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  مشعل يطالب العرب بخطوة شجاعةو ...حكومةالواشنطن تشدد الحصار إلسقاط  .1

 ،المالية لحكومة حمـاس    وصلت األزمة    :رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      3/5/2006الحياة  نشرت  
 الى طريق مسدود عندما اعلن ناطق باسم الرئيس الفلسطيني عن رفض البنوك تحويل رواتب مـوظفي                 ،أمس

وقـال نبيـل أبـو      . السلطة مباشرة من الجامعة العربية الى حساباتهم الشخصية، بضغط من االدارة األميركية           
وفي اشارة الى   . مة او مباشرة الى حسابات الموظفين     ردينة ان البنوك ترفض تحويل األموال سواء الى الحكو        

الموقف األميركي واضح، فهم يطالبون     : الدور األميركي في منع البنوك من تحويل هذه األموال قال أبو ردينة           
. الحكومة بتلبية المطالب الثالثة المعروفة وهي االعتراف باسرائيل واقرار االتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف             

األمور وصلت الى مرحلة شديدة التعقيد، فالدول والبنوك ترفض التعامل معنـا مـا لـم نلـب                  : يقولومضى  
وقالت مصادر عليمة في مكتب الرئيس عباس للحياة إن األمين العام للجامعة العربية عمـرو                .الشروط الدولية 

نـوك مـن التعـرض      موسى لم يتمكن من فتح حساب خاص للسلطة في أي من البنوك في مصر لقلق هذه الب                
واشارت الـى ان األمـوال التـي        . للمقاضاة من جانب الواليات المتحدة بتهمة تحويل أموال لتمويل االرهاب         

اعلنت الحكومة في وقت سابق عن تحويلها الى الجامعة العربية من جانب المملكة العربية السعودية وقطر لـم                  
وتجنـب   .ها مستعدة لتحويلها بعد فتح حساب خـاص بهـا         تحول فعليا، وان الدول المتبرعة ابلغت الجامعة بأن       

 الرئيس عباس التعليق على موقـف بـالده مـن           ئهالقنصل األميركي العام في القدس جاكوب واالس عقب لقا        
ولدى سؤال واالس   . الرواتب أمر يخص الحكومة الفلسطينية وحدها     : وقال. تحويل األموال للحكومة الفلسطينية   
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لبالده بأنها العقبة الرئيسة امام تحويل األموال تجنب االجابة، وأكد من جديد نية بالده              عن اتهام حكومة حماس     
لكنه أشار الى منع تحويل االمـوال مـن         . في مواصلة تقديم ما اسماه المساعدات االنسانية للشعب الفلسطيني        

  . جانب أميركيين الى السلطة
 المتحدثة باسم وزارة الخزانة  أنغزة عال عطااهللا في  نقالً عن مراسلتها   2/5/2006السبيل االردنيـة    وذكرت  

إنه في حال قيام منظمة أو فـرد بتـسهيل جمـع            : األمريكية قالت في تصريحات نقلتها وكالة رويترز لألنباء       
  . األموال بشكل مباشر لحماس فإنها تعرض نفسها إلجراء من جانب الواليات المتحدة

طالب خالد مشعل، امس، الدول العربية واالسـالمية باتخـاذ          : وكالتنقالً عن ال   3/5/2006السفير  وأضافت  
قـال  و. خطوة شجاعة لنقل المساعدات المالية المقدمة الى الحكومة الفلسطينية، إلى داخل االراضي الفلسطينية            

  االمة االسالمية والعربية لم تخذلنا والحكومات ما بخلت علينا وأعطت وتعطينا رغم أنـف أميركـا         :مشعل إن 
وفي السياق، يجـري    . لن نعترف بإسرائيل ولن نتخلى عن المقاومة      ...  لن يكسروا إرادتنا   : وتابع ،والصهاينة

نائب وزير الخزانة االميركي لشؤون مكافحة االرهاب والمعلومات المالية ستيوارت ليفـي، محادثـات فـي                
وقال الـوزير الفلـسطيني     . طينيةاسرائيل لتنسيق جهود الدولتين لمنع وصول المساعدات الى االراضي الفلس         

