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 2010أولمرت يتوقع ترسيم حدود إسرائيل حتى عام  .1

انه إذا فاز برئاسة الحكومـة المقبلـة فـي          أعلن أولمرت،   : تل أبيب  من 10/3/2006الشرق األوسط   نشرت  
وقال ان هـذه المهمـة      . 2010االنتخابات فسينهي عملية ترسيم الحدود النهائية للدولة العبرية مع مطلع سنة            

وكان اولمرت يتكلم في لقاء مع طاقم قيادة المعركة االنتخابية الـذي            . ستخلق وضعا جديدا في الشرق األوسط     
وقال ان حزبه يأتي ببرنامج جديد يـضع مـصلحة          . ع كديما في استطالعات الرأي    كان يبحث في أسباب تراج    

وسئل عن رأيه في التصريح الذي نقله صحافي ايطالي         . اسرائيل ويهودية الدولة العبرية في رأس سلم االهتمام       
مـاذا  ال يهمنـي    : فأجاب. على لسان محمود عباس بأنه يرغب في فوز كديما برئاسة اولمرت في االنتخابات            

  .يقول أبو مازن عني وعن حزبي
 مقابلـة نـشرتها أمـس        في اولمرتقال  : ب.ف. أ  نقالً عن  القدس من 10/3/2006الوطن القطرية   وأضافت  

صحيفة جيروزاليم بوست ان هذه الحدود ستتيح السرائيل االنفصال عن اغلبية الشعب الفلسطيني واالحتفـاظ               
 مسكن بين معاليه ادوميم والقدس،      3500انه يعتزم ان يأمر ببناء      وأعلن ايضا   . بأغلبية يهودية كبرى ومستقرة   

  . وهو مشروع اعلن عن تجميده اثر ضغوط من الواليات المتحدة
جدار الفصل يتبع إلى حد بعيـد       أن   إلى    أشار اولمرت أن   القدس من 10/3/2006الخليج اإلماراتية   وجاء في   

وأضاف أنـه سـيعطي الـسلطة       . ر قد يتغير حسب الظروف    مسار الحدود النهائية، ملمحا إلى أن مسار الجدا       
  . الفلسطينية وقتا معقوال إلجراء إصالحات ونزع السالح وقبول اتفاقات السالم المؤقتة

اولمرت قال انه يعتـزم فـرض الحـدود         أن  ألفت حداد    نقالً عن مراسلته   9/3/2006 48عرب  وذكر موقع   
وأضاف لجيروزالم بوست بأنه سيعطي الـسلطة        .ائيل وتنبذ العنف  االسرائيلية الدائمة مالم تعترف حماس باسر     

واكـدت الـسلطة    . بقيادة حماس وقتا معقوال الجراء اصالحات ونزع السالح وقبول اتفاقات السالم المؤقتـة            
 اوال الحـدود لـن      :وقال نبيل ابو ردينة    .الفلسطينية ان تصريحات اولمرت خروجا عن خطة خارطة الطريق        

 وعلى راسها القدس مؤكدا عدم قبول السلطة        67 الشرعية الدولية اى االراضى التى احتلت عام         ترسم اال وفق  
وقال طريق السالم لن يتم اال      . 67باى تسوية او اى حل يقتطع سنتيمترا واحدا من االراضى التي احتلت عام              

رائيل علـى الـشعب     باقامة دولة فلسطينية مستقلة بدون مستوطنات وبدون خطط من طرف واحد تفرضها اس            
الفلسطيني والحدود التي نعترف بها هى حدود الرابع من حزيران وخارطة الطريق هى الطريق الوحيد لتحقيق                

إن إسرائيل تبحث أعذار للتهرب من تطبيق االتفاقات والتهرب من الجلوس على طاولة المفاوضات              : وقال ذلك
وطالـب   .لوحيد لالتفاق على اى حلول فى المـستقبل وهذه األعذار مرفوضة وطاولة المفاوضات هى المكان ا      

اسرائيل بالعودة الى طاولة المفاوضات واستئناف الحوار بينهمات من اجل التوصل الى حلول لكـل القـضايا                 
  .  العالقة 

المتحدثة باسم   أن   10/3/2006المستقبل اللبنانية    جاء في    وكاالتالرام اهللا أحمد رمضان و    وعن مراسلها في    
ية األميركية في القدس أكدت أن الواليات ال تزال ملتزمة بخريطة الطريق بوصفها الوسـيلة األفـضل                 القنصل

وقالـت إن   . لتحقيق رؤية بوش القائمة على أساس دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب بـسالم              
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سا، أمس، تمسكها بخارطة الطريـق      في باريس، أكدت فرن   و. الواليات المتحدة قلقة من التأثير اإلنساني للجدار      
   .كإطار للمفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  
  حماس متفائلة إزاء إمكانية تشكيل وزارة شراكة موسعة .2

المفاوضات تواصلت الليلة الماضية بين حركتـي حمـاس          أن   :غزة من   10/3/2006 الشرق األوسط    نشرت
الزهـار،  محمـود   االحمد و عزام  وعقب االجتماع اعلن    . نيةوفتح بشأن مشاركة االخيرة في حكومة وحدة وط       

 تفاصـيل القـضايا     حيث بدأوا مناقـشة   , حاجتهما لمزيد من الحوار والتشاور حول البرنامج السياسي للحكومة        
وأوضح ان هنـاك    .  الى نقاط نهائية للتالقي    واتوصلي حتى اآلن لم      أنهم وقال االحمد . السياسية المختلف عليها  

ة نظريا بحاجة الغنائها بالحوار والوصول الى فهم مشترك، وهناك رغبة لدى الطرفين للتالقـي               صيغة مقترح 
وأضاف أنه ليس بالضرورة ان يكون هناك تطابق بين برنـامج الحكومـة             . في حوار هادئ وموضوعي اكثر    

 ,ليها فتح  على ضرورة ان تقترب حماس من بعض النقاط التي تصر ع           إال أنه أصر  وبرنامج منظمة التحرير،    
 الى ان وفد حماس لم يقدم ورقة مكتوبة كما كـان متفقـا              وأشار.  من أجل الوصول إلى حكومة شراكة      للتمهيد
 قدم صيغا للحل الوسط وهذا يحتاج الى اعادة نظر          ماسقال صالح البردويل ان وفد ح     أما من جهته فقد     . عليه

رجت من االجتماع بانطبـاع     خحماس  يشار إلى أن     . لوضع صيغة نهائية لهذا البرنامج     ليتم اللقاء من قبل فتح    
قال بعض من حضر االجتماع انـه لـم يجـر التطـرق             , ومن جهة أخرى  . فتحمشاركة  ايجابي ازاء امكانية    

  . للخالفات التي تفجرت خالل الجلسة االولى التي عقدها المجلس التشريعي
 نفى ما تردد بأن حماس استأثرت بالوزارات البردويل إلى أن :غزة من 10/3/2006 الخليج اإلماراتية ولفتت

 رغبة وإرادة شديدة من أجل لدى الحركة حتى اآلن أنه, السيادية، مؤكدا أن كل ذلك مجرد تكهنات، وقال
  .تشكيل حكومة ائتالفية، خاضعة للحوار والتفاهم

 حماس ان مصطفى البرغوثي، عرض على: رام اهللا من 10/3/2006 الحياة  مراسل محمد يونسوذكر
.  رحبت بذلك واعدة درس الطلبالحركةالمشاركة في الحكومة، طالباً توليه منصب وزير الخارجية، وان 

  . مثل هذه الوزارة المهمة نظراً لضعف تمثيل كتلته في المجلسه استبعدت منحهاغير ان مصادر
  

  عباس يبلغ حماس عدم ممانعته اعطاء المدة القانونية الكاملة لتشكيل الحكومة .3
  ان محمود عباس اجتمع مـساء      تأكيد نبيل أبو ردينة   : غزة ووكاالت االنباء   من   10/3/2006 الدستور   نشرت

 ان  ,وقـال  . لتشكيل الحكومـة   أمس مع اسماعيل هنية حيث ابلغه موافقته على اعطائهم المدة القانونية الكاملة           
ع ان ترد برسالة مكتوبة اليوم  او        تشكيل ومن المتوق  الحماس قدمت عرضا لعباس حول الجهود المبذولة بشان         

  . على خطاب التكليفاغد
زياد أبـو عمـرو وصـف       أن  : 10/3/2006 األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف أرناؤوط وحسن جبر     و

وقال إن هناك بوادر بشأن احتمال االقتراب مـن         . األجواء التي سادت االجتماع، بين عباس  وهنية باإليجابية        
  .م مشترك على البرنامج السياسي للحكومة القادمةالتوصل إلى تفاهـ

  
  االدعاء العام يبدأ التحقيق في الطعن المقدم من نواب فتح .4

 خلفية ىبدأ االدعاء العام الفلسطيني امس التحقيق في الطعن الذي رفعه نواب من فتح، عل: رام اهللا ـ اف ب
 ان الدويك طلب منهم البقاء التشريعيوظفون في وقال م . فيه قرارات للمجلس السابقىتبني المجلس قرارا الغ
في حين  . بعد انتهاء الدوام الرسمي، ليكونوا تحت تصرف المدعي العام خالل التحقيقىفي مقر المجلس، حت

  . رئيس المجلس في مكتبهىقالت مصادر برلمانية ان المدعي العام التق
  10/3/2006الدستور 
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  في رام اهللا ئق رسمية داخل التشريعي العامة تحقق في تزوير وثاالنيابة .5
بدأت النيابة العامة تحقيقاً، يوم أمس، في مقر الـمجلس التشريعي برام اهللا، بعد أن تقدم               : كتب حسام عز الدين   

رئيس الـمجلس بشكوى حول تزوير وثائق رسمية من قبل عدد من الـموظفين لها عالقة بجلسة الــمجلس                 
  .ما أوضح محمود الرمحيالتشريعي السابق األخيرة، حسب

  10/3/2006األيام الفلسطينية 
  

 السلطة الفلسطينية تتسلم عددا من المتهمين بالفساد .6
مساعد النائب العام الفلسطيني، اعلن امس أن عدداً من المتهمين، أن : 10/3/2006 الشرق األوسط ذكرت

 . بالغات بذلك عن طريق السفاراتالواردة أسماؤهم في ملفات الفساد، عادوا بمحض إرادتهم، فور تسلمهم
 أن إجراءات تنسيقية، ستجري مع النيابة العامة، ى بقاء عدد آخر في حالة الفرار، منوها الفي نفس الوقتوأكد 

علم أن عددا من الفارين يقيم حيث  .ووزارات العدل في الدول التي يتواجد فيها المطلوبون، بهدف إحضارهم
   .تحاد السوفييتي السابقاآلن في قطر وسورية ودول اال

ن من أ مصادر فلسطينية هقالت ما :رام اهللا من وليد عوضعن مراسلها  10/3/2006القدس العربي ونشرت 
 يشغل اآلن مناصب في مؤسسات حكومية ومالية وبنوك في عدد من دول الخليج منبين هؤالء الفارين 

 مطلع االسبوع الحالي رئيس مكتب التمثيل األردني زار فيكان قد ، أن النائب العام  وجدير بالذكر.العربي
 تم الكشف عن اعتقال موظف , ومن ناحية أخرى وعلى صعيد المتورطين. السلطة، في غزةىالمعتمد لد

وقالت مصادر فلسطينية ان جهة رسمية  . الوزارات الختالسه حوالي مليون دوالرىبدرجة رئيس قسم في احد
 حسابه البنكي خالل ثالث ىي لم يستطع اثبات مصدر ثروته التي هبطت علتقوم بالتحقيق مع الموظف الذ

 الجهة الرسمية التي تقوم أنواوضحت  . دوالر شهريا600سنوات فقط رغم ان راتبه الشهري ال يتعدي 
  . بكم هائل من التدخالت واالتصاالت لالفراج عنه حوصرتبالتحقيق معه

  
 الزهار يستقبل وفدا من مسيحيي فلسطين .7

ثمن الوفد مواقـف    حيث  برئاسة محمود الزهار، بوفد من مسيحيي فلسطين،         اجتمع عدد من قادة حماس    : غزة
اكد الزهار على أن العدل والعدالة،      من جهته   و .حماس الوحدوية، وحرصها على تطبيق مبدأ الشراكة السياسية       

س في سدة الحكـم، وسـتكون كافـة      هي التي ستحكم العالقة بين جميع األطراف الفلسطينية، طالما كانت حما          
  . التشريعات والقرارات الحكومية منسجمة مع هذا المبدأ األساس

  10/3/2006الشرق األوسط 
  

   اجتماع في غزة يبحث الوضع الفلسطيني في لبنان .8
أشار محمود عباس في اجتماع ضم عدداً من القيادات الفلسطينية عقد، أمس، في غزة إلى أنه ال يؤيد بقاء أي                    

وشدد على وجوب تنظيم العالقة اللبنانية الفلسطينية علـى أسـس           . سالح فلسطيني خارج المخيمات في لبنان     
وأكد أنه بوصـفه رئيـساً لمنظمـة        . واضحة من احترام القوانين اللبنانية والمحافظة على كرامة الفلسطينيين        

إنه ليس للفلـسطينيين مـصلحة فـي أن         وقال  . التحرير يسعى للتحاور مع كل القوى اللبنانية من دون استثناء         
 . يكونوا جزءاً من أية محاور تعمل على الساحة اللبنانية وأن هناك حاجة لتشكيل مرجعيـة فلـسطينية شـاملة                  

