينيين

الفلسطينيين، وتفعل كل ما تستطيع من أجل ضم القسم الشرقي من القدس ومـن ضـمنه األمـاكن المقدسـة؛                    
وإسرائيل تطرد السكان الفلسطينيين من غور األردن كي تستكمل حصارهم وتكثف من حضورها في الرقعـة                

وكل ذلـك  . محتلة بين جنوب وشمال القدس من أجل منع التواصل األرضي في دولة فلسطين المحتلة الضيقة ال 
وفي الواقع لماذا يجب أن نربأ بمبادئ العدالة والمـساواة فـي            . ال يمنع من أن تتلقى إسرائيل التقدير والمديح       
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ن سنة إضافية من الهدوء النسبي، مع الحقوق، إذا كان من شأن سياسة األمر الواقع والقوة أن تؤمن تسعاً وثالثي          
  مستوى محدود من اإلرهاب المحلي؟

لكن االنتخابات اإلسرائيلية لم تترجم فقط انتصار مشاعر الكلل تجاه االحتالل واإلرهاب الدموي الـذي تولّـد                 
 يهود العالم   إن الدولة اليهودية والديموقراطية التي وفق تعبيرها، ليست جمهورية مواطنيها كافة، بل دولة            . عنه

السبب تطور ميزان القوى الديموغرافي بين اليهود والعرب على كامل          : قاطبة، هذه الدولة مأخوذة بخوف طاغ     
وقد دفع هذا الهاجس باألمس الى االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غـزة،            . األراضي التي تمت السيطرة عليها    

  .ادة االنتشاروالهاجس نفسه يشرح نجاح حزب كاديما وشعبية مشروعه إلع
إن اليمين التوسعي الذي كان يحلم بـإسرائيل الكبرى يتراجع اليوم لصالح اليمين اإلثني الـذي تـنفخ الـريح                   

إن حزب إسرائيل بيتنا إلفيغدور ليبرلمان والذي يشكل المهاجرون الروس معظم ناخبيه،            : المؤاتية في أشرعته  
خارج حدود دولة إسرائيل، من أجل الحصول علـى دولـة           يريد أن تصبح المناطق المأهولة بالسكان العرب،        

إن هذا الحزب الذي يبشّر عالنية بالتطهير العرقي يتمتع اآلن بالشرعية الكاملـة فـي الثقافـة                 . يهودية صافية 
السياسية اإلسرائيلية، وقد دعاه إيهود أولمرت رئيس الوزراء القادم، لالنضمام الى حكومته، وفق المبدأ الـذي                

وهذا يؤكد ما هو معروف     . ه يحق لألحزاب اليهودية والصهيونية فقط المشاركة في االئتالف الحكومي         يقول إن 
  .دولة إسرائيلية ليست ديموقراطية سوى بالنسبة لليهود، وهي يهودية بالنسبة للعرب: من الجميع

يف يمكن أال أرتعب من     كإسرائيلي، متحدر من يهود واجهوا في القرن العشرين، التنكر لحقهم في المواطنة، ك            
من الملح إذاً وضع نهاية لالحتالل ولمسلسل أعمال القتل التي تتغذى منـه،             . إمكانية الدولة اليهودية المتطهرة   

  !وتحصين دولة إسرائيل ضد الفيروس العنصري الذي يتهددها
  14/4/2006جريدة الموند 
    22/4/2006المستقبل 

  
  حماس في االتجاه الصحيح .46

 وسزهير اندرا
ال أحد يؤيد قتل المدنيين أيا كانت هويتهم، ونحن من هؤالء، وبالتالي فإننا نعتقد أن عملية تل أبيب التي نفذتها 
حركة الجهاد اإلسالمي، يوم االثنين من هذا األسبوع، مدانة ألنه ليس من شيم شعبنا الفلسطيني قتل المدنيين 

ي المتداول لإلرهاب، والذي يقول بأنه قتل مدنيين غير األبرياء والعزل، حتي وفق التعريف الغربي الرسم
 .مشاركين في العمليات العسكرية

عالوة علي ذلك، فان توقيت العملية من قبل مخططيها أربك الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة 
رهابيين، وبات ، التي تتعرض لحملة عالمية شرسة لعزلها وتأطيرها في خانة اإلرهاب واإل)حماس(اإلسالمية 