 انا اخشى من ان تلك المصارف لن تستطيع تجاهل الضغظ األميركي وفي هذه الحالة سـيكون                :عاطف عدوان 
  .  مشددا على ان الواليات المتحدة تريد إسقاط الحكومة،هناك تأخير
ـ أن اسـماعيل    غـزة   من  رويترز  واف ب    نقالً عن    3/5/2006القدس العربي   وجاء في    ة اتهـم االدارة    هني

وقال ان الحكومة تمكنت من خالل      . االمريكية بعرقلة وصول مساعدات من دول عربية واسالمية الي الحكومة         
واوضح ان هناك امواال موجـودة       . عدد من الدول العربية واالسالمية من جمع اموال        ىجولة قام بها وزراء ال    

 ىات مختلفة، مشيرا الي ان وزارة المالية تبذل قـصار         والبحث اآلن يجري حول كيفية ادخال هذه االموال بآلي        
  .جهدها في هذا االتجاه

 كلما برزت بعض    هي المشكلة   نإ:  قوله اطف عدوان ع. عن د الناصرة  من   2/5/2006 قدس برس وأوردت  
المعلومات حول آلية الصرف نجد في الطرف اإلسرائيلي أو األمريكي من يحاول أن يفشل هذه اإلجراءات أو                 

 ،موظفي السلطة رواتب  نها من دفع    الحكومة الفلسطينية لديها من البدائل ما يمكِّ       لكن عدوان أكد أن      .تصاالتاال
في حال أخفقت الجهود التي تبذلها مع جامعة الجدول العربية في تحويل المبالغ الموجودة في حساب الجامعـة                  

  .إلى حساب موظفي السلطة بكل مباشر
  

   بدء جلسات الحوارموعدلى تفقان ععباس والدويك ي .2
اتفق الرئيس محمود عباس مع رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك واعـضاء هيئـة               :كتب حسام عزالدين  

 من الشهر الجاري، علـى ان      21 -20رئاسة التشريعي على ان تبدأ جلسات الحوار الداخلي في الفترة ما بين             
 بعد ذلك في مقري المجلس التشريعي في رام اهللا وغزة           تعقد الجلسة االولى في مقر الرئيس عباس، وتتواصل       

 امس، بهيئة رئاسة المجلس التشريعي فـي        ،وجاء هذا االتفاق خالل لقاء الرئيس عباس       .عبر الفيديو كونفرس  
وقال النائب   .مكتبه برام اهللا، حيث اطلع الرئيس هيئة رئاسة التشريعي على مضمون جولته االخيرة في اوروبا              

يس المجلس التشريعي حسن خريشة، ان الرئيس عباس وافق على طلب تقدمت بـه هيئـة رئاسـة                  الثاني لرئ 
المجلس بالسعي نحو وقف التصريحات الصحافية التي تصدر من كافة االطراف، والتي تكاد تؤثر سلبا اكثـر                 

عي لمـست   واكد خريشة ان رئاسة المجلس التـشري       .من جدواها االيجابي، خاصة على اجواء الحوار الداخلي       
 شعرنا ان الرئيس عباس متحمس      :وقال .حماسا كبيرا من الرئيس ابو مازن نحو عقد جلسات الحوار الهميتها          

جدا للحوار، وهو يعتبر ان الهجمة والضغوط التي تمارس حاليـا تـستهدف كافـة المؤسـسات والفـصائل                   
  ب، فنحن نعلم ان الرئيس عباس  ليس ذلك فحس:واضاف خريشة .الفلسطينية، ومن هنا اكد على اهمية الحوار
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  . قبل الدعوة لبدء جلسات الحوار فور اطالقها من رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك
  3/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  ومين لمناقشة القضايا الفلسطينيةعباس وهنية يلتقيان خالل ي .3