منظمة بانتظار إتمام   ل أمر بتأجيل االستعدادات الفتتاح مكتب تمثيلي ل       هوبحسب بعض من حضروا االجتماع فإن     
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 إلى أن االستعدادات كانت قد وصلت الى مرحلة إقرار استئجار بناء في             واشاروأ. عدد من اإلجراءات الداخلية   
  . كمقر للبعثة التمثيلية الفلسطينيةبيروت

 10/3/2006السفير 
  

   ال سالم دون حصول الفلسطينيين على حقهم فـي المياه:قريع .9
ـ رام اهللا الفلسطيني واالسـرائيلي مـا    اكد احمد قريع امس ان السالم العادل لن يتحقق بين الشعبين : اف ب 

وقال خالل افتتاح المؤتمر الوطني االول للميـاه         .دامت اسرائيل تواصل حرمان الفلسطينين من حقوقهم المائية       
والتزامها التعاون لتطوير   ,  انه رغم اعتراف اسرائيل بحقوق الفلسطينيين المائية في اتفاقات اوسلو          ,في فلسطين 

جز المائي، لكن حتى تاريخه لم يحترم اإلسرائيليون التزاماتهم ومارسوا سياسـة            كميات مياه اضافية لتغطية الع    
  . السماح بحفر آبار جديدة للشرب حتىالعرقلة والمماطلة حيث رفضوا

  10/2/2006الرأي األردنية 
  

   مجلسأمين سر المجلس التشريعي يوزع الورود على الموظفات في ال .10
الورود على الموظفات العامالت في المجلس التـشريعي بمناسـبة يـوم            قام محمود الرمحي، بتوزيع     : رام اهللا 

 للمرأة الفلسطينية، حياة سعيدة حافلة بالعطاء واألمل والمـشاركة الفعالـة فـي الحيـاة                متمنيا, المرأة العالمي 
  .السياسية واالجتماعية

  9/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  فد منظمة التحريرالقضايا الفلسطينية بين مكاوي وو .11
زار وفد من منظمة التحرير الفلسطينية مسؤول الملف الفلسطيني في لبنان خليل مكاوي في مكتبه في بيروت،                 

ووفقاً لمصادر الوفد، فان اللقاء تناول القضايا السياسية واالجتماعيـة واالمنيـة            . وذلك استكماال للقاءات سابقة   
 وأن المجتمعين ناقشوا مواضيع قانون العمل والتملـك وادخـال مـواد             التي تهم الشعبين الفلسطيني واللبناني،    

كما جرى التطرق الى موضـوع       . القضايا السياسية والعفو العام   ذوي  االعمار الى المخيمات واعادة محاكمة      
تسوية وضع جوازات السفر الفلسطينية والفلسطينيين الحاصلين على جوازات السلطة الفلسطينية واعفائهم مـن        

وم تسوية المغادرة وموضوع شطب قيود الالجئين الفلسطينيين الذين حازوا جوازات سفر لالستعمال مـن               رس
وابلغ مكاوي وفد   . قبل مديرية شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان، الى جانب موضوع تسهيل الحياة والعيش            

االخوية وتساهم في التخفيف عن كاهل      المنظمة انه سيتم مناقشة كل القضايا التي من شأنها ان توطد العالقات             
  . الفلسطينيين، وأنه سيتم تنظيم السالح الفلسطيني والغاء قانون تملك الفلسطينيين بالتدرج

  10/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  كتائب األقصى تنفي نبأ عقد لقاءات في دمشق .12
 قيادتها في غزة إلى سورية لعقد ن سفر مجموعة منعنفت كتائب األقصى، ما تناقلته وسائل إعالمية،  :غزة

وأوضحت أن . وأكدت أن من تم طرح أسمائهم من قيادات الكتائب، هم موجودون في غزة .لقاءات هناك
  .األجنحة العسكرية للحركة في ذروة توحدها، وال توجد أية إشكاليات

  09/03/2006قدس برس 
  

 لن نعفي السلطة من المسؤولية عن اطالق سراحنا: سعدات .13
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محمود عباس بخصوص استعداده الطالق  اعتبر احمد سعدات، تصريحات :الناصرة ـ من زهير اندراوس
سراحه بمثابة ذر للرماد في العيون ال اكثر، ومحاولة للخروج من مأزق المطالبة الشعبية الدائمة الطالق 

لبحث الموضوع او ان يكلف  اما ان يأتي لسجن اريحا حيث طالبه عندهاوامل ان يكون جديا بما قال، . سراحه
 الوطنية واالسالمية للحوار حول اليات اطالق سراحنا وتوفير ىعليه ان يدعو القوأن وقال . احدا بهذه المهمة

 ال يحمل اي حد من اللياقة مع شريك له في منظمة التحرير ,عباسواعتبر الشرط الذي قدمه  .لذلكالية امنة 
 موقفها بأنها مستعدة لتحمل مسؤولياتها، اال ان ذلك ىالشعبية ما زالت علان الجبهة  وقال, وفي مسيرة الثورة

 رفضه الخروج خارج حدود اكدمؤ .ال يعني تقديم رسالة خطية تتعهد بذلك تكون بمثابة اطالق سراح بكفالة
ثمن موقف حماس، ومطالبتها واستعدادها الطالق سراحه مع  ومن جهة أخرى .الوطن مقابل اطالق سراحه

 .هااكد ان الموضوع ليس بيدإال أنه . اقه المعتقلينرف
  10/3/2006القدس العربي 

  
  كتائب األقصى والجهاد يتلقون دعم من إيران وحزب اهللا: زكربا الزبيدي .14

 لوال أنهوأضاف . قال زكريا الزبيدي إن كتائب االقصى وحركة الجهاد يتلقون مساعدات من إيران وحزب اهللا
وأشار إلى أن طهران وحزب اهللا يمدانه باألسلحة واألموال، وفي . طاعوا مواصلة العملهذه المساعدة لما است

  .المقابل ينسق معهما االعتداءات المسلحة
  مركز دراسات الشرق االوسط

  
  الجهاد لن تقبل بالهدنة : الرفاعي .15

 في الداخل والخـارج   أكد أبو عماد الرفاعي، أن االجتماعات بين قيادتي الجهاد وحماس:غزة ـ ماهر إبراهيم 
متواصلة ولم تنقطع، مشيراً إلى أن حركته لن تشارك في الحكومة المقبلة ولكنها ستدعم خطـوات اإلصـالح                  

مرفوض وغير مجـد    أمر الهدنة   أكد أن   و. وجدد رفض حركته لوقف المقاومة ضد االحتالل      . والبناء الداخلي 
 قضيتنا الفلسطينية ومشروع المقاومة ألنه سيقدم       وخصوصاً في هذا الوقت بالذات، لما يحمل من مخاطر على         

لالحتالل فرصة مجانية لتجاوز مأزقه الداخلي الذي أدخلته فيه االنتفاضة وفرصة اللتقاط أنفاسه لالستمرار في               
وقال إن التهديدات اإلسـرائيلية وتـصعيد       . االستيطان وبناء الجدار والتهديد الفعلي والحقيقي للمسجد األقصى       

بكل أشكاله ينتهج استراتيجية تصعيدية وضاغطة لدفع حماس نحو خيارات تتعارض مع مبادئها ومـع               العدوان  
   . على أساسها وفي مقدمة ذلك الحفاظ على المقاومةهاتطلعات شعبنا الفلسطيني التي انتخب

  10/3/2006البيان 
  

   تقصف اسديروت بصواريخ مطورة  الفلسطينيةالمقاومة .16
. سديروت بعدد من الصواريخ المطورة، والتي جرى تحسين مداها وقوة التفجير فيهاقصفت المقاومة ا: غزة

  .وأعلنت سرايا القدس، وكتائب شهداء األقصى، مسؤوليتهما المشتركة عن القصف
  09/03/2006خدمة قدس برس 

  
  الجيش اإلسرائيلي يعتقل أحد ناشطي الجهاد بزعم التخطيط لعملية .17

ة إسرائيلية، إن قوة خاصة من الجيش  اعتقلت أحد ناشطي حركة الجهاد في قالت مصادر عسكري: الناصرة
طولكرم، حيث زعمت أنه كان يستعد لتنفيذ عملية فدائية ضد أهداف إسرائيلية منتخبة داخل أراضي الخط 

  .األخضر
  09/03/2006قدس برس 
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  لتهريبها الى فلسطين معدة األسلحة المضبوطة قبالة طرابلس .18

ات في قضية ضبط مركب محمل باألسلحة في تشرين األول من العـام الماضـي قبالـة مرفـأ                   كشفت التحقيق 
 .طرابلس، ان الشحنة كانت معدة من قبل أحد عناصر فتح وآخرين، لتهريبها الى األراضي الفلسطينية المحتلة               

ة لمحـاكمتهم بجـرم     وأصدر قاضي التحقيق العسكري قراراً اتهامياً في القضية، امام المحكمة العسكرية الدائم           
  .االتجار باألسلحة، طالباً إنزال عقوبة السجن بحقهم حتى ثالث سنوات

  10/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  المطران كبوتشي يدين االعتداءات على المقدسات اإلسالمية والمسيحية  .19
علـى كنيـسة سـيدة      قال المطران كبوتشي، في بيان، إن اعتداء الصهاينة اآلثم          :   برهوم جرايسي  ،  الناصرة

، نتهاك حرمة مقدساتنا اإلسـالمية والمـسيحية      البشارة في الناصرة، هو حلقة في السلسلة اإلجرامية الطويلة إل         
وأضاف فلسطين، نحن أصحابها، إليها سيعود الالجئون، ومنها لن يخرج المقيمون، مهما بهظ الثمن، ومهمـا                

نعم . وللتجويع واالعتقال، ولالغتيال واإلذالل، وللقهر والظلم     لجأ المحتلون للقتل والدمار، ولإلغالق والحصار،       
  .نحن أصحاب حق، نحن لن نستجدي. لن نستسلم، لن نركع، لن نستكين

  10/3/2006الغد األردنية 
  

  وكالة أنباء فلسطينية تنقل القمة العربية حصرياً   .20
 حصري يخولها بث وقائع مؤتمر القمة       أعلنت وكالة أنباء راماتان الفلسطينية أمس أنها حصلت على عقد         : غزة

وقال مدير عام الوكالة، إن رامتان هـي         .العربي التي ستستضيفها العاصمة السودانية أواخر شهر آذار الحالي        
  . أول وكالة أنباء فلسطينية وعربية توقع عقدا حصريا خارجيا لبث حدث كبير بوزن مؤتمر القمة العربي

  9/3/2006قدس برس 
  

  جلدي بين األسرى في معتقل عوفر انتشار مرض  .21
أكد األسرى في معتقل عوفر، أن مرضاً جلدياً انتشر منذ يومين بين المعتقلين دون أن تقدم إدارة المعتقل أدنى                   

وأكد األسرى أن العشرات من األسرى أصيبوا بطفح جلدي منذ يومين، ولم تسمح إدارة               .متطلبات العالج لذلك  
كما  .ب لفحص المرضى وتشخيص المرض من أجل صرف العالج المناسب لهم          معتقل عوفر، بإدخال أي طبي    

  . أسيراً عن استيائهم من مستوى الخدمة الصحية المتدني770عبر أسرى عوفر البالغ عددهم نحو 
  9/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  في األردن سراً إلنهاء األزمة بين الدولتينوفد إسرائيلي  .22

دير عام وزارة الخارجية االسرائيلية رون بروساور ومسؤول رفيع آخر مـن الـوزارة ذاتهـا    زار م: ي ب ا  
االردن بشكل سري االربعاء بهدف إنهاء االزمة في العالقات بين الجانبين، التي تسببت بها تـصريحات قائـد        

وكـشف موقـع     .المنطقة الوسطى في الجيش االسرائيلي وتوقع فيها سقوط النظام الهاشمي بعد فوز حمـاس             
  .معاريف امس، أن المسؤولين االسرائيليين التقيا مع مسؤولين أردنيين لهذه الغاية

  10/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  كديما صاحب أقوى فرصة لتشكيل الحكومة االسرائيلية المقبلة: استطالعات .23
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 االسرائيلية الكبرى الثالث،  طمأنت نتائج استطالعات آلراء الناخبين االسرائيليين نشرتها الصحف:الناصرة
 مقعداً ما يؤكد فوزه في االنتخابات، 38 -37أمس، قادة كديما الى أن التراجع في شعبية الحزب توقف عند 

وانه صاحب االحتمال األقوى لتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة اولمرت الذي أعلن أمس ان السؤال لم يعد حول 
هذا أكيد انما عن حجم هذا الفوز، ومن الضروري حصد أكبر عدد من فرص حزبه للفوز في االنتخابات ألن 

وبحسب االستطالعات لم يتأثر كديما من الكشف  .المقاعد لنشكل الحكومة التي نراها قادرة على تحقيق برامجنا
.  قديمة وال من الشبهات حول فساد اولمرت نفسه-الجديد عن ضلوع عومري شارون في قضايا فساد جديدة

ليكود يراوحان مكانيهما عاجزين عن اللحاق بكديما على رغم ال بل ال يزال حزبا العمل و،ذا فحسبليس ه
 - 14 مقعداً مقابل 20 - 19ويحصل العمل على . الحملة الدعائية القوية التي يشنانها على كديما واولمرت

اب حق االقتراع الذين لم  مقعداً حيال النسبة المرتفعة ألصح24لكن هآرتس أفادت ان هناك  . لليكود17
  .يحسموا موقفهم بعد، ورأت ان مثل هذا الرقم يبقي بصيص مفاجأة لكن هذا التوقع نظري

  10/3/2006الحياة 
  

 اليمين اإلسرائيلي يهاجم شارون وأولمرت .24
 شهدت المعركة االنتخابية العامة في اسرائيل، أمس، تصعيدا جديدا مفاجئـا إذ بـدأت               : نظير مجلي  ،تل أبيب 