واضحا أن المؤامرة علي حماس، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني في المناطق المحتلة، شاء 
من شاء وأبي من أبي، تشمل الواليات المتحدة األمريكية وربيبتها إسرائيل ودوال غربية وبطبيعة الحال دوال 

ال يعقل أن يقوم وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود ف. عربية وجهات فلسطينية أكل الدهر عليها وشرب
الزهار، المنتخب ديمقراطيا من قبل شعبه، بزيارة إلي مصر وال يجد أي مسؤول حكومي يستقبله أو يجتمع 
معه، كما أن افتعال المملكة الهاشمية أزمة مع حماس وإعالنها بأنها ال تريد استقبال الدكتور الزهار علي 

تؤكد ما قلناه دائما بأن الدول العربية ال تمتلك الشجاعة لكي تغرد خارج السرب الذي تقوده أراضيها، 
 .واشنطن

ولكن علي الرغم من ذلك، فإننا نري أن حركة حماس تدير المعركة ضد الجبهة العالمية بحنكة وحكمة وذكاء، 
 .جرا ويفكر ثالث خطوات إلي األماموتقوم بإزاحة الحجارة، كما يفعل العب الشطرنج البارع، عندما يحرك ح
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أوال، : ال نجزم وال نفصل إذا قلنا بأن حماس تقود المعركة علي جبهات مختلفة بهدف تصديع الجبهة العالمية
الحركة تحافظ علي عالقات طيبة مع دول عربية وإسالمية، فإعالن قطر عن تبرع بمبلغ مائة مليون دوالر 

غ، كما أن العالقة مع إيران تندرج ضمن رؤية الحركة لبعدها ولعمقها للشعب الفلسطيني ال يدور في فرا
ثانيا، المسار الذي تنتهجه حماس هو اختراق الحصار األوروبي ومحاصرة الحصار، فها هي . اإلسالمي

النرويج توجه دعوة رسمية لممثلين عن الحركة لزيارتها، وها هو رئيس الحكومة إسماعيل هنية يهاتف نظيره 
الي المنتخب رومانو برودي ويقدم له التهاني بمناسبة انتصاره الكبير علي رئيس الحكومة السابق الموالي االيط

ألمريكا سيلفيو برلوسكوني، وال غضاضة بالتذكير بأن أول تصريح أطلقه برودي بعيد فوزه كان أنه سيسحب 
 زد علي ذلك الموقف الروسي المؤيد القوات االيطالية التي تشارك في احتالل العراق وانتهاك أرضه وعرضه،

للحركة واإلعالن الذي صدر هذا األسبوع من موسكو عن نية الحكومة التبرع بعشرة ماليين دوالر للشعب 
ثالثا، تعمل حماس بتأن علي إقامة عالقات مع دول عدم االنحياز، فعلي سبيل الذكر ال الحصر، . الفلسطيني

القادم، وهناك ) مايو(ركة سيقوم بزيارة رسمية إلي الصين في شهر أيار نورد في هذا السياق أن وفدا من الح
أنباء شبه مؤكدة عن اتصاالت رفيعة المستوي مع الهند، التي تستورد األسلحة المتطورة من إسرائيل وتقيم 

وقيام معها عالقات دبلوماسية وطيدة، ناهيك عن العالقة المميزة لحماس مع النظام الحاكم في جنوب أفريقيا 
أما عن موقف الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، فحدث وال حرج، فالرجل . وفد يمثلها بزيارة رسمية إلي تركيا

الذي يقود دول أمريكا الالتينية إلي تبني سياسة معادية لواشنطن العدوانية، كان أول من وجه دعوة إلي قيادة 
وص لالختيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، فكان حماس لزيارة كاراكاس وأعلن عن دعمه الكامل وغير المنق

الرد اإلسرائيلي علي ذلك بأن شافيز هو السامي، ألنه صرح في مقابلة متلفزة بأنه من غير المعقول أن يتحكم 
 .أحفاد أولئك الذين قتلوا السيد المسيح عليه السالم باالقتصاد العالمي