 ان لقاء سـوف     ، امس ،ينية محمد عوض  اعلن امين عام رئاسة الوزراء الفلسط     : أ.ب. د ، عبدالقادر فارس  ،غزة
يعقد خالل اليومين القادمين بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية في غزة لمناقشة كافـة                 

  .القضايا التي تشهدها الساحة الفلسطينية
 3/5/2006عكاظ 

  
  ي طروحات تتجاوز الحقوق الشرعيةالحكومة الفلسطينية ترفض أ .4

أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم : دباوآي .بي.يونقالً عن    3/5/2006اتيـة   الخليج اإلمار نشرت  
 ان الحكومة بقيادة حماس لن تتعاطى مع أي طروحات تتجـاوز الحقـوق              ، أمس ،العالي ناصر الدين الشاعر   

حن نـتكلم عـن     ال يمكن الحديث عن تطبيع مقابل سالم، ن       : وقال. الشرعية للشعب الفلسطيني وال تستجيب لها     
شيء مقابل االعتراف بحقوقنا، وإذا كان هناك شيء مقابل حقوقنا نقول أهالً وسـهالً، وإال فـإن الحكومـة ال          

  .استعداد لديها للتعاطي مع طروحات تتجاوز حقوقنا
 أن هنـاك    ، أمـس  ، ناصرالدين الـشاعر   . أعلن د  :رام اهللا  من   د ب أ  نقالً عن    3/5/2006الدستور  وأضافت  
وتعليقا على   .نقاشات في أروقة الحركة والحكومة للخروج من االزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني           حوارات و 

إن : موضوع اعتراف حماس والحكومة الفلسطينية بالمبادرة العربية التي أقرتها قمة بيـروت قـال الـشاعر               
اف ان المطلـوب مـن   وأض. الحوارات والنقاشات في الحكومة وحماس موجودة حول مجمل القضايا السياسية         

الحكومة في ظل االزمة الحالية موقف سياسي للتعاطي الدولي بشأن ما يحدث معربا عن أمله أن يكون هنـاك                   
  . تصور واضح يسهم في تخفيف االزمة عن الشعب الفلسطيني

  
   المعابرمهاجمةاشد النشطاء عدم هنية ين .5

إسماعيل هنية النشطاء الفلسطينيين الول         الفلسطيني طالب رئيس الوزراء    : وكاالت عبدالرزاق أبوجزر،    ،   غزة
.  غـزة     بعدم شن هجمات على المعابر الحدودية نظرا للحاجة إلى نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع              ،مسمرة، ا 

أشير إلى ضـرورة حمايـة المـصالح الحيويـة للـشعب               :مستهل اجتماع للحكومة الفلسطينية      وقال هنية في    
  . يللشعب الفلسطين   والرئوي   تشكل الشريان الحيوي   بما فيها المعابر التي   الفلسطيني

  3/05/2006األيام البحرينية 
  

  من الخطأ الموافقة على المفاوضات بدون شروط : النائب يحيى موس .6
 أن الوقت غير مناسب إلعالن الرئيس عبـاس موافقتـه علـى           )حماس(أعلن النائب يحيي موسى     : ألفت حداد 

فاوض مع إسرائيل دون شروط، موضحا أن الطرف اإلسرائيلي ال يمتلك خطة سالم إطالقا وليس لديه نيـة                  الت
 إن الرئيس يتحرك وفق برنامجه الخـاص، وال يراعـي برنـامج             :48وأوضح في تصريحات لعرب      .للسالم

على استعداد إلعطاء الرئيس     الحكومة   :وتابع يقول  .الحكومة التي تنظر إلى األفق السياسي باعتباره أفقاً مغلقاً        
الهامش الذي يحتاجه للتحرك في موضوع المفاوضات، إذا كان بإمكانه تحقيق البرنـامج المرحلـي المتعلـق                 