وبـدأ  . أحزاب اليمين تهاجم أرييل شارون شخصيا على سياسته العامة وعلى الفساد الذي تفاقم ابـان حكمـه                
وزاد عليه نـواب أحـزاب      . الهجوم الليكود، فقال النائب ميخائيل ايتان أن شارون أقام مزرعة فساد في الحكم            

فهـاجموه وهـاجموا    . ه الجديـد  اليمين المتطرف بالحديث عن فساد سياسي وأخالقي في عائلة شارون وحزب          
واعتبر الناطق باسم   . اولمرت، والوزير هنغبي وغيرهم من المسؤولين الذين فتحت ملفات في الشرطة ضدهم           

وقـال ان   . كديما، وزير البنى التحتية بارأون هذا الهجوم تعبيرا عن الضائقة الشديدة التي يعاني منها الليكـود               
واعتبر هجوم اليمين المتطرف على شارون بأنه نوع من االنتقـام الحاقـد             . الفساد الحقيقي موجود في الليكود    

  . الذي يميز العالم الثالث
  10/3/2006الشرق األوسط 

  
   في اإلنتخابات اإلسرائيليةالعربية األحزاب : استطالع .25

 اظهر استطالع للرأي تم اجراؤه في جامعة حيفا ونشرت نتائجه أمـس ان       : 10/3/2006 48عرب  نشر موقع   
حزب التجمع الوطني الديمقراطي هو القوة االولى بين الجماهير العربية، فيما احتلت الجبهة المرتبـة الثانيـة                 

وقال بروفيسور سامي سـموحة إن التجمـع سـيفوز         .والقائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير المكان الثالث      
وتبين من االستطالع ان     . فستحصل على مقعدين فقط    باربعة مقاعد والجبهة بثالثة اما الموحدة والعربية للتغيير       

وتناول االستطالع مدى والء المـصوتين لالحـزاب التـي          . من العرب ينوون المشاركة في التصويت     % 75
من الذين صوتوا للتجمع في االنتخابات الماضـية انهـم          % 83وتبين ان   . صوتوا لها في االنتخابات الماضية    

من مصوتي الجبهة في االنتخابات الماضية انهم سيصوتون للجبهـة          % 78قال  و. سيصوتون للتجمع هذه المرة   
وبحسب االستطالع   .من مصوتي الموحدة انهم سيصوتون في االنتخابات للموحدة       % 67.5هذه المرة فيما قال     

وتوقع سموحة اال تحصل االحزاب الصهيونية على اكثر        . من العرب سيصوتون ألحزاب صهيونية    % 19فان  
   .ين من اصوات العربمن مقعد

نشرت يوم أمـس، نتـائج      : تل أبيب نظير مجلي   نقالً عن مراسلها في      10/3/2006الشرق األوسط   وأضافت  
استطالع رأي أجراه معهد يافا لألبحاث لمصلحة إذاعة الشمس العربية في الناصرة حول المشاركة العربية في                

% 20: وستتوزع األصوات على النحو التـالي     %  66 االنتخابات، وتبين منها ان نسبة التصويت سترتفع الى       
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%. 2 ثم الليكود % 8، يليه العمل    %11من األصوات ستذهب الى األحزاب اليهودية، بحيث يحصل كديما على           
للقائمة العربية الموحدة وتحـصل     % 20.  مقاعد 3للجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة وتحصل على       % 22.7
انهم لـم يقـرروا     % 13قال  و. تجمع الوطني الديمقراطي ويحصل على مقعدين     لحزب ال % 14.  مقاعد 3على  

  . االجابة على االستطالع% 7بعد فيما رفض 
  
  

  الميزان تطالب حزب الخضر بعدم بث دعاية انتخابية تمس باالنبياء   .26
طالبـه  ) كعاليه يـارو  ( وجه مركز الميزان لحقوق االنسان هذا االسبوع رسالة الى حزب الخضر االسرائيلي           

وجاء في الرسـالة ان     . فيها بعدم بث دعاية انتخابية تلفزيونية تمس باالنبياء الكرام صلوات اهللا وسالمه عليهم            
يديعوت احرونوت نشرت تقريرا حول الدعاية المذكورة للحزب والتي يمثل فيها اشخاص دور االنبياء موسى               

هذا التجسيد يمس بالمشاعر الدينية للمؤمنين خاصة       وعيسى ومحمدا صلى اهللا عليهم وسلم اجمعين، وقالت ان          
واضاف المركز في رسالته ان الـسيناريو الـذي         ! وأنه يتم استغالل الموضوع لتحقيق اهداف انتخابية سياسية       

تتضمنه الدعاية االنتخابية هو كذلك سيئ ويمس بالمشاعر الدينية، حيث انه سيناريو خيـالي سـاخر يعـرض                 
السخرية ويصورون وهم يصنعون الكمامات ويطلبون طرد سكان البالد، في حـين            شخص االنبياء للضحك و   

واكدت الرسالة ان االسالم يمنع منعا باتا تجسيد شخـصيات االنبيـاء            !! يأتي حزب الخضر لمنع عملية الطرد     
 .الكرام

  9/3/2006صوت الحق والحرية 
  

  شارةمحكمة إسرائيلية تخفف اعتقال إرهابيين اعتدوا على كنيسة الب .27
في الناصـرة أمـس تخفيـف فتـرة اعتقـال      ) الجنايات( قررت المحكمة المركزية   :الناصرة،  برهوم جرايسي 

  . أيام10 يوماً الى 15االرهابيين الثالثة، الذين اعتدوا على كنيسة البشارة لالتين في الناصرة من 
  10/3/2006الغد األردنية 

  
          المنطار  معبر  إسرائيل تعيد فتح .28
  وقال أبو صفية مدير المعـابر       .  المنطار   أعادت قوات االحتالل الخميس فتح معبر       : عبد الرازق أبو جزر    ،غزة

أسابيع أدت إلى شح المواد الغذائيـة ومنـه تـصدير المنتجـات               ٣  إغالقه لمدة    إن فتح المعبر جاء بعد       لاليام 
  إطار الموضـوع الـسياسي       ياتى في     إغالق المعابر  معتبرا أن    الزراعية مما كلف الفلسطينيين خسائر باهظة،     

الخمـيس     يـومي    وأوضح أن إسرائيل ستـسمح      .   يعهلتجويعه وترك    ومن اجل الضغط على الشعب الفلسطيني      
    .بإدخال المواد التموينية واألدوية إلى القطاع    والجمعة

  10/3/2006األيام البحرينية 
  

   فرض اإلغالق الكامل على األراضي الفلسطينية  اإلسرائيلي يقرراإلحتالل .29
قالت مصادر إسرائيلية أنه بعد جلسة تقييم الوضع األسبوعية التي عقدت صباح اليوم، الجمعـة، فـي مكتـب                   
موفاز، تقرر فرض اإلغالق الكامل على األراضي الفلسطينية إبتداءاً من يوم غد، وذلك بـسبب حلـول عيـد                 

وجاء أن موفاز أصدر تعليماته للجيش واألجهزة األمنية لبذل كل الجهـود             .يبةة القر البوريم واإلنتخابات العام  
كما جاء أن موفاز طلب من قوات األمـن          .لمنع وقوع عمليات، والعمل في مراكز المدن واألماكن المزدحمة        

ن القيـادة   وتـضيف المـصادر أ     .اإلنتشار في مراكز المدن وأماكن الترفيه في األعياد وفي يوم اإلنتخابـات           
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العسكرية لمنطقة الشمال تراقب ما يحصل مؤخراً على الحدود الشمالية، وخاصة القطاع الغربي، حيـث بنـى             
وتتوقع األجهزة األمنية أن يحصل تطورات فـي هـذا          . حزب اهللا عدداً من المواقع الجديدة القريبة من الحدود        
إن قوات اإلحـتالل  : قوله أحد ضباط الجيش  ونقل عن  .القطاع وليس في مزارع شبعا، على حد قول المصادر        

وأضـاف أن   . ستواصل حملة اإلعتقاالت في األراضي الفلسطينية، والبقاء في حالة تأهب على الحدود الشمالية            
  .قوات اإلحتالل ستواصل سياسة اإلغتياالت في غزة

  10/3/2006 48عرب 
  

  اتفاق تعاون عسكري بين إسرائيل ورومانيا   .30
 الدفاع الروماني اتاناسيو وموفاز أمس في بوخارست اتفاق تعاون عسكري بين البلـدين،              وقع وزير : ب.ف.ا

إن هذا االتفـاق    : وقال اتاناسيو خالل مؤتمر صحافي    . اللذين التزما أيضاً توحيد جهودهما في مكافحة االرهاب       
وأوضح ان أكثـر مـن    . اإلطار الذي يمتد خمسة أعوام ستواكبه اتفاقات تقنية بين مختلف الفروع في الجيشين            

  . نصف العقود لتجهيز الجيش الروماني وقعت الى اآلن مع شركات إسرائيلية
  10/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  برضاهم إلقامة إمبراطورية غياب الوعي االستيطانية ... اإلسرائيليون ضللوا األميركيين .31

خضر الذي كان يفصل بين إسرائيل في        ألغت حكومات حزب العمل الخط األ      :كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   
خطوط الهدنة وبين باقي أراضي فلسطين بطرق احتيالية جازت على األميـركيين وفتحـت الطريـق أمـام                  

لمقبل باللغة اإلنكليزية عـن دار      وتتبدى هذه الخالصة في كتاب جديد يصدر األسبوع ا        . المشروع االستيطاني 
وقـد  . إمبراطورية غياب الـوعي باحث غرشوم غورنبرغ، بعنوان     تايمز بوكس األميركية للنشر للصحافي وال     

نشرت هآرتس عرضا للكتاب ومقابلة مع الكاتب أظهرا سياسة االستيطان التي انتهجتها حكومات إسرائيل فـي         
وبحسب الكتاب فان حكومات أشكول وغولدا      . السنين العشر بين حرب األيام الستة وتولي الليكود زمام السلطة         

ين اتخذت أكثر القرارات المهمة التي وضعت أسس االستيطان، وأن هذه القرارات عمدت إلى محو               مئير وراب 
الخط األخضر من الخرائط من دون أن تكون لحزب العمل خطة منظمة إلبقـاء األراضـي المحتلـة بأيـدي                 

 مهمة أنشأت   قرارات) من قادة العمل  (من دون خطة أيضا، اتخذ كل واحد منهم       ويقول غورنبرغ إنه    . إسرائيل
، عندما فاز الليكود فـي      1977وفي أيار   . بالتراكم، ومع غياب الوعي، اإلمبراطورية اإلسرائيلية في المناطق       
 ألفـا مـن     11 مستوطنة يقيم فيها نحـو       80االنتخابات وغدا بيغن رئيسا للحكومة، كانت في المناطق حوالي          

األحياء اليهودية التي أقيمت فـي أراضـي القـدس           ألف إسرائيلي آخر في      40اإلسرائيليين؛ كما سكن حوالي     
، إلـى   1967ويكشف الكتاب عن وثيقة بعثها وزير العمل، يغئال ألون في الثالثين من تشرين األول               . الشرقية

خطوط حدود االنتداب وخطـوط وقـف       إزالة  المسؤول عن طبع الخرائط الرسمية لدولة إسرائيل، يأمر فيها ب         
ويظهر الكتاب أن هذا األمر تم من دون قرار في الحكومة وقبل إجـراء أي نقـاش                 . إطالق النار من الخرائط   

ويستند الكاتب إلى وثائق أميركية تظهر أن اإلدارة األميركية، في السنوات األولى التي أعقبت حـرب                . بصدده
أنه كان هنـاك    ويشير في ذلك إلى     . ، لم تفهم أو أنها لم تكن تريد أن تفهم المعنى الحقيقي للمستوطنات            1967

فالمفهوم الصهيوني عن إقرار حقائق على األرض، الذي        . فارق ثقافي لم يستطع األميركيون إقامة جسور عليه       
وما قاله أبـا    . كان له دور مهم جدا في الثقافة السياسية اإلسرائيلية في تلك السنين، لم يكن األميركيون يفهمون               

ويأتي بأمثلة بينهـا    .  حدث في الخليل أو في غوش عتسيون       مماايبان لهم في واشنطن كان أكثر أهمية عندهم         
ويقول أنها عرضـت    . الطريقة التي أقيمت فيها مستوطنة كفار عتسيون، كمستوطنة مدنية من جميع الجوانب           

ويصف غورنبرغ كيف اهتم ذات يوم دبلوماسي أميركي        . على األميركيين كموقع عسكري يخدم حاجات أمنية      
 بناء مدرسة دينية في الخليل، وكنيس وروضة أطفال للمستوطنين الذين أقاموا آنذاك في ساحة               بالتقارير عن نية  
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أما الوثـائق األميركيـة التـي عثـر عليهـا           . ولكن الردود اإلسرائيلية كانت متهربة    . مبنى اإلدارة العسكرية  
 زار  1969وفي شـباط    . دغورنبرغ في األرشيفين تُبين بوضوح أن المسؤولين األميركيين اكتفوا بهذه الردو          

الرجل األهم في المكان هو مـواطن        على شاطئ البحر الميت، وعلم أن        مراسل أسبوعية تايم مستوطنة كاليا،    
مدني بالذات، متخصص بالزراعة الصحراوية، وأن المستوطنة الجديدة تُعرض في الحقيقة كموقـع عـسكري               