ورج بوش وتوني بلير بالعدوان االمبريالي علي العراق قبل عندما قام مجرما الحرب ج: والشيء بالشيء يذكر
ثالثة أعوام، وقفت أغلبية دول العالم إلي جانبهما، لكن مع مرور األيام وانقشاع الغيوم وظهور الصورة 
الواضحة وانكشاف األكاذيب التي سوقت للعالم لتبرير العدوان، بدأت هذه الجبهة بالتصدع، وكانت اسبانيا لمن 

 ذاكرته أول دولة تسحب قواتها من العراق وتعلن علي المأل تحديها لإلدارة األمريكية، وبدأت المسبحة خانته
تفرط، ألن ما قام علي باطل هو باطل، ودول العالم وشعوبها ليسوا رهائن لدي األرعن بوش ووزير حربه 

 .دونالد رامسفيلد ونائبه ديك تشيني
 مع إسرائيل وحلفائها، ومع ذلك فإنها تمكنت حتي اآلن من تسجيل حماس تدير معركة غير متكافئة بالمرة

باإلضافة إلي ذلك، فال نعتقد . العديد من النقاط لصالحها، هذه النقاط، التي تصب في الصالح الفلسطيني العام
بأن حركة فتح المحطمة والمتشرذمة ستعود إلي سدة الحكم في القريب، ومن يعول علي ذلك فهو مخطئ، 

 .ي سياسته علي أبراج من الرمال المسروقة وغير المسروقة لبناء جدار العزل العنصريويبن
يحق لنا أن نتفاءل، ويحق لنا أن ندافع عن خيار شعبنا الديمقراطي، ونقترح علي المدسوسين من أبناء شعبنا 

ب الفلسطيني قيادة الفلسطيني وأمتنا العربية أن يكفوا عن حياكة المؤامرات والمكائد والدسائس علي الشع
وشعبا، ألن هذا الشعب علّم الجميع أنه ال يضيع حق وراءه مطالب، وتعلّم أن مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة 

 .  واحدة
 22/4/2006القدس العربي                    

  
  سؤال حماس المؤجل  .47

  محمد فاضل  
 الفلسطينية لحظة نشأتها بموجب اتفاق لم       هل كانت السلطة  : يتعين هنا طرح تساؤل مغيب وسط اللهاث اليومي       

قد ال يتبادر الشك لحظة أن الراحـل         . ينل الرضا الكامل فلسطينيا تملك قابلية النمو والتطور إلى دولة حقيقية؟          



 

 22

يعتقدان بأن السلطة ليست سوى مشروع للدولة الفلـسطينية         ) أبومازن(ياسر عرفات ومن بعده محمود عباس       
  . ليس هؤالء فقط بل نصف الشعب الفلسطيني على األقل. ليها الفلسطينيونالمستقلة التي يسعى إ

. منذ البداية ولربما بشكل أكثر إلحاحـاً اآلن       ) حماس(لكن المعني أكثر بالسؤال هي حركة المقاومة اإلسالمية         
أي  . ب؟هل يمكن أن نأخذ مشاركة حماس في االنتخابات وفوزها وتشكيلها للحكومة الفلسطينية على انه جـوا               

لديها قناعة بأن الحكومة الفلسطينية التي تديرها اآلن وقبل ذلك مشاركتها في االنتخابـات تعكـس   ) حماس(أن  
  . قناعة لديها بان هذه السلطة والكيان الفلسطيني الناشئ يملك من المقومات ما يجعلها ينمو إلى دولة مستقلة؟

والـسلطة الفلـسطينية    ) حمـاس (كة المقاومة اإلسـالمية      على األقل، وكلما تعلق األمر بحر      1996منذ العام   
وإسرائيل، كنت اردد أن على قادة حماس أن يدركوا أن إسرائيل ال تريد أي كيان فلسطيني قابل للنمو إلى دولة             

  . سواء كان على رأسه ياسر عرفات أو أحمد ياسين أو أي فلسطيني آخر
سلطة الفلسطينية والمؤسسات التي نشأت على أسـاس اتفـاق          اآلن أميل لالعتقاد بأن حماس ربما أدركت أن ال        

بمعنـى أن   . أوسلو تمثل ألوية للدولة وقواعد يمكن البناء عليها من منظور تاريخي أو اسـتراتيجي باألصـح        
لكن إن صح هـذا     . مجمل الحركة السياسية الفلسطينية يتعين أن تسير باتجاه بناء دولة فلسطينية مكتملة السيادة            