معتبرا أن تكرار المفاوضات دون اعتمـاد        .باالنسحاب الكامل حتى حدود الرابع من حزيران وعودة الالجئين        
شعور اإلسرائيليين بان هناك     واعتبر أن  .شيء للشعب الفلسطيني  آليات يتم بها الضغط على إسرائيل لن يأتي ب        
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طرفاً يمكن أن يبيع بسعر متدن والتنازل، سيجعلهم يحاولون توظيف هذه التناقضات لمصلحتهم، لـذلك نحـن                 
نقول انه ليس من المصلحة اآلن طرح أي تنازالت على الساحة الفلسطينية ولكن األصل أن نعتمد إستراتيجية                 

  . لى الثبات والصمودقائمة ع
  2/5/2006 48عرب 

  
   داخل مبنى قيادتهمبانفجارضابطين فلسطينيين استشهاد  .7

قالت مصادر أمن فلسطينية ان انفجـارا وقـع         : غزةنقالً عن الوكالت من      3/5/2006الوطن العمانية   نشرت  
د اثنين من ضباط االمن     داخل مبنى تستخدمه قوات االمن الفلسطينية في شمال قطاع غزة مما أدى الى استشها             

وزعـم جـيش     .وقالت المصادر انه يبدو ان الضباط كانوا يفحصون قذيفة اسـرائيلية           .واصابة ثالثة آخرين  
  . االحتالل انه ال صلة له باالنفجار

 قال خالد أبو هالل الناطق الرسـمي        :حامد جاد نقالً عن مراسلها في غزة       3/5/2006الغد األردنية   وأضافت  
الداخلية واألمن الوطني، ان االنفجار وقع في غرفة العمليات التابعة لقوات األمن الوطني، الفتـاً               باسم وزارة   

  .إلى شروع أجهزة األمن في إجراء التحقيقات الالزمة لمعرفة أسباب االنفجار
جمـا  أبو هالل استبعد أن يكون االنفجار نا       أن   غزة رائد محمد  في   3/5/2006الخليج اإلماراتية   وذكر مراسل   

  .قد يكون انفجارا داخليا ناتجا عن وجود مواد متفجرة أو نحو ذلك: عن سقوط قذيفة فلسطينية، وقال
  

   الموقف اإليجابي لحماسى على المجتمع الدولي النظر ال : شعث .8
وقـال فـي      .  نبيل شعث االتحاد األوروبي بإعادة النظر في قراره بوقف المعونات للشعب الفلسطيني            .طالب د 
 االتحاد األوروبي والواليـات المتحـدة وإسـرائيل         ى إنه يجب عل    :  لوكالة أنباء الشرق األوسط أمس     تصريح

 شـهرا والتزامهـا بوقـف        16 والمجتمع الدولي النظر الي الموقف اإليجابي لحماس ووقفها العمل المسلح منذ          
ماس كافيا الحترام وتقـدير االتحـاد        أال يعد موقف ح     : شعثوتساءل    . إطالق النار بشهادة اإلسرائيليين انفسهم    

األوروبي الذي تماشي مع وجهة النظر اإلسرائيلية؟ معتبرا وقف هذه المعونات عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني               
    . وفخا أخالقيا سقط فيه االتحاد األوروبي الذي وصفه بالصديق القديم

  3/5/2006األهرام المصرية 
  

 سياسي وموقفها داخل الحكومة موقفها كحزبيجب على حماس أن تفرق بين : شعث .9
 نبيل شعث الحكومة الفلسطينية الحالية االعتراف بمنظمة التحرير وميثاقها . طالب د: صالح جمعه،القاهرة

وقال فى حديث  .واالتفاقات التي وقعتها حتى يخرج الشعب الفلسطيني من الحصار الدولي المفروض عليه
التي تقودها حماس بمنظمة التحرير، سيعفيها من االعتراف المباشر خاص للقدس أن إعتراف الحكومة 

باسرائيل، وغيرها من المبادرات ألن المنظمة قبلت المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، ولديها اعتراف 
 على حماس أن تفرق بين موقفها وهي حزب سياسي، :وأضاف .دولي من معظم دول العالم وتعترف باسرائيل