بعثـت  . نوي إسرائيل أقامتها على امتداد غـور األردن       لكنها في واقع األمر إحدى المستوطنات المدنية التي ت        
 جاء فيه أن أقوال المراسل      وكتب تقريرا . أميركا دبلوماسيا صغيرا من السفارة في تل أبيب، للتحقيق في األمر          

ويشدد غورنبرغ علـى    .  وأن األمر يتعلق بنقطتين صغيرتين عديمتي الجدوى أقامتهما إسرائيل         مبالغ جدا فيها  
ضح تماما أن اإلسرائيليين ضللوا األميركيين، لكن من الواضح بنفس القدر أن األميـركيين كـانوا                أن من الوا  

فقد كانوا غارقين في حرب فيتنام، ونظروا إلى العالم من خالل منظـار الحـرب               . مرتاحين جدا لهذا التضليل   
ا تبين لهم آنذاك أن المستوطنات     ويقول إن موقفهم ابتدأ يتغير رويدا رويدا بعد حرب تشرين، عندم          . الباردة فقط 

التي ُأقيمت في هضبة الجوالن وفي غور األردن تعوقهم عن تحقيق االتفاقات المرحلية التي أرادوا بلورتها بين                
وبرغم كل األساطير عن بدء االستيطان في الضفة والقطاع، فإن غورنبرغ يبين أن             . إسرائيل وسوريا واألردن  

وفي نظره  . 1967 بالذات، وهو اليوم األخير من حرب        1967عاشر من حزيران    شرارة االستيطان بدأت في ال    
فإن االستيطان اليهودي بدأ عندما قامت إسرائيل في ذلك اليوم بتدمير حي المغاربة في القدس الشرقية وأفرغته                 

نبـع مـن    بة  وهو يعتقد أن تدمير حي المغار     ). حائط المبكى (من سكانه الفلسطينيين لتوسيع باحة حائط البراق      
ويصف غورنبرغ  . نزوع قادة الدولة اليهودية إلى إقرار حقائق تؤثر في الوضع الدائم الذي سينشأ في المناطق              

في الكتاب كيف ُأقيمت، بحسب خطوط عمل كهذه، المستوطنات األولى أيضا في هضبة الجوالن فـي تمـوز                  
فـي نيـسان    ، وفي الخليل    1967ة  ، وفي غور األردن في نهاي     1967، وفي غوش عتسيون في أيلول       1967
وكيف أن قادة الدولة اليهودية كانوا يعلمون أنهم بذلك ينتهكون القانون الدولي خاصة أنهـم يريـدون                 . 1968

 .األرض من دون أهلها
 10/3/2006السفير 

  
   مليون دوالر الخسائر جراء إغالق معبر المنطار 17 :تقرير لألمم المتحدة .32

رت مؤسسة أممية الخسائر التي نجمت عن إغالق معبر المنطار أمام التصدير من             قد  :عبد الرؤوف أرناؤوط  
 مليون دوالر، يضاف اليها الخسائر التي منـي بهـا االقتـصاد             17قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري بنحو        

  .االسرائيلي لمنع التصدير الى قطاع غزة، وخسائر االسرائيليين الذين يصنعون المالبس في قطاع غزة
  10/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  التزام خليجي بمساعدات مالية خالل أيام  .33

أعلن وكيل وزارة المالية الفلسطينية أن رواتب الموظفين ستـصرف كاملـة،            :   جمال جمال  -القدس المحتلة   
بدوره رحب وكيل مساعد في وزارة االقتصاد الـوطني بالـدعم            .وليس كما أشيع مؤخراً، بأنه سيتم تجزئتها      

اشار الى ان هناك التزاما عربيـا مـن دول الخلـيج            ، و  مليون دوالر  42المالي الذي قدمه البنك الدولي بقيمة       
  .العربي وخاصة السعودية والكويت واالمارات بتقديم مساعدات مالية خالل ايام

  10/3/2006الدستور 
  

 إغالق موقع مجلة الفاتح الفلسطينية لألطفال .34
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إلعالم اإللكترونية الناطقة بالروسية والموالية للكيان الصهيوني؛ مـن إثـارة           تمكنت بعض وسائل ا   :  موسكو
فقد تلقفت تلك الوسائل كتابات     ). 8/3(ضجٍة أدت إلى غلق موقع مجلة الفاتح الفلسطينية لألطفال يوم األربعاء            

ج لما أسمته أفكـاراً     من الجرائد الصهيونية زعمت أن الموقع المذكور افتتح حديثاً من ِقبل حركة حماس للتروي             
ووصفت تلك المواقع وسائل التربية التي يقدمها الموقع ألطفال         . متطرفة، باسم المدعو نزار حسين من بيروت      

وزعم محللون روس مـوالين     . فلسطين بـ اإلرهابية، وأنها تهيئ األطفال للعمليات اإلنتحارية، حسب زعمها         
العربية خطر على روسيا، إنما الخطر الفعلي يأتي مـن كـون            للصهاينة أنه ليس في وجود هذا الموقع باللغة         

  .المواقع اإلسالمية الروسية الصرفة باتت تكتب بلغة حماس وتستخدم مفرداتها، على حد تعبيرهم
  9/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وثائق بريطانية تكشف تزويد إسرائيل سراً مواد لسالحها النووي  .35

شف برنامج بثته بي بي سي ان بريطانيا زودت اسرائيل سراً كميات من البلوتونيوم ك:   ماهر عثمان-لندن 
في عهد حكومة ولسون في ستينات القرن الماضي، رغم تحذير من االستخبارات البريطانية من ان هذه المادة 

لسون االسرائيليين ووفقاً لهذه الوثائق، باعت حكومة و .يمكن ان تساعد الدولة العبرية في صنع القنبلة الذرية
أيضاً مركبات ليثيوم كان من شأنها ان تمكن اسرائيل من صنع أسلحة اقوى عشر مرات من القنبلة التي دمرت 

   .هيروشيما
  10/3/2006الحياة 

  
  أثنار يطالب األطلسي بقبول إسرائيل لـ حمايتها من إيران  .36

 أمام إحدى مؤسسات النـاتو الحلـف بقبـول           طالب رئيس الوزراء االسباني السابق اثنار، في كلمة        : رويترز
أضاف اثنـار   . عضوية اسرائيل، ألن ذلك سيساعد على إبعاد اي تهديد عسكري من جانب ايران عن اسرائيل              

.                 الذي يعمل حاليا محلالً أمنياً بارزاً إذا شعرت ايران ان اسرائيل ضمن الحلف فستتصرف على نحو مغاير
  10/3/2006ليج اإلماراتية الخ

  
  تحرك عربي لدعم الفلسطينيين  :مؤتمر الدوحة لالتصاالت .37

بدأت المجموعة العربية في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت المنعقد في :   محمد المكي أحمد-الدوحة 
دمها االتحاد الدوحة، تحركاً كثيفاً واتصاالت مستمرة أمس، ركزت على قضية استمرار المساعدات التي يق

وافادت مصادر مطلعة أن  .الدولي لالتصاالت للسلطة الفلسطينية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الجانب العربي يسعى الى استثمار عالقاته مع دول أميركا الالتينية والدول اإلسالمية والدول األفريقية 

 إلصدار أي قرار يستهدف قطع المساعدات المقدمة الى األعضاء في االتحاد الدولي إلفشال أي محاولة محتملة
وتخشى بعض األوساط العربية من إمكان تحرك الوفد اإلسرائيلي المشارك في . الفلسطينيين او تجميدها

  .المؤتمر في هذا الشأن، والذي قد يجد دعماً أميركياً أو من دول غربية وفقاً للتوقعات
  10/3/2006الحياة 

  
  ارطة الطريقباريس تتمسك بـخ .38

أكدت فرنسا، أمس، تمسكها بـخارطة الطريق كإطار للمفاوضـات بـين   : رام اهللا ـ أحمد رمضان ووكاالت 
وقـال  . الفلسطينيين واإلسرائيليين، تعقيباً على تقرير حول الخطط اإلسرائيلية لعزل القدس الشرقية وتهويـدها            

ول الجدار العازل حيث نعتبر أن خط سيره منـاقض          الناطق باسم الخارجية الفرنسية تعرفون موقفنا المبدئي ح       



 

 14

وبالنسبة لفرنسا فإن خارطـة الطريـق       . إن فرنسا دافعت عن هذه المقاربة وستستمر في ذلك        . للقانون الدولي 
  .تبقى إطار المفاوضات لألسرة الدولية والمتطلبات المفروضة على الجانبين يجب أن تحترم

  10/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

   ألف عربي 200مليار دوالر ثروات شخصية ل  800 .39
 ألـف   200 مليار دوالر يملكها نحـو       800 بلغ إجمالي الثروات الشخصية لألثرياء العرب حوالى         : يو بي أي  

وأوضـحت دراسـة     %. 90شخص، وتتركز معظم هذه الثروات في دول الخليج العربي بنسبة تزيـد عـن               
بية أن نصف هذه الثروات يملكها سعوديون حيـث يـصل حجـم             اقتصادية حديثة أعدها اتحاد المصارف العر     

وتأتي دولة اإلمـارات     .  ألف شخص  78 مليار دوالر يمتلكها نحو      241الثروات الشخصية في السعودية إلى      
وأشـارت   .  ألـف شـخص    59 مليار دوالر يمتلكها نحو      160في المرتبة الثانية بمجموع ثروات يصل إلى        

 ألفـاً  36 مليار دوالر يمتلكها نحو      98ويت جاؤوا في المرتبة الثالثة بمجموع ثروات        الدراسة إلى أن أثرياء الك    
 مليـار دوالر يملكهـا   29في حين يصل إجمالي الثروات ببقية دول الخليج العربية إلى . من أصحاب الثروات 

 ألـف   20و  أضافت الدراسة أن عدد األثرياء في الدول العربية األخرى يصل إلى نح            .  ألف ثري عربي   185
 مليار دوالر بمن فيهم أثرياء لبنان الذي دخل حديثاً في تقديرات مؤسـسة              80ثري يبلغ مجموع ثرواتهم نحو      

   . ميريل لينش العالمية
 10/3/2006السفير 

 
 القضية الفلسطينية عزلت عن بعديها العربي واالسالمي وحماس تسعى لتصحيح ذلك : هنية: حوار .40

كم لالعتماد على العمق العربي واإلسالمي؟ وهل هو بـديل عـن المـساعدات     ما رؤيت: غـزة  –محمد رفيق   
  الغربية؟

حاولت أطراف عديدة أن تنتزع القضية الفلسطينية من بعدها العربي واإلسالمي ولألسف أنها نجحـت فـي                 -
ومة الجديدة  ذلك، وهو ما ساهم في االستفراد بالشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، وبالتالي كان لزاما على الحك               

أن تعيد االعتبار لهذا البعد، على قاعدة أن القضية الفلسطينية كما هي فلسطينية فهي أيضا عربية وإسـالمية،                  
 أن نسقط األمتين العربية واإلسالمية من حساباتنا على اإلطالق، ومن هنا نتوجه لهما مـن أجـل                  فال يمكن لنا  

تأمين أكبر قدر من الدعم لقضيتنا، ولمساعدة شعبنا في مواجهة الممارسات االحتاللية اإلسرائيلية لكن هـذا ال                 
  .يمنع أننا منفتحين على كل العالم

؟ وما المطلوب فلسطينيا منها في المرحلة القادمة وبخاصة أنكم تنـوون            ما هو موقع المملكة في هذه الرؤية      * 
  زيارتها قريبا؟

المملكة العربية السعودية ذات ثقل استراتيجي في الساحة العربية واإلسالمية وفي المنطقة بشكل عام، و قـد                 -
تصادية، و لن تتخلـى     كانت دائما مع الشعب الفلسطيني، ووقفت معه في كل المحطات الصعبة السياسية واالق            

عن هذا الدور العظيم، ونحن إذ نتوجه للمملكة العربية السعودية بهذه الزيارة فإننا نؤكد على خصوصية العالقة             
التي تربطنا كفلسطينيين بها، فبيننا وبين مختلف أركان المملكة بدءا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا،                

ت وطيده، و من أخر ما قدمته المملكة في خدمة القضية الفلسطينية دور سمو              ومرورا بكل أركان الدولة عالقا    
وزير الخارجية في مشروع القرار الخاص بفلسطين الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، والـذي                

  .رفع إلى اجتماع القمة العربية القادمة في الخرطوم إلقراره
طورات السياسية والميدانية الحالية على الساحة الفلـسطينية أوال         ونحن نضع اخواننا في المملكة في صورة الت       

بأول، وبخاصة في ظل الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مطـالبين باسـتمرار مـوقفهم                 
  .العربي األصيل، ومساعدتنا في تطوير مواقف بقية الدول العربية خاصة في مؤتمر القمة القادم
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  يارة وفد حماس للمملكة؟ما هي أجندة ز* 
سنتناول الملف السياسي وبخاصة في ظل ما نشاهده يوميا من اغتياالت واجتياحات وعزل لالغـوار وبنـاء                 -

للجدار والمستوطنات وتهويد للقدس ومس بالمسجد األقصى المبارك، فكل ذلك سيكون حاضرا خالل الزيـارة،   
ل الحصار الحكم على شعبنا، فمعبر المطار الذي يعتبر         إلى جانب الملف االقتصادي الذي له وجود قوي في ظ         

المنفذ التجاري الوحيد في قطاع غزة مغلق منذ وقت طويل والمواد التموينية بدأت تشح واألسعار ترتفع، إلـى                  
جانب رفض إسرائيل الدائم لتسليمنا األموال الخاصة بالضرائب، وتحريض دول العالم على وقف المـساعدات               