  . د، فان قناعة حماس جاءت متأخرة واالهم بثمن باهظ الكلفةاالعتقا
لكن ثمة ما يدعونا لعدم التعجل في االستنتاج، ففي موقعها على شبكة االنترنت التزال الحركة تعرض موقفها                 

تـرى حركـة المقاومـة      : فالحركة التزال تقول التـالي     . من سلطة الحكم الذاتي على نحو ينفي ذلك الجواب        
ليست أكثر من إفراز من إفرازات اتفاقات التعـايش مـع العـدو             ) سلطة الحكم الذاتي  (أن  ) حماس(ة  اإلسالمي

الصهيوني وتؤمن الحركة أن الصهاينة وافقوا على إقامة هذه السلطة لتحقيق مجموعة مـن أهـدافهم اآلنيـة                  
الموقـع مطالبـة بتنفيـذ      ابعد من هذا، فان السلطة حسب ما جاء فـي           ) المركز الفلسطيني لإلعالم  ( .والبعيدة

التزاماتها التي تعهدت بها في االتفاقات وفي مقدمة هذه االتفاقات التصدي لعمليات المقاومة وضرب فـصائلها                
ان السلطة بالنسبة لموقف حماس المعلن       . وإضعافها بحجة حماية مسيرة التسوية واتفاقات السلطة مع إسرائيل        

من شأنه إضفاء نوع من الشرعية على االحـتالل وممارسـاته وان            تمثل جملة من الشرور، فهي تشكل ستارا        
الصهاينة حاولوا تجنب مواجهة الحركة وبرنامجها الجهادي عبر االختباء خلف سلطة الحكم الذاتي وان اتفاقات               

  . أوسلو صيغة مضللة لتصفية القضية الفلسطينية
فا سعت إسرائيل دوماً إلى تحقيقه وتعلن بوضوح        لكن الحركة تعي جيداً أن االحتراب األهلي الفلسطيني كان هد         

رغـم   التي تجنبت بكل حزم االنجرار لـصراع مـع الـسلطة            ) حماس(أن ذلك انعكس على مواقف حركة       
ممارسات السلطة القمعية وتعدياتها على حقوق اإلنسان في مناطق الحكم الذاتي والتـي بلغـت حـد اغتيـال                   

 واعتقال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني بحجة تأييدهم لفصائل          المجاهدين وإطالق الرصاص على المصلين    
  . المقاومة الفلسطينية حسب الموقع نفسه

هل ترى  . لكن هذا يعيد طرح التساؤل بقوة حول موقف حماس من سلطة الحكم الذاتي بشكل أكثر إلحاحا اآلن                
  . الحركة أن هذه السلطة تملك إمكانيات النمو لكي يتحول إلى دولة؟

في تلك السنوات، كانت حماس تقوم بعملية استشهادية فترد إسرائيل أوالً بتحميل السلطة مسؤولية العملية وترد                
 علـى األقـل     1996 او   1994كان السيناريو يجري على هذا النحو منذ        . بضرب منشآت ومؤسسات السلطة   

 السلطة إلى أقـصى الحـدود       وبعد ان أضعفت إسرائيل    . وحتى اجتياح جنين ومحاصرة عرفات في المقاطعة      
وشلت حركتها السياسية بحصار عرفات، التفتت الى حماس وبدأت توجه لها ضربات تتعدى اغتيال عناصـر                

  . كتائب األقصى لتطال القيادات
اغتالت الشيخ احمد ياسين والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي، لكن المفاجأة هو أن رد الحركة لم يكـن بمـستوى                  

اآلن سيتذكر قياديو حمـاس بعـضا مـن         . ث التحول األهم في الحركة وسياساتها وتوجهاتها      بل لقد حد  . الفعل
  . األسئلة والعبارات التي كانت تتكرر قبل سنوات عندما كانت خارج السلطة
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فبعد عملية تل أبيب األخيرة التي أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عنها، ردت إسرائيل فورا بتحميـل                 
  . فلسطينية مسؤولية العملية بطريقة تذكرنا بتحميل السلطة والرئيس عرفات مسؤولية عمليات حماسالحكومة ال