هذا ال يمكن ألي أحد أن يتدخل فيه إال أعضاء حماس فقط وموقفها وهي تقود حكومة فلسطينية التزمت و
 .باتفاقات مع المجتمع الدولي وهذا ال يمكن بمفردها أن تقرره فهناك شركاء لها في الوطن

 3/5/2006القدس الفلسطينية 
  

  لجدل القانونياصة يثير حالة من اتحويل رواتب الموظفين الى حساباتهم الخ .10
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 اثارت االنباء التي تحدثت عن امكانية تحويل رواتب مـوظفي القطـاع العـام الـى           : منتصر حمدان  ،رام اهللا 
حساباتهم الشخصية دون التعريف بوصفهم الوظيفي ودون مرور تلك االموال للخزينة العامة، مجموعـة مـن                

الساسي المعدل الذي ينص بوضوح في احـدى        التساؤالت حول قانونية ومشروعية هذا االجراء وفق القانون ا        
مواده الخاصة بتنظيم السلطة التنفيذية على ان يؤدى الى الخزينة العامة جميع ما يقبض من االيرادات بما فيها                  

 يعين قواعد منح المرتبات والمعاشـات       :وحسب القانون االساسي فانه    ...الضرائب والرسوم والقروض والمنح   
والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقهـا وال يجـوز              والتعويضات واالعانات   

  .صرف اية مبالغ اضافية استثنائية اال في الحدود المعينة قانونيا
وفي الوقت الذي اعتبر فيه نواب ان موافقة الحكومة على صرف الرواتب بهذه الطريقة يمثل تنازال عن جزء                  

رأى نواب آخرون ان موافقة الحكومة على هذه الخطوة تعنـي           وفي القانون االساسي،    من صالحياتها المكفولة    
واوضح النائب الثاني لـرئيس المجلـس التـشريعي،          .بشكل او بآخر القبول بفكرة الوصاية الدولية والعربية       

 ان الخبير   اال .حسن خريشي، ان القبول بهذه الخطوة من قبل الحكومة يعتبر قبوال بشكل من اشكال الوصاية              .د
كميل منصور يرى انه طالما اتخذت الحكومة قرارا بهذا االمر فان لها الحق في التصرف من حيث                 .القانوني د 

ومن بين الخيارات التي كانـت قـد طرحـت           .اي بنك او حساب يمكن ان تستخدمه لتسهيل المعامالت المالية         
السلطة بما في ذلـك موضـوع صـرف رواتـب           امكانية ان تحول المساعدات والمنح الدولية المتعلقة بدعم         

الموظفين، الى مؤسسة الرئاسة حيث اعلنت الحكومة الجديدة عدم معارضتها لمثل هذا التوجه واكدت ان المهم                
ويعـارض خريـشي هـذا المقتـرح         .صرف رواتب الموظفين بغض النظر عن الجهة التي تتولى هذا االمر          

 تنازل واضح من الحكومة عن صالحياتها لمؤسسة الرئاسة، ويتفق          باعتباره يتعارض مع القانون االساسي وانه     
منصور مع خريشي في هذا االمر لكن من زاوية اخرى حينما يؤكد ان للسلطة الوطنية حسابا بنكيا واحدا وان                   
موازنة مؤسسة الرئاسة هي بند من بنود الموازنة العامة مثلها مثل بقيـة الـسلطات التـشريعية والقـضائية                   

عزمي الشعيبي، ان االصل في الموضوع لـيس الجهـة          .ويرى عضو المجلس التشريعي السابق، د      .يذيةوالتنف
التي تقدم االموال وانما الجهة التي تصدر اوامر الصرف لهذه االموال مؤكدا ان وزارة المالية هـي صـاحبة                   

 .تصرف هـذه االمـوال  القرار في هذا الموضوع بغض النظر عن طبيعة الجهة الداعمة وطبيعة الجهة التي س          
واشار الشعيبي الى ان وزارة المالية الحالية ال توجد لها اي معارضة على طبيعة الجهـة التـي تقـدم هـذه                      
المساعدات النها ممسكة بزمام االمور ولديها القدرة على التغلب على النواحي الشكلية المتعلقة بكشوفات اسماء               