ني، أما الملف الثالث فهو االستفادة من خبرات المملكـة الواسـعة فـي مجـال إدارة الدولـة                   للشعب الفلسطي 
  .والوزارات واالرتقاء بالمستوى اإلداري العام والتخطيط

كما سنحرص على لقاء الجالية الفلسطينية الكبيرة الموجودة في السعودية بالتنسيق مع سفارتنا هناك، وسنستمع               
لمرحلة القادمة، وسندرس معهم االستثمار في داخل فلسطين بعد أن تلقينا إشارات طيبة             إلى نصائحها ورؤيتها ل   

  .بخصوص إمكانية ذلك من أصحاب رؤوس األموال الفلسطينيين الموجودين في المملكة وبقية دول الخليج
  ما تقييمكم للزيارة التي قام بها وفد من الحركة مؤخرا لروسيا؟* 

والروس لم يضغطوا على الحركة في أي أمر، صحيح أن لروسيا وجهـة نظرهـا               كانت الزيارة ناجحة جدا،     
السياسية، ألنها عضو دائم في مجلس األمن وكذلك عضو في الرباعية، وصحيح أنهم تحدثوا لنا عـن رأيهـم                   
لكنهم أيضا استمعوا لنا، وهم متفهمون لرأينا، ودليل ذلك أن الرئيس بوتين أجرى اتصاالت بعد الزيـارة مـع                   
الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء األلمانية ورئيس وزراء إيطاليا، والرئيس مبـارك، والـرئيس األمريكـي،               
وأطلعهم على نتائج زيارة حماس لموسكو، وابلغهم أن حماس حركة تريد السالم العادل الذي ينهي االحـتالل                 

طقة، كما أوصل رسالة بأن الحركة      ويعيد الحقوق للشعب الفلسطيني، وأنها ال تريد أي حروب مفتوحة في المن           
لديها استعداد إلعطاء ضمانات لكافة الدول المانحة التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، تؤكد على نزاهـة                
النفقات المالية للحكومة القادمة، ونحن ليس لدينا أي مانع من أن تطلب أي دولة تريد أن تساعدنا أي ضمانات،                   

  . ألن همنا هو مساعدة الشعب الفلسطينيلالطمئنان على كيفية صرفها
بعد زيارة روسيا تحدثت األوساط الروسية عن إمكانية أن تقبل حماس بالتفاوض على أساس خطة خارطـة                 * 

  الطريق فما صحة هذا األمر؟
ـ         -  لشارون، ورفض التعاطي معها بعد      14المشكلة في خارطة الطريق أنها أفرغت من محتواها بالتحفظات ال

قبل الحكومة اإلسرائيلية بعد أن طبقت الخطوات األحادية الجانب، فاإلشـكالية أصـبحت إسـرائيلية               ذلك، من   
  .وليست فلسطينية

وجهت اتهامات حادة من قبل بعض المسؤولين في السلطة لتصريحات نسبت لقيادات فـي حمـاس حـول                  * 
  ب فما تعليقكم على ذلك؟ الترحيب بأي انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية حتى لو كان أحادي الجان

حركة حماس مواقفها ثابتة انها تريد الحق الفلسطيني، وبخاصة القدس وقضية األسرى وحق العودة، وهـذا                -
أمر نعتبره في حكم المعلوم من الدين بالضرورة، لكن من يريد تصيد كلمة من هنا أو هناك، فهـو يريـد أن                      

يد، وحدود الدولة الفلـسطينية معروفـة وحقوقنـا معروفـة           يتالعب باأللفاظ، مواقفنا واضحة على هذا الصع      
والحكومة الفلسطينية متمسكة بها، لكن إذا كان االحتالل يريد االنسحاب من أجزاء في الضفة الغربيـة فهـل                  
مطلوب منا أن نمسك بتالبيبه؟، فليخرج، ولكن هذا ال يعني أن حدود ما يصل إليه أصـبحت حـدود الدولـة                     

  .مكن التنازل عنهاالفلسطينية، وال ي
وجهت أيضا اتهامات لحماس بتهميش منصب الرئاسة بعد إلغاء قرارات سابقة للتـشريعي كانـت تعطـي                 * 

  صالحيات واسعة للرئيس، فهل هذا حقيقي؟
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الحكومة القادمة ومعها حركة حماس تحترم منصب الرئاسة ونحترم الرئيس، كما لرئاسة الوزراء احترامها،              -
تين يجب أن تبقى دائما في إطار هذا االحترام المتبادل والتنسيق والحوار ومعالجة التباينـات               فالعالقة بين الجه  

  .بعيدا عن أي إرباك للساحة الفلسطينية، وصلوا لتحقيق مصلحة شعبنا دائما
  انسحاب نواب فتح هل بداية للتشكيك في شرعية المجلس الحالي؟* 
ناك حيوية سياسية في داخل البرلمان والجلسة األولـى التـي           المجلس التشريعي الراهن يختلف عن السابق ه      -

شهدها الشعب الفلسطيني والعالم ألقت بظالل مريحة بعد أن ظهرت صورة التدافع السياسي الذي سيكون فـي                 
المحصلة لتعزيز القانون والمصلحة العامة، ال أريد أن أذهب بعيدا في تفسير ما حصل، سوى أن أقـول انهـا                    

اطية حقيقية داخل البرلمان ومن حق أي طرف أن يعبر فيها عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة،                 بداية لديمقر 
لكن في النهاية المجلس التشريعي سيد نفسه، وبالنسبة لنا الهدف من عملنا في التشريعي هـو تثبيـت سـيادة                    

  .القانون وعدم استخدامه لخدمة أهداف خاصة
  لة استقالة نواب فتح؟هل يمكن للمجلس أن يستمر في حا* 
فتح لن تنسحب من التشريعي، فقد أكدوا أنهم علقوا حضور الجلسات التي ناقشت الموضوع الخالفي فقـط،                 -

لحين االستماع لقرار محكمة العدل العليا، وقد حصلت اتصاالت مع قيادة فتح بعد االنسحاب، وكلي أمل أن ما                  
  .قة بين حركتي فتح وحماس خارجهحصل داخل قبة البرلمان ال يؤثر سلبا على العال

  ما تأثير هذه األزمة على إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية؟* 
ال أريد االستعجال في الحكم، ونحن جادون في طلب الشراكة السياسية، ونأمل أن ننجح في ذلـك، لكـن ان                    -

سأل اهللا التوفيق فـي هـذه       قرروا عدم المشاركة فسنشكل حكومة من الكتل البرلمانية األخرى والمستقلين، وأ          
  .المهمة

هل تواجهون مشاكل في اختيار المناصب الوزارية التي قررت حمـاس االحتفـاظ بهـا مثـل الخارجيـة                   * 
  والداخلية؟

في داخل حركة حماس ال توجد أي صعوبة فلدينا الكفاءات و الشخصيات التي تمتلك المهارات الالزمة لقيادة                 -
 السنوات الماضية في قيادة العديد من المجاالت في المجتمع الفلـسطيني، وان             هذه الوزارات، فقد نجحنا خالل    

  .شاء اهللا يعزز هذا النجاح فرصتنا في تشكيل الحكومة القادمة وإدارة الشأن الفلسطيني
أخطأت فتح في دمجها للسلطة الفلسطينية مع التنظيم وبالتالي تحملت نتائج أخطاء السلطة فهل يمكن أن تقع                 * 

   في نفس الخطأ؟حماس
تكرار هذا األمر غير وارد داخل حماس فهي ستفصل بين توليها للحكومة وبين حماس كتنظيم سياسي، ونحن             -

معنيون باالستفادة من كل التجارب التي سبقتنا سواء تجربة فتح أو الحركات اإلسالمية في دول أخرى، فاألمر                 
  .وبين التنظيميتجه عندنا نحو الفصل التام بين الحكومة ومهمتها 

  تحدثت عن الغموض البناء، والبعض اتهم هذه السياسة بأنها هروب من مواجهة الواقع ما تعليقكم؟* 
هذا األمر ال يعتبر هروبا فمواقفنا واضحة وليس لدينا مشاكل في تحديدها، فإذا تكلموا عن حدود دولة سنقول                  -

، 67دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس في حـدود         لهم ان األهداف الوطنية للحكومة االئتالفية هي إقامة         
وموضوع المفاوضات مستعدون لدراسة أي أمر يعرض علينا من خالله، والتعامل مع األمر الواقع مستعدون               
له ألن هناك احتالال والناس تحتاج ألن تعيش وتحقق مصالحها، والوزارات المختصة ستنظم هذه الحالة مـع                 

لمختلفة، والعالقات مع الوسطين العربي واإلسالمي سوف نعززها ولدينا استعداد لالنفتاح           الجهات اإلسرائيلية ا  
  .على العالم بأسره، فال يوجد غموض في مواقفنا

  هددت إسرائيل أكثر من مرة بإمكانية اغتيالك فكيف تنظر لهذا الموضوع؟* 
حتالل بأكمله ال يملـك نفعـا وال ضـرا،          هذه التهديدات ال تخيفنا والشعب الفلسطيني تعود عليها، وجيش اال         -

فاآلجال كلها بيد اهللا سبحانه وتعالى، لكن هذه التهديدات تعكس العقلية اإلسرائيلية، وفي نفس الوقت اإلربـاك                  
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اإلسرائيلي بعد هذا العرس الفلسطيني الديمقراطي خالل االنتخابات، ثم هي تأتي في سياق المزايدات االنتخابية               
  .في إسرائيل، فالتصعيد ضد شعبنا هو مادة المنافسة بين األحزاب اإلسرائيليةقبل االنتخابات 

  .كيف ستواجهون التهديد اإلسرائيلي باالنفصال الكامل عن غزة و قطع إمدادات الكهرباء والمياه عنها؟* 
لبـضائع  ال شك أن الحصار صعب، ولذلك نحن نتوجه ألمتنا العربية واإلسالمية كي يفتحوا أسواقهم أمـام ا                -

والعمالة الفلسطينية، وسنبحث مع األشقاء في مصر معالجة هذا الموضوع حتى نجعل هناك إمكانية لالسـتيراد           
والتصدير عبر معبر رفح، لمواجهة الحصار ضد الشعب الفلسطيني الذي يستحق الحياة، لكـن إسـرائيل لـن                 

فالضفة والقطاع هي السوق الثاني للمنتجات      تتجرأ على قطع إمدادات الكهرباء والمياه واالنفصال الكامل عنا،          
 مليارات دوالر قيمة الصادرات اإلسرائيلية للسوق الفلـسطيني، وأي عقوبـات ضـدنا              4اإلسرائيلية، وسنويا   

  .ستنعكس بالسلب على اقتصادهم
 تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تسرب لفكر القاعدة إلى فلسطين، فهل لمستم مثل هذا االتجـاه                * 

  داخل قواعد حماس؟ 
قواعد حماس ملتزمة بفكر اإلخوان المسلمين وهو فكر معتدل يعتمد على التغير السلمي، ولن يذهب أبناؤهـا                 -

  .ألي مدرسة أخرى، وقد يكون هناك بعض األفراد هنا أو هناك لكن ليس داخل حركة حماس
  وكيف تلقيتم الرسالة التي وجهها لكم أيمن الظواهري؟ * 
لسطين لنا خصوصية، وهي تقتضي أن نكون في العمل السياسي وخوض االنتخابات، ولو خرجنـا               نحن في ف  -

  .ولم نشارك فكأننا نترك الساحة فارغة، ومدرستنا هي المدرسة المعتدلة في هذا المنهج
البعض انتقد زيارة حماس لروسيا وبخاصة في ظل حربها على الشيشان فكيف ستوازن حماس بين متطلبات                * 
  اسة ومتطلبات منهجها الديني؟السي

سياسة حماس قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة، وحرصنا على أن تبقى كذلك على مدى                  -
 عاما، ومن هنا لم نتدخل في الشأن الروسي الداخلي رغم تأكيدنا أننا دائما ضد أي احتالل، وعلـى                   20حوالى  

  .عرض للظلم واالحتاللالتعاطف مع كل الشعوب المسلمة التي تت
  هل هناك فرق بين الشيخ إسماعيل هنية القيادي في حماس و إسماعيل هنية رئيس الوزراء؟* 
الفرق في الشعور بالمسؤولية الضخمة واألمانة ألن التركة ثقيلة، ونحن نعمل فـي أرض فلـسطين، أرض                 -

ني ازداد اطمئنانا بأن اهللا قدر لنا الدخول        الرمال المتحركة، وفي ظروف يعلمها اهللا والتحديات فيها عظيمة، لك         
  .في هذا الموقف ولن يضيعنا، وأنه سيفتح علينا من فضله، ومن بركات السماء واألرض

  .رسالة إلى شعب المملكة العربية السعودية قبل زيارة وفد حماس للمملكة* 
قبلتنا نتوجه إلى الحـرم كـل يـوم         نوجه للشعب السعودي العربي المسلم كل التحية والتقدير، ونقول له أنتم            -

بالصالة، ونتوجه إلى الشعب السعودي بعد اهللا كلما ضاقت بنا السبل ونسأل اهللا أن يحفـظ هـذا الـشعب وأن                  
  .يجعل المملكة دائما مفتاحا للخير مغالقا للشر

  9/3/2006جريدة المدينة السعودية 
  

  هل مازالت على قيد الحياة.. خريطة الطريق .41
  أيمن ياغي

  الطريـق  ستاذ الجامعي الجنوب إفريقي داغارد مبعوث األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان نعى خريطة             اال
 أي قبل تشييد جدار الفصل، وقبل الخطـوات األحاديـة التـي نفـذها شـارون                 2003التي وضعت في عام     