ليس بإمكان حكومة إسماعيل    . ان هذا سيضع حكومة حماس في محنة كتلك التي عاشتها حكومات فتح من قبلها             
 عن فوضى السالح في الشارع      هنية أن ال تأخذ تهديدات اإلسرائيليين على محمل الجد، وليس بإمكانها اإلشاحة           

وهي حتما ستتذكر مناشدات مسؤولي حكومات فتح السابقة برئاسة ابومازن وقريع حول فوضـى               . الفلسطيني
وهي بعد ان عاشت مخاض تشكيل حكومة وحدة وطنية، ستتذكر بـال شـك              . السالح وضرورة ضبط السالح   

 .  الوزارية وستتذكر رفضها وحججها في الرفض      ردودها على دعوات حكومات فتح لها بالمشاركة في التشكيلة        
فـرفض فـتح    . اآلن هو الوقت المناسب لحماس لتعيد قراءة الوضع بشكل أكثر عقالنية وببعد نظر تـاريخي              

  . الدخول معها في حكومة وحدة وطنية هو تكرار لموقفها في السنوات الماضية
 مماثل وال ريب أن قياديي حمـاس وخـصوصا          والتحدي الذي ستفرضه العمليات االستشهادية سيقابله منطق      

رئيس الوزراء إسماعيل هنية سيعيد تكرار العبارات نفسها التي كان يقولها ابومازن واحمد قريـع مـن قبلـه                   
مخاطبا الفصائل األخرى ومعوال على عقالنيتها في خلق توازن بين متطلبات إدارة الدولة وإدارة الصراع مع                

ر غير األخالقي الذي فرض على الحكومة بقطع المعونات، سيجد هنية وقيـاديو             وعدا حالة الحصا   . إسرائيل
حماس ان إدارة الدولة وتلبية احتياجات الشعب يحتاج لحس عملي وسياسات مفتوحة وقنوات اتصال وقبول مع                

 لكي تـصبح    لو كانت حماس اآلن اقتنعت بان سلطة الحكم الذاتي التي تديرها اليوم تملك إمكانية النمو               . العالم
وهذا يوجب عليها إجـراء مراجعـة أمينـة وصـارمة           . دولة فان هذا إدراك متأخر للغاية وبثمن باهظ الكلفة        

 . وموضوعية لمسؤوليتها في السنوات السابقة عندما فاتها ان تدرك ان السلطة ليست األشخاص بل المؤسـسة               
طة فلسطينية ناشئة يمكن ان يديرها ياسـر        المؤسسة التي كان يتعين عليها ان تضعها في مكانها الصحيح كسل          

  . عرفات ويمكن ان يديرها احمد ياسين ويمكن ان يديرها احمد سعدات او حنان عشراوي أو زهيرة كمال
وصولها اليوم إلى السلطة يثبت هذا بالضبط، والحديث عن االنتقال السلس للسلطة كمثال نـادر فـي بلـداننا                   

حماس في السنوات الـسابقة      . أي أن نتعامل مع السلطة كمؤسسة ال أشخاص       العربية، إنما يؤكد هذا بالضبط،      
لم تدرك إال متأخراً وبعد أثمان باهظة ان بطوالتها ورصيدها المتنامي في الشارع الفلسطيني إنما جاء وهـي                  

. كانت تضرب وكان اإلسرائيليون يضربون السلطة إلـى ان أنهكوهـا وشـلوها             . تختبئ وراء السلطة أيضا   
 . ندما التفتوا لحماس، تغيرت الحركة ودخلت في السلطة التي ظلت تمثل بالنسبة لها كل الشروروع

 22/4/2006البيان 
  

  واشنطن ونهاية اللعبة الديمقراطية  .48
   ياسر الزعاترة 

 في المئة من كلماته، في ممارسة لم تعرف في الدستور سوى في حاالت              40مقال الخميس في هذه الزاوية فقد       
وقد حدث ذلك رغم أنه مكتوب منذ أكثر من أسبوع، وال صلة له البتة بحكاية األسلحة المهربة، بل إن                   . نادرة

عنوانه كان حول األردن وخطة كاديما لالنفصال أحادي الجانب، وليس عن الخطة بحد ذاتها كما ظهـر مـن                   
  . العنوان