 .ن او اي جهة لها استحقاقات مالية على الحكومةالموظفين والمستحقات المالية سواء للموظفي
  2/5/2006الحياة الجديدة 

  
  قاهرة حول ترتيب البيت الفلسطينيمشاورات للجهاد في ال .11

 وأفـادت مـصادر     ، مع المسؤولين المـصريين    هبدأ وفد من الجهاد االسالمي محادثات     :  محمد صالح  ،القاهرة
 لقاءات مع المسؤولين لترتيب زيارة سيقوم بها قريباً رمـضان           عقدقد  مصرية أن الوفد الذي يرأسه زياد نخلة        

واشارت الى أن القاهرة تسعى الى الحفاظ على التهدئة في االراضي الفلسطينية وتقليل حجم              . شلح الى القاهرة  
العمل على اقناع بعض الفصائل المختلفة باالستجابة لدعوة محمود عبـاس           و .التناقضات بين الفصائل والسلطة   

ى عقد مؤتمر للوفاق بين الفصائل والسلطة اضافة الى المشاركة في جهود مصرية إلعادة الحياة الى منظمة                 ال
اتاحة الفرصـة لتخفيـف     الى  لقاءات مع الفصائل    التصاالت و االوذكرت أن القاهرة تهدف من خالل        .التحرير

. االسرائيليين وتخفيف حدة التـوتر    الضغوط الدولية على الحكومة الفلسطينية لتفادي تصعيد في العمليات ضد           
واشارت الى أن مصر بدأت تخشى أن تتهيأ ظروف تسمح للحكومة االسرائيلية الجديـدة بتنفيـذ خطـة فـك                    

 اضـافة الـى     .االرتباط مع الضفة الغربية ما يعني حدوث انقسام بين الحكومة في القطاع والسلطة في الضفة              
  .وضع غير مواٍت الستئناف عملية السالمتفادي وضع مصر في موقف يجعلها تتعاطى مع 
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  3/5/2006الحياة 
  
  

  ي تحرك الحياء المبادرة العربيةحماس لن تعرقل أ: أبو مرزوق .12
قال موسى أبو مرزوق أن حماس لن تعرقل أي تحرك عربي الحياء المبادرة العربيـة التـي                 :  د ب أ   ،دمشق

لمبادرة وغيرها مـن المبـادرات هـو العـدو          ه ا هذوقال إن العائق االساسي ل    . 2002أقرتها قمة بيروت عام     
انـه  وأضـاف    .الصهيوني، معربا عن قناعته أن المبادرة ليس لها من أمل في النجاح عند الطرف الصهيوني              

 لن يكون هناك موقف مـسبق       ه لكن ،عندما توافق إسرائيل على المبادرة، سيكون لحماس موقف في هذا الصدد          
  .م مواقف مجانية في هذا االطاريقدت ال يمكن  وية النزاعفي أي من القضايا المطروحة لتسو

  3/5/2006الدستور 
  

  حماس من الغرور والكاميراتىجبريل يتوقع حل الحكومة الحالية ويخاف عل .13
ان جبهته التي تؤيد حماس وتدعمها  أحمد جبريل حل الحكومة الفلسطينية الحالية وقال توقع : يو بي أي،تونس
 . الفلسطينيةىعت في االعالن عن تشكيلة حكومتها ولم تجر مشاورات مع مختلف القو أن الحركة تسرىتر

 حماس من الغرور ومن الكاميرات، ألنه لو أجرت مشاورات مع ىوأضاف أنه لهذه األسباب بات يخاف عل
ت وأوضح في هذا السياق أنه اذا بقي .جبهته، لكانت تشكّلت حكومة الشعب الفلسطيني، وليس حكومة حماس

تجد القبول المطلوب في العديد من العواصم  ال حكومةال تحركات ألنحكومة بدون تمويل، فانها ستنحل ال
، أكد ان الحوار الهادئ البعيد عن األنا هو فقط الذي يؤدي الي الخروج من هذا المأزق و. العربية منهاىوحتّ

 الوضع باعتبارهما من ان ينقذ نمكيهر غنيم فاروق القدومي، وأبو مامثل وقال ان التّعامل مع بعض قادة فتح 
 .القيادات المحبوبة داخل االراضي المحتلة

 3/5/2006القدس العربي 
  

  الجبهة الشعبية تعد مبادرة وطنية للخروج من المأزق الحالي .14
كشفت مصادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للحياة ان الجبهة اعدت اخيراً مبـادرة               : فتحي صباح  ،غزة

وقالـت  . وطنية تستهدف الخروج من المأزق الراهن الذي تعاني منه الحكومة والسلطة والـشعب الفلـسطيني              
المصادر ان الجبهة وجدت ان من واجبها الوطني التقدم بمثل هذه المبادرة في الوقت الراهن بسبب االحتقـان                  

 الحكم والحصار الظالم المفـروض      الشديد الذي تعاني منه الساحة السياسية الفلسطينية منذ وصول حماس الى          
واضافت المصادر ان المبادرة    . على الحكومة والشعب الفلسطيني والهادف الى كسر ارادته وصموده وابتزازه         

المؤلفة من اربعة عناوين رئيسة سيتم االعالن عنها في مؤتمر صحافي اليوم في غزة لعرضها علـى القـوى                   
اس لحوار وطني شامل يصل بالجميع الى قواسم مشتركة وجامعـة           والفصائل والمجتمع الفلسطيني برمته كأس    

تجاه العناوين المشمولة بهذه المبادرة وأي عناوين اخرى يتمخض عنها الحوار الذي من المرجح ان تعقد جولة                 
ولفتت الى ان العناوين االربعة تتعلـق       . جديدة منه في الفترة بين الخامس عشر والعشرين من الشهر الجاري          

ة التحرير وكيفية اصالحها وانقاذ ما اصاب دورها من شيخوخة وضعف، اضافة الى تشكيل قيادة وطنية                بمنظم
موحدة ميدانية للمقاومة واساليبها واشكالها، واخيرا بحث اوضاع المنظمات واالتحـادات الـشعبية والنقابـات               

   .المهنية واعادة بنائها وتجديد دمائها
  3/5/2006الحياة 

  
  إفشال الحكومة الفلسطينية سيضع المنطقة أمام تحد خطير: ةفصائل فلسطيني .15
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 األمر الـذي    ،أجمعت معظم الفصائل الفلسطينية على أن فشل الحكومة يعني فشل الجميع          :  وضاح عيد  ،نابلس
ممـا ال شـك فيـه أن إسـقاط          و. سيؤدي بالمنطقة إلى ظروف خطرة ال يعرف أحد درجة خطورتها وآثارها          

الزخم للعمل المقاوم، ليس فقط ألن حماس ستستأنف عملياتها، بل ألن األغلبية الـساحقة              الحكومة يعني إعادة    
من الفلسطينيين ستصل إلى قناعة مفادها أنه لم يعد ثمة طائل من العمل السياسي، مع احتالل ال يعرف سـوى                    

   .ميالعمل المقاتل، الخيار الذي تتلذذ إسرائيل في التعامل معه ولو كمبرر لعملها اإلجرا
من جهتها قالت حركة الجهاد على لسان خضر حبيب ان هناك أطرافا فلـسطينية مـن مـصلحتها أن تزيـد                     

لـذا ال نريـد    الضغوط المفروضة على الحكومة في محاولة منها لجعل الحكومة تخضع لما يريد الغرب منها،     
هذه الحكومة ونـساعدها    من أي طرف فلسطيني أن ينخرط في تلك المحاوالت بل علينا أن نقف جميعا خلف                

  . وندافع عنها
ن و اعتبـرت ا   خالدة جرار أن هناك محـاوالت إلفـشال الحكومـة،            أما الجبهة الشعبية فقد أكدت على لسان      

  . التحاور والتوحد هو الخيار األوحد لنقل الشعب