يلها أو تبـديلها    باالنسحاب من قطاع غزة، وصارت بنودها التي وضعت آنذاك شيئا من التاريخ، ويجب تعـد              
بخريطة طريق أخرى تزيل آثار العدوان والتغيير الديمغرافي الحاصل وتضع حـدا للتجـاهالت والخروقـات           

  .اإلسرائيلية المستمرة
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ولكن هناك من األطراف الدولية وحتى العربية مازالوا يعاندون الواقع ويتجاهلونه بالقول ان الخريطة مازالت               
مكنا، ويصرون اآلن خصوصا بعد فوز حماس باالنتخابات ووصولها إلى السلطة           موجودة وإن تطبيقها مازال م    

  .على إلزام القيادة الفلسطينية ببنودها األمنية الداعية إلى نزع السالح الفلسطيني وتدمير البنى التحتية للمقاومة
 أن نالحظ انها فـشلت      البدو ،لكن وللتأكيد على أن الخريطة ماتت، ولنقل في غرفه االنعاش والعناية المركزة           

في اعادة المسار السياسي التفاوضي بين اإلسرائيليين والسلطة الفلسطينية التي تبنت هذا الخيار اليتيم على امل                
احراج اإلسرائيليين أمام الرأي العام العالمي ودفعهم إلى االنسحاب إلـى حـدود جغرافيـة نهائيـة فالمـسار                   

  .ن خطة االنسحاب االحادي في غزةالتفاوضي في جمود تام، منذ االعالن ع
وبخصوص البند الثاني وهو االلتزام باتفاق وقف اطالق النار بين الجانبين ومقابل االنسحاب اإلسرائيلي مـن                
المدن الفلسطينية وتجميد بناء المستوطنات في األراضي المحتلة، فإن حكومة شارون ومـن بعـدها حكومـة                 

  .زم الفلسطينيون بهدنة وألزموا بها جميع فصائلهمأولمرت لم تنفذ أي شيء منه فيما الت
 2005وما التصور الذي وضعته الخريطة بمراحلها الثالث إلقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقته بنهاية عام                

 بما حمله من تحوالت دراماتيكية صبت جميعها في مـصلحة اإلسـرائيلية             2005فقد سقط عمليا بمرور عام      
سطينية ضربا من الخيال، وصار المطروح حاليا للتداول هو دولة فلسطينية فـي قطـاع               وجعلت من الدولة الفل   

  .غزة فقط، وبحدود نهائية
هناك حاجة لخريطة طريق جديدة هذا ما أكده المبعوث الدولي داغارد خريطة تستطيع الزام إسرائيل بالتراجع                

  .عن خطواتها االحادية ومشروعاتها التوسعية
  10/3/2006الوطن القطرية 

  
  الشفافية في مواجهة تمرد التكفيريين داخل السجون األردنية؟ .42

  رنا الصباغ     
أثارت دقة التنظيم واإلعداد واإلخراج لدراما التمرد التكفيري السلفي في ثالثة سجون أردنية األسبوع الماضي، 

، التي ةلسابقة الخطيربما في ذلك احتجاز رهائن وعنف دموي في سجن الجويدة، أسئلة مشروعة بشأن هذه ا
تزامنت مع إعالن االردن عن إحباط محاولة إرهابية جديدة لتنظيم القاعدة، استهدفت على ما يبدو ضرب 

  .مطار الملكة علياء الدولي، جسر المملكة الجوي مع العالم
قوفين في ذروة دراما فجر األربعاء تمثلت باحتجاز مدير سجن الجويدة، وقيام محتجين من المحكومين والمو

قضايا مرتبطة بـالقاعدة بهدم حائط المطبخ، واالستيالء على اسطوانات غاز وأوكسجين مستعملة في احد 
الورش، وربطها بالتيار الكهربائي والتهديد بتفجيرها في حال مهاجمة رجال األمن لهم، واستعمال الخلويات 

  .لحشد تغطية بعض الفضائيات العربية لمطالبهم
 وحنكة الجهات الرسمية لما انتهت األزمة بأقل األضرار من دون وقوع ضحايا، وقد ساهم في ولوال لطف اهللا

  .ذلك أيضاً تروي الدولة وجهاز األمن، وتدخل النواب اإلسالميين على خط التفاوض
 اشتعلت المواجهة بعدما حاول مدير السجن تطبيق القانون عبر نقل زعيم تنظيم كتائب التوحيد عزمي الجيوسي
ومجموعته إلى سجن آخر بعد صدور الحكم بإعدامهم، على خلفية تخطيطهم لهجوم بمواد كيماوية على مبنى 

أثار قرار النقل حفيظة زمالئهم الذين رفضوا األوامر وأعلنوا . 2004دائرة المخابرات العامة في ربيع العام 
  .دةاحتجاجهم، مما استدعى دخول مدير السجن للتفاوض، وفقاً لروايات ع

 كيلومتراً جنوب عمان، إليواء الموقوفين الذين 20بحسب تعليمات السجون، يخصص الجويدة، الذي يبعد 
 كيلومتراً جنوب 70يمثلون أمام المحاكم، بينما ينقل المحكومون الى سجن السواقة لتمضية عقوبتهم على مبعدة 

  .العاصمة



 

 19

ت حادة صنعوها من زوايا األسرة الحديد المستخدمة أخذ النزالء مدير السجن رهينة، احتجزوه وهددوه بأدوا
وبدأ العراك باأليدي، أطلقت خاللها قنبلة غاز مسيل للدموع، بحسب المعلومات الصحافية . في المهاجع

  . فرداً من رجال األمن، مقابل خمسة من المتشددين13وقام السجناء باحتجاز . والنيابية
ة بإجراء اتصاالت خليوية لفتح باب التفاوض عبر الفضائيات ونواب في تحرك غير مسبوق، شرع اتباع القاعد

  .من حزب جبهة العمل اإلسالمي، ونقيب المحامين األردنيين صالح العرموطي
على أن هذه الحادثة سلطت الضوء على إمكانات تنظيم القاعدة للتحرك المفاجىء، في وقت واحد، وبترتيب 

ظيمية على العوالم السفلى للسجون األردنية المغلقة والمحروسة امنياً، ولم هذه المرة انسحبت قوتهم التن. مسبق
تعد المواجهة مقتصرة على درء مخاطر اإلرهاب القادم من العراق، أو من الخاليا النائمة أو المستيقظة على 

ية التنقل أستفادت خاليا القاعدة والتيارات السلفية من حر. هوامش المجتمعات، في األردن ودول المنطقة
وتكنولوجيا االنترنت واالتصال الخليوي، الذي قصر مسافات الجغرافية، وزاد من تحديات مكافحة اإلرهاب 

فخطر اإلرهاب أصبح يلف المنطقة جزئيات المشهد األمني واالجتماعي واالقتصادي . بطرق أمنية تقليدية
  .فيها

اط خمسة مخططات أرهابية على االقل، لم يعلن عنها، تزامن ذلك مع قيام السلطات منذ مطلع العام الحالي بإحب
كانت تستهدف مواطنين أبرياء، والنيل من امن البلد واستقراره، بعدما ذاق األردنيون طعم أول عملية انتحارية 

، عندما ضرب ثالثة عراقيين من أعوان األردني الطريد أبو مصعب الزرقاوي، زعيم 9/11/2005مساء 
  .وتم تحويل المتهمين في هذه العمليات إلى محكمة أمن الدولة. رافدين، ثالثة فنادق في عمانالقاعدة في بالد ال

أثارت انتفاضة المتشددين في السجون االردنية تساؤالت مشروعة حول احتماالت تواطؤ مزعوم بين السجناء 
ل أجهزة اتصال خليوي وبعض المشرفين على السجون أو العاملين فيها، فمن المحتمل أن يكونوا سهلوا دخو

وربما اختلطت أيضاً مهمات سلطة السجون في مراقبة الزيارات التي يقوم بها . الى السجون مع أنها ممنوعة
اقارب هؤالء النزالء الذين قد يحملون رسائل مشفرة ومهربات أخرى، مع الموروث االجتماعي والتقافي 

كية جديدة داخل األجهزة االمنية، وهي قد تتعمق بسبب وثارت أيضاً تساؤالت عن انتشار ثقافة مسل. السائد
ممارسات خاطئة لبعض االشخاص، ربما محفزة بعوامل الفقر، والحاجة إلى المال لتغطية لهيب أسعار الحياة 

  .المعيشية مقارنة بتدني القدرة الشرائية للموظفين واألفراد
 كامل وحيوي لطالما تغنى الكثير من األخطر أن ممارسات حفنة من هؤالء قد تؤثر على سمعة جهاز

األردنيين بمهنيته واحترافه وانضباطه، في غياب ثقافة مدنية سليمة مبنية على قيم ايجابية في الحوار 
والتسامح، والفكر الموضوعي في التعامل مع األزمات وسبل حلها، وفهم متقدم للدين ودوره في الحياة 

  .االجتماعية والسياسية
لة التي هربت إلى داخل المهاجع وفرت للقائمين على التمرد إمكان إشراك جمهور واسع في الهواتف الجوا

 ساعة، من خالل االتصال المباشر مع بعض 13األردن والعالم العربي بتداعيات الدراما التي استمرت 
راقية التي فشلت الفضائيات، وعرض مطالبهم، ومن بينها اإلفراج عن االنتحارية ساجدة الريشاوي، المرأة الع

في تفجير حزامها الناسف ليلة مجزرة فنادق عمان، إضافة الى مطالب بتجميع النزالء اإلسالميين في مركز 
إصالحي واحد، ومحاكمة الموقوفين دون محاكمة، وعدم محاكمة الموقوفين السياسيين من بعد اليوم في محكمة 

ة في اوساط المعارضة السياسية والنقابية، التي تسيطر بعض هذه المطالب قد تجد اصداء ايجابي. امن الدولة
  .عليها الحركة االسالمية

لذا، اصبح من الضروري على االردن إعادة النظر في تقويم سياسة التعامل مع التكفيريين القابعين في السجون 
عهم، بدالً من عزلهم وبات من المهم بدء حوار م. األردنية، خصوصاً أن العدد يزداد باستمرار، يوماً بعد يوم

وإقصائهم، وأحياناً معاقبة أهاليهم من خالل تقصير مدة الزيارة المسموحة، وممارسات اخرى قد تنم عن تمييز 
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بسبب معتقداتهم، وتساهم في تأجيج مشاعر الكراهية والعنف وحب االنتقام في عقول استسلمت اليديولوجية 
  .اقصائية ال تعترف بأحد غيرها

ويستطيع ان . تنفع اذا استمرت محصورة بنطاق المعالجات االمنية والسجن، فالفكر يجابه بالفكرالمجابهة لن 
يقود الحوار نواب وساسة من حزب جبهة العمل اإلسالمي، وشيوخ وعلماء وخطباء مساجد من المتعمقين في 

 الخلفية العلمية والثقافية لقيادة الحوار مع المتشددين، خصوصاً أن... دراسة الدين وعلوم الفقه والحديث الخ
  .والدينية لمعظم التكفيريين ضحلة

مواصلة اإلصالحات وتحسين األوضاع المعيشية وتخفيف االكتظاظ في المهاجع وفرز الموقوفين والمحكومين 
في السجون، والتي بدأها مدير االمن العام الفريق الركن محمد ماجد العيطان، عندما تسلم منصبه قبل اكثر من 

والمطلوب من الدولة أن تعلن على المأل نتائج . م، يجب ان تستمر، ال أن تنتكس، بسبب االحداث االخيرةعا
التحقيق في فضيحة تمرد السجون، بدون طبطبة، واستعمال مساحيق تجميل لتلطيف الحقيقة المرة، كما عهدنا 

إحداث متصلة بشغب المالعب سابقاً في الكثير من أعمال اللجان التي شكلت للتحقق في قضايا عامة و
الرياضية، وتظاهرات شهدتها مدينة معان ومدن أخرى، كان األمن العام احد أطراف المعادلة، وسط شكاوى 

  .وشكوك حول وقوع تجاوزات وربما تعسف في استعمال السلطة أو القوة نسمع عن وقوعها باستمرار
صادي والسياسي، ممثلة برئيس الوزراء الدكتور صدقية نيات الدولة األردنية في االصالح االمني واالقت
 يوم، على رأس 100ل باألول تعهد منذ تعيينه ق. معروف البخيت والفريق الركن العيطان، هي على المحك

حكومة جديدة بعدما دقت ضربة فنادق عمان جرس اإلنذار األخير بضرورة مواجهة الحقيقة، ببدء محاربة 
إلدارية والمسلكية، وإيجاد معادلة لتحقيق توازن بين ضرورات حماية األمن الفساد بكل أشكاله المالية وا

  .والتحديث المنشود
أما األخير، فقام بإحداث تغيرات ايجابية كثيرة مست سياسة وعمل جهاز األمن العام ودوره في خدمة المجتمع، 

الفساد داخل بعض السجون، منذ توليه هذا المنصب، يحسب له، ال عليه، تصديه لبعض التجاوزات ومظاهر 
من قبل حفنة من المشرفين، وإدخال إصالحات عميقة تتماشى ) كبتاغون(ومنها قضايا ترويج حبوب مخدرة 

مع المعايير العالمية لحقوق السجناء والموقوفين، والتي لطالما طالب بها القائمون على منظمات حقوق اإلنسان 
  .المحلية والدولية

جنة تحقيق برئاسة وزير العدل، وعضوية األمين العام لوزارة الداخلية ونائب مدير شكل الدكتور البخيت ل
األمن العام، والمستشار القانوني في مديرية األمن العام، ستبدأ قريباً بفتح ملف فضيحة التمرد داخل السجون، 