ن تخوفاً من هذا النوع قد ورد علـى لـسان         خالصة ما أردنا قوله هو أن األردن مهدد بالخطة إياها، ونتذكر أ           
وزير الخارجية السابق مروان المعشر، ذلك أن تحويل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى جحيم من خالل                 
الجدار سيدفع الفلسطينيين إلى الهجرة نحو األردن، ووحدها المقاومة هي من يمكن أن يحـول بيـنهم وبـين                   

  . مة هما وصفة البقاء في األرض وتحدي االحتاللالهجرة ألن الصمود والمقاو
على أن أمراً كهذا ال يمكن أن يتم من دون دعم عربي وإسالمي شعبي ورسمي، وعلى مختلف األصـعدة، ال                    

فـي العالقـات    . سيما وأن استهداف األردن ما يزال طرحاً أساسياً لدى أحزاب معروفة في الدولـة العبريـة               
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تتعقد بشكل دائم، والسفارات والتطبيع ال تعني أن كل شيء يمضي على مـا يـرام،          السياسية تتداخل القضايا و   
وال بد من مواقف مختلفة في بعض األحيان، وما نعرفه أن تهريب األسلحة عن طريق مصر لم يكن يتم فـي                     
 معظمه من دون علمها، حتى لو تم من خالل تجار سالح، وتسريب المقاتلين وربما األسلحة من سـوريا إلـى        

  . العراق، والذي تراجع خالل الشهور األخيرة لم يكن يتم من دون على السوريين
اإلسرائيليون لن يكونوا حريصين على األردن إال بمقدار خدمته لمصالحهم، وهي معادلة قد تتغير في وقت من                 

ن نجـاح   األوقات، وكما أن نجاح المشروع األمريكي في العراق يضر باألردن والوضع العربي برمتـه، فـإ               
هناك بالتأكيد حسابات تتعلق بالحراك الـسياسي وحيـث         . مشروع أولمرت يضر باألردن والفلسطينيين أيضاً     

يعتقد البعض بأن واشنطن ربما تدفع في اتجاه تحسين شروط اللعبة الديمقراطية بما يتيح لإلخوان هنا مـساحة                  
حتى لو وردت إشارات ما هدفها المزيد من الضغط،         لكن هذا االعتقاد ال يبدو محقاً،       . أكبر من الكعكة السياسية   

فبعد ما جرى في العراق وفلسطين سيكون من الصعب على واشنطن أن تبادر إلى الضغط على أحد من أجـل            
  .منح اإلسالميين فرصة أكبر لالقتراب من السلطة، حتى لو كانت المعطيات الشعبية في صالحهم

داث هو أن لعبة إفشال حماس ما زالت ماضية على قدم وساق، وأنها لن              ما يمكن أن يقرأ من السياق العام لألح       
تتوقف قبل اإلطاحة بالتجربة، مع تركيزها على التشويه قبل اإلطاحة، وهو ما بدت حماس متنبهة له إلى حـد                   

 وحين يكون األمر علـى    . كبير، على اعتبار أن خسارة الحكومة ليست شيئاً أمام خسارة البرنامج والمصداقية           
هذا النحو، فإن من العبث أن يطاح بحماس في فلسطين فيما يسمح لحلفائها اإلخوان بتحقيق نتائج أكبـر فـي                    
االنتخابات، حتى لو جرى تسريب أنباء من هذا النوع العتبارات التذكير بوجود ملفات يمكن الضغط السياسي                

  .من خاللها
ار نفوذهم، في ظل احتمال اسـتمرار حمـاس فـي           ربما أراد البعض التحذير من السماح لإلخوان بتوسيع إط        

السلطة، وأظن أن الرسالة قد وصلت، فيما ال يبدو أنها غائبة عن وعي أركان اإلدارة األمريكية، ال سيما بعـد                    
أن تراجعت حكاية الديمقراطية بالنسبة إليهم، ليس فقط بالتسامح مع العقيد القذافي وديمقراطيته العجيبة، أو مع                

ريث في مصر، ولكن أيضاً بالسعي لحرمان اللعبة الديمقراطية بعد ظهور النتـائج مـن التفاعـل                 مساعي التو 
  .بحسب المعادالت الطبيعية، كما في العراق وفلسطين

  22/4/2006الدستور 
  

 : كاريكاتير .49
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  21/4/2006البيان 

 
  