ية التي تعاني منها مراكز ويحق لها االستعانة بمن تراه في ظروف التمرد، إضافة إلى المشاكل التقنية والجنائ
  .اإلصالح والتأهيل في األردن

ما حصل في سجون عمان اخيراً لم يحدث بمعزل عن ازدياد نشاط الحراك القاعدي في العالم العربي، وفرته 
، ممزوجاً 2004األوضاع األمنية المتدهورة في العراق منذ سقوط النظام على أيدي القوات األميركية، عام 

ي وتمويلي لبعض الدول من داخل وخارج اإلقليم، وظروف جهل وفقر وبطالة، ومشاعر إحباط بدعم لوجيست
سياسي واقتصادي واجتماعي سائدة، وقلة خيارات ساسة الدول العربية الموالية ألميركا، على عكس توجهات 

  .الغالبية في الشارع
كون مراكز تأهيل للذين انحرفوا، فكرياً خاليا تنظيم القاعدة أصبحت بيننا، حتى داخل السجون المفترض ان ت

وقد تزامن تمرد السجون األردنية مع اإلعالن عن إحباط الهجوم . ومسلكياًُ في داخل كل الدول العربية
وقبل أيام من ذلك أحبطت السعودية . إالرهابي األخير، على أيدي شبكة من جنسيات عراقية وسعودية وليبية

النفطي شرق السعودية، ويوم الخميس كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية مماثلة لضرب مجمع بقيق 
  .عن مؤشرات الى وجود خاليا لـ القاعدة في غزة والضفة، هدفها تخريب كل المنطقة
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في صنعاء، بعضهم من القياديين الذين ) المخابرات( من سجناء األمن السياسي 17وفي خلفية المشهد هروب 
فهم . مد عليهم لتنفيذ مخططاته في المنطقة، وال يزال البحث عنهم جارياً الى يومنا هذاكان تنظيم القاعدة يعت

يملكون قدرات احترافية عالية على مستوى التخطيط والتنفيذ، وللمجموعة هذه عالقات واتصاالات ببقية خاليا 
يا النائمة التي تنتظر مناسبة تنظيم القاعدة داخل المنطقة وخارجها، قد يبدأ بشحن خاليا جديدة اضافة الى الخال

  .لتحفيزها
  9/3/2006الحياة 

  
  
  

  
  حماس بين الشتات الفلسطيني وهموم الداخل .43

  ياسر الزعاترة      
في األدبيات األولى لحركة حماس، ثمة حديث وافر وصريح عن أن فلسطين هي القضية المركزية لألمة، وأن 

يوني الذي يستهدف األمة جمعاء، فيما سيشكل جهادها الحركة هي رأس الحربة في مواجهة المشروع الصه
وحين نتتبع خطاب قادتها وشهدائها . ركناً أساسياً في مشروع إنهاض األمة في مواجهة الغطرسة الخارجية

سندرك أن البعد الوطني أو القُطري لم يكن أكثر حضوراً من األبعاد المتعلقة بالدفاع عن اإلسالم وكرامة األمة 
  .اإلسالمية

والالفت أن األبعاد التي تحدثت عنها تلك األدبيات لم تكن مجرد تنظير حالم ال صلة له بالواقع، إذ شكل جهاد 
، عامالً فاعالً في إنهاض األمة ودفع )87األولى نهاية  (90الحركة بالفعل، خصوصاً بعد انطالقتها الثانية عام 
فة المقاومة واالستشهاد التي تبنتها ركناً أساسياً في صياغة صحوتها اإلسالمية قدماً إلى األمام، فيما كانت ثقا

  .برنامج المواجهة مع الهيمنة األجنبية عموماً، والغطرسة األميركية على وجه الخصوص
ال يدرك ما فعلته حماس بضمير األمة الجمعي وبأفرادها إال من أتيح له التجول في أجزاء من هذا العالم 

لقد تحولت الحركة ومن ثم شيخها البطل أحمد .  تواجد الجاليات المسلمة في الغربالعربي واإلسالمي وأماكن
ياسين إلى ضمير لألمة، وما من جماعة أو حركة يجمع المسلمون عليها؛ بخاصة في السنوات األخيرة مثل 

  .إجماعهم على حماس وشيخها وأبطالها وشهدائها
ت للحركة فرصة تدبير مصاريفها الهائلة هي في جزء منها التي أتاح) معظمها من مصادر شعبية(تلك األموال 

تعبير عن ذلك االنحياز، ولوال الحواجز لكان تدفق الرجال أكبر بكثير، ومن تابع تدفق المقاتلين العرب 
والمسلمين إلى العراق قبل العدوان األميركي وبعده ال بد سيدرك كيف سيكون تدفقهم على فلسطين لو زالت 

وفي المقاومة العراقية ثمة حضور الفت لتجربة حماس في سلوك كثير من الفصائل، . رة المعروفةالسدود الكثي
  .بل إن أسماء شهدائها ما زالت تطلق على بعض السرايا والعمليات هنا وهناك

وألن هذه هي مكانة الحركة في الضمير الجمعي لألمة، فإن الجماهير لن تستوعب أي خطأ ترتكبه، وفي 
ن من غير المتوقع أن تنكفىء قيادة منحتها أمتها اللواء، وهي أمة تتشكل من بليون ونصف البليون العموم فإ

مسلم، لتغدو ممثلة لمليونين ونصف المليون إنسان؛ هم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بفرض أن هؤالء 
يحاً بحال، فضالً عن أن يمكن أن يمرروا أو يستوعبوا خطأ ترفضه جماهير األمة، األمر الذي ال يبدو صح

تحرف برنامجها بدعوى أن قطاع غزة قد تحرر، مع أنه لم يتحرر فعلياً، وهو مكان ال يساوي غير واحد 
ونصف في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، فيما يعلم الجميع أن جزء كبيراً من سكانه هم من الالجئين 

  .لسطينالمشردين من أرضهم وديارهم في أماكن أخرى من ف
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هناك بالطبع أكثر من خمسة ماليين الجىء خارج فلسطين، ومن ورائهم أمة ترى حماس رائدتها بامتياز، 
وهي تبعاً لذلك تراقب كل كلمة تصدر عن قياداتها وكل موقف يتخذونه، فكيف يمكنهم تجاهل ذلك كله ليغرقوا 

شوهه في وعي األمة بما ينطوي على تعطيل في متاهة من األسئلة التي تشوه البرنامج وتعطل المشروع فيما ت
  لمسار نهوضها؟

لسنا هنا في وارد تقديم االقتراحات بشأن المعطيات الجديدة كما فعلنا من قبل ويمكن أن نفعل الحقاً، مع أن 
التجربة ستبقى برسم اإلجهاض على يد متربصين كثر، فما يعنينا يتمثل في أمرين، أوالهما أن ال يتم التعامل 

الوضع الجديد بوصفه مكسباً على الحركة أن تهدر على أعتابه الكثير من الثوابت والمكاسب التي هي أكبر مع 
أما الثاني فهو التذكير بضرورة الحرص على مكانة الحركة في وعي جماهير األمة بما في ذلك . بكل المقاييس

 فلسطينيو الداخل، بدليل األصوات التي الفلسطينيين في الخارج الذين ينحازون إليها أكثر مما ينحاز إليها
  .تحصل عليها الحركة اإلسالمية في األردن في المناطق ذات الغالبية الفلسطينية

عندما قدمت فتح تنازالتها لم يكن هناك من ينافسها، ألن اليساريين وفضالً عن اصطدامهم بواقع المجتمع 
عربي الرسمي والمجتمع الدولي تبنيه للحركة ومنحها لواء المتدين، لم يأخذوا مساراً آخر، فيما واصل الوضع ال

التمثيل للفلسطينيين، وهي معادلة ال تتوفر لحماس هذه األيام؛ بتوفر المنافسين واتساع نطاق االستهداف، وكل 
لقد دفعت فتح الكثير من رصيدها الشعبي على أعتاب رضا الغرب . ذلك تدركه قيادة حماس من دون شك

الرسمي العربي، خصوصاً حين توفر البديل المتمسك بالثوابت الحقيقية وليس المزورة، وغدا ورضا النظام 
  .الموقف أكثر سوءاً بكثير عندما عجزت عن الحصول على ما يحفظ ماء الوجه

وفي حين تشكل فتح حركة علمانية ال تحصد مكانة في الضمير الجمعي لألمة إال بقدر نضالها في سبيل قضية 
لمسلمون مقدسة، فإننا في حال حماس إزاء حركة باتت أقرب إلى تمثيل اإلسالم، وأقله ما يسمى يعتبرها ا

اإلسالم السياسي في وعي المسلمين، ما يؤكد خطورة ما يمكن أن تقدم عليه من تغيير لخطابها في ما يتعلق 
عني ثوابت الحركة، وليس من هنا ال مناص من مواصلة اإلمساك بكل الثوابت، أ. بأبجديات الصراع مع العدو

ثوابت منظمة التحرير، فالناس تحاسب حماس على ثوابتها وليس على ثوابت اآلخرين، وفي ضمير األمة 
  .ستبقى فلسطين من بحرها إلى نهرها بيضاء إسالمية من غير سوء الصهاينة والمحتلين

الح يصرخ فيهم أن األقصى مهدد، المسلمون لن يتقبلوا أحاديث السالم والمفاوضات فيما صوت الشيخ رائد ص
وفيما يجري تهويد القدس، وفيما الجدار يلتهم نصف الضفة الغربية، وبناؤه مستمر على رغم صدور قرار 

  .دولي بشأنه يتجاهله كوفي أنان، وتتجاهله الرباعية الدولية، وفيما يقبع تسعة آالف مجاهد خلف القضبان
سي وعياش وعقل وجمال منصور وجحافل األبطال لم تسفح من أجل من المؤكد أن دماء أحمد ياسين والرنتي

إقامة سلطة في غزة، لن تتمدد بعد ذلك إال على كانتونات معزولة عن بعضها البعض في الضفة الغربية، من 
  .دون القدس ومن دون عودة الالجئين، بحسب أقصى ما يعرضه الصهاينة على الفلسطينيين

نتخابات كانت هموم الداخل الفلسطيني هي األكثر حضوراً في ثنايا القرار، حين فكرت الحركة في دخول اال
فيما تراجع المنظور الشمولي للقضية والصراع مع العدو، وفي حين كان خيارها التالي بعد المشاركة هو البقاء 

، وإذا ما تم في المعارضة ورفض المشاركة في الحكومة، فقد جاءت النتائج لتتركها أسيرة وضع بالغ الصعوبة
التعامل معه بمنطق الواقعية المعروفة في الساحة الفلسطينية فستهدد الثوابت، فيما تتجاهل جماهير األمة التي 
تجاهد من أجل الخروج من أسر الهيمنة األجنبية، ومن بينها ثلثي أبناء شعبنا الفلسطيني، ممن يراقبون المشهد 

  .على نحو أكثر دقة في الشتات
 يمكن الخروج منه إال إذا تذكرت قيادة الحركة أنها إزاء مأزق بالفعل، وليس مكسباً عليها إنه مأزق ال

المحافظة عليه، ألن هذا المسار األخير لن يفضي إال إلى خسارة ستتحمل تلك القيادة تبعاتها أمام الفلسطينيين 
لألمانة فإن . افلة الشهداء الطويلةوأمام األمة جمعاء، وغداً أمام اهللا عز وجل، وأمام ياسين والرنتيسي وق
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السلوك السياسي لقيادة الحركة في الداخل والخارج ال يزال يشير إلى تأكيد على الثوابت بصرف النظر عن 
  .محاولة إلقاء الكرة في ملعب اآلخرين من خالل تصريحات سياسية مواربة

يونين ونصف المليون من البشر، فكيف إذا إنها أمانة تتمثل في مشروع أمة، وليس مجرد أدارة أفضل لحياة مل
كان هؤالء البشر قد اختاروا حماس على قاعدة المقاومة وال يريدون منها أن تتنازل كما فعل اآلخرون، بدليل 

  أنهم هم الذي قدموا أبناءهم كي تقاتل الحركة بهم العدو وما زالوا يملكون االستعداد لتقديم المزيد؟
ر التفاوض من دون جدوى، وها هم ينقلبون عليه، ما يعني أن المراهنة عليه من لقد جرب الفلسطينيون مسا

جديد لن تكون مقبولة، بل هي نوع من العبث، ومن عجزوا عن إرضاء فتح بعد مسلسل طويل من التنازالت 
  لن يقدموا لحماس ما هو أفضل بحال من األحوال، فأي عاقل يقبل تجريب المجرب؟

  9/3/2006الحياة 
  

  
 راف عديدة استفادت من صعود حماس لكن فتح المتضرر األكبرأط .44

  إبراهيم عباس 
وجد المراقبون أن زيارة حركة حماس الى موسكو التي جاءت بعد بضعة أيام فقط من زيارة الوفد لتركيا ومن                   

ـ          . قبلها إيران ، خدمت مصلحة الجانبين      ي أن  فعلى الصعيد الفلسطيني لفتت الزيارة اهتمام حماس ورغبتهـا ف
تلعب موسكو دورا خاصا في القضية الفلسطينية وسعيها إلى تعزيز العالقات مع روسيا التي تعتبـر الزيـارة                  
بمثابة اعتراف روسي بها، إلى جانب ما يمكن أن تحققه مستقبالً من االستفادة من مكانة روسيا الدوليـة التـي    

  . حماس وأن األمر يستحق مد اليد إلى قادتهاعبرت عن موقفها في أكثر من مناسبة على أنه ال ينبغي عزل
 أراد من توجيهه الدعوة لقادة حماس أن يؤكد على استقالله عـن الـسياسة األمريكيـة                 - في المقابل  -بوتين  

وكسب مواقف بعض القوى في المنطقة العربية وإعادة ما فقدته موسكو من تأثير ومصالح في المنطقة، وهـي                  
لة الوريثة لالتحاد السوفيتي التي تطمح  في أن تلعب دورا محوريا في العـالم ال                نقطة جوهرية في سياسة الدو    

يقل عن الدور الذي كانت تلعبه في السابق في فترة الحرب الباردة، وبما يكفل لها أن تكون قوة لهـا حـضور                    
  .فاعل ومؤثر في منطقة الشرق األوسط

قل من هذه الزيارة، وهو كسب تأييد حماس التي تحظـى           ويعتقد البعض أن روسيا حققت مكسباً واحداً على األ        
باحترام الحركات اإلسالمية المعتدلة في العالم لفك حرجها من حربها على الشيشان، وهو ما أمكن مالحظتـه                 

  .من خالل استياء قادة الجهاد الشيشاني من هذه الزيارة
ية للسلطة فقد حققـت هـي األخـرى كـسبا           أما إيران التي تعهدت لوفد حماس بتغطية كافة االحتياجات المال         

  . في المنطقة يدعمون خطها في مواجهتها مع الغرب) راديكاليين(دبلوماسيا كونها في حاجة إلى حلفاء 
ووجـدت  . بيد أن المراقبين يبدون شكوكهم إزاء مواصلة إيران لموقفها هذا ألنه مرهون بأزمتها مع الغـرب               

لتشريعية يصب في مصلحتها، وهو ما تمثل في تصريح الرئيس السوري           دمشق أن فوز حماس في االنتخابات ا      
القاعدة بدورها حاولت االصطياد في المياه العكرة       .  بشار األسد بأن فوز حماس خفف الضغوطات على سوريا        

بإظهار صورة مغايرة للواقع ليبدو األمر كما لو أن حماس على عالقة بها وأنها تمارس عليها شكالً من أشكال                   
الوصاية، وهو ما حاولت تصريحات أيمن الظواهري الرجل الثاني في منظمة القاعدة اإلرهابية التي صـدرت                
مؤخرا اإليحاء به عندما ذكر بأنه يتوجب على حركة حماس التمسك بخيار المقاومة وعدم االعتراف باالتفاقات                

  .يةالموقعة مع إسرائيل متظاهرا بحرصه على المصلحة الوطنية الفلسطين
وجاء رد قادة حماس على هذه الدعوة المكشوفة األغراض بعدة تصريحات ترفض تلك الوصاية مؤكدة علـى                 

والواقع أن مجمل األحـداث التـي       .  استقاللية القرار الفلسطيني والتأكيد على أن عمل حماس السياسي مقاومة         
خون استراتيجية واضحة تقوم على     أعقبت فوز حماس في االنتخابات التشريعية أكدت على أن قادة حماس يتو           
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عرض حقائق النزاع مع إسرائيل بشكل مبسط وبلغة مفهومة من قبل المجتمع الدولي تقوم على عرض حقائق                 
  .ال تقبل المغالطة أو التشكيك

فإلى جانب استعداد حماس االلتزام بهدنة طويلة مع إسرائيل وإقناع الفصائل المسلحة األخرى االلتـزام بتلـك                 
 يعتبر مؤشراً على توجهات حماس السلمية التي تتلخص بأن االعتراف بإسرائيل واالتفاقيـات المبرمـة                الهدنة

معها وإلغاء البنود في ميثاق حماس التي تدعو إلى إزالة إسرائيل ليس كافيا لتحقيق أي تقدم حقيقي في عمليـة                    
  . السالم وتحقيق حل الدولتين طبقًا ألوسلو ولخريطة الطريق

 على ذلك أن السلطة الفلسطينية التي اعترفت بإسرائيل وبنبذ العنف وإدانته والتي وافقت علـى إلغـاء                  والدليل
 كل ذلك لم يؤد إال إلى مزيد من المماطالت اإلسرائيلية وتجميـد             -البنود في ميثاقها الخاصة بتدمير إسرائيل       

دار العازل وتوسيع المستوطنات وقـضم      عملية السالم، بل أتت بردود فعل عكسية تمثلت في بناء إسرائيل الج           
  .المزيد من األراضي الفلسطينية واستمرارها في سياستها القمعية ضد الشعب الفلسطيني 

  9/3/2006جريدة المدينة السعودية 
  

 تشجيعها على انتهاج سياسة براغماتية : تقرير عن حماس .45
  كتب بيار عطااهللا 

قرير لها عن حركة حماس ان اشتراك حمـاس فـي االنتخابـات             في ت " ادارة االزمات الدولية  "قالت مجموعة   
الفلسطينية نجم عن التقاء مصالح متباينة واعتبرت المجموعة ان على السلطة الفلـسطينية، وحركـة حمـاس                 
واسرائيل واالتحاد االوروبي والواليات المتحدة القيام بسلسلة خطوات من اجل ان يكون للحركة التـي تتمتـع                 

ثبتتها بنجاحها في االنتخابات التشريعية، فرصة لالنتقال الى ترسيخ توجهها السياسي من خـالل              بشعبية قوية، ا  
  . المشاركة التدريجية والمشروطة في السلطة

ان حماس، وهي الحركة االسالمية التي صنفتها الواليات المتحدة واالتحـاد االوروبـي             : وفي تلخيص للتقرير  
السرائيل، انما تمتطي موجة غير مسبوقة من الشعبية التـي ظهـرت فـي              منظمة ارهابية وتعتبر عدوا لدودا      

ومن المحتمل  . االنتخابات االخيرة، وانتهى بها االمر الى الجلوس الى طاولة مجلس وزراء السلطة الفلسطينية            
 ان الفلسطينيين يعتمدون بشكل ضخم على الغرب واسرائيل، وقد هـدد كالهمـا            : ان تكون النتائج بعيدة المدى    

وحتى االن، اختارت الواليات المتحدة واالتحـاد       . بقطع الروابط اذا ما انضمت حماس الى السلطة الفلسطينية        
 حيث ستكون النتيجة النهائية حركـة       –االوروبي بشكل اساسي تجاهل االسالميين بدال من التعامل معهم علنيا           

ومع وجود احتمال بعيـد كمـا       . كنه ضئيل تتمتع بشعور اقوى وتشجيع اكبر ويكون للغرب عليها نفوذ ثمين ول          
كان دائما لعلمية سالم متجددة او التخاذ اجراءات صارمة من قبل سلطة فلسطينية مستـضعفة ضـد حمـاس                   
المعززة، فان افضل خيار يبقى للمجتمع الدولي هو زيادة الحوافز للحركة االسالمية لالنتقال الى توجه سياسي                

  . ريجية والمشروطةمن خالل سياسة من المشاركة التد
وبالنسبة الى الرئيس محمـود عبـاس، فـان         . ان اشتراك حماس في االنتخابات نجم عن التقاء مصالح متباينة         

تأمين وقف اطالق النار واعادة تأهيل المكانة والسمعة الدولية للفلسطينيين وترتيب البيت الداخلي كان يتطلـب                
 عرض اقتسام السلطة ومشاركتها من خالل التكامل السياسي         وفي مقابل التعاون، فقد   . اجراء صفقة مع حماس   

وحماس التي شهدت اندفاعا متدفقا من التأييد الشعبي اثناء االنتفاضة، كانت تتوق الى فترة راحـة مـن                  (...) 
الهجمات العسكرية االسرائيلية كما رأت، مع وجود كل من فتح والسلطة الفلسطينية في حالة مـن الفوضـى،                  

وبالرغم من ان االنتخابات البرلمانية كان مقررا لها ان تجرى فـي         . ة نجاحها الى نفوذ  مؤسسي     فرصة لترجم 
، فقد اجلها زعماء فتح الذين كانوا قلقين من قوة حماس كما كانوا على قناعة بأنه مع تـوفر                 2005تموز يوليو   

في غير محلها، اال ان استجابتها      ولم تكن هموم فتح     . المزيد من الوقت فانهم سيستردون االرضية التي فقدوها       
وفـي االشـهر    . ومع ان حماس كانت قوية قبل عام ونصف، فانها أكدت انها االقـوى            . كانت ببساطة مضللة  
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الواقعة بين الفترتين، استمرت فتح في التعرض للوهن حيث أنهكتها االنقسامات الداخلية، في حين بلغت حماس                
يابية التي فازت فيها بسهولة مسيطرة على معظم المناطق الحضرية، بما           ان االنتخابات البلدية والن   . سن الرشد 

فيها معاقل فتح التقليدية مثل نابلس، توحي ان االسالميين قد بدأوا يرسخون أنفـسهم كخيـار بـديل لـسلطة                    
واليوم يعـيش مئـات     . فلسطينية تشوهت سمعتها بسبب الفساد والفوضى واالخفاق في تحقيق أجندتها السياسية          

  . آلالف من الفلسطينيين في مواقع تسيطر عليها حماسا
ان سجل االشهر السبعة االخيرة، وفي الوقت الذي تحتك  فيه حماس بقضايا الحاكمية المحلية وقيامها بحمالت                 
للخدمة الوطنية، يظهر صورة مبدئية ومختلطة عن كيف يمكن للتكامل او االندماج السياسي ان يـؤثر علـى                  

وفي براغماتيتها، وحتى في رغبتها في التعامل مع اسرائيل، فـي شـؤون             . تقبل وعلى سلوكها  استشرافها للمس 
ويؤكد الساسة المحليون على    . العمليات العسكرية اليومية، فقد كان حكم حماس تقريبا مماثال بشكل ممّل لسلفها           

كين خلفهـم القـضايا     مواضيع تشمل الحكم الصالح والتطور االقتصادي، واالمن الشخصي واالجتماعي، تـار          
ومع وجود استثناءات ضئيلة فقط، فقد حاولوا رغم ذلك فرض رؤيـتهم حـول              . الدينية والصراع مع اسرائيل   

فقد أثبتت حمـاس، وبـشكل      . ويمكن على الصعيد الوطني ايضا اكتشاف عالمات البراغماتية       . مجتمع اسالمي 
ضبط، ويقوم الضباط والمـسؤولون العـسكريون       أكبر كثيرا من فتح انها متمسكة بوقف اطالق النار بشكل من          

وفي تصريحات اخيرة لم يـستبعد      . االسرائيليون على الفور بتصديق ذلك نظرا الى االنخفاض الحاد في العنف          
زعماء حماس تغيير ميثاق حركتهم والتفاوض مع اسرائيل او قبول هدنة طويلة االمد على أسـاس انـسحاب                  

ي الوقت الحالي، فان برنامجهم السياسي االنتخابي بالنسبة الى هذه االمور           وف. 1967اسرائيلي الى خطوط عام     
  (...). المستقبلية منه الى المبادىء التأسيسية لـ فتح " فتح"هو أقرب الى نظرة 

ان المجتمع الدولي الذي يواجه تحديا يتمثل في حقيقة فلسطينية ظهرت حديثا، قد قام، فـي غالـب االحيـان،                    
وفي حين ان هناك اختالفات مهمة في السياسة، فقد قامت كل مـن الواليـات المتحـدة                 . جابيباتخاذ موقف اي  

االتصاالت مع التنظيم االسالمي، كما رفضتا تمويل       ) وفي الحالة االميركية، بحظر   (واالتحاد األوروبي بتجنب    
لـسطينية اذا مـا انـضمت    مشاريع البلديات التي تديرها حماس وهددتا بوقف المساعدة المقدمة الى السلطة الف          

اقصاء الفلسطينيين عن المـانحين الغـربيين، فقـدان         : لقد كان لهذا الموقف نتائج سلبية جوهرية      . حماس اليها 
االحتكاك بقطاع كبير ومتزايد من السكان، تعويض دعم المشاريع للخطر واسـتدامتها، وتخفـيض المحاسـبة                

ة الفعل القومية ضد التدخل االجنبي الذي أصبح الناس         وفي غضون ذلك اكتسبت حماس قوة من رد       . والمساءلة
  . يدركونه، وقد شاركت في االنتخابات وفازت دون ان تكون ملزمة بالوفاء بأي شرط مسبق

محاولـة تـشكيل سياسـات      : ان البلدان الغربية لم تفعل الشيء الوحيد الذي كان سينجم عنه أثر ووقع ايجابي             
فهنالك كل االسـباب    . واضحة في الحصول على اعتراف وشرعية دولية      حماس عن طريق استغالل رغبتها ال     

لحجب التعامالت الرسمية على المستوى الوطني، على االقل حتى تتخلى عن الهجمات ضد المدنيين وتـسقط                
  . معارضتها لحل يستند الى وجود دولتين

 من قائمـة االرهـاب، فانـه        ودون منح شرعية فورية لـ حماس وتوظيف مسؤوليها المحليين او ازالة اسمها           
 – والذي يتسم بمرونة اكبر من الواليات المتحدة في هذا الخصوص            –يتعين على االتحاد االوروبي خصوصا      

تشجيع االسالميين للتركيز على االمور اليومية وتسهيل االندماج السياسي المحتمل واالزالة التدريجية للتكليف             
ن لعجز مفاجىء فان الوضع الذي كان محيرا بشكل غير معقول           ومع تعرض رئيس الوزراء شارو    . العسكري

ان استخدام النفوذ االقتصادي والسياسي الغربي لمحاولة توطيـد االسـتقرار فـي             . قد أصبح اآلن أكثر ارباكا    
  .الساحة الفلسطينية سيكون بعيدا عن  أسوأ استثمار محتمل
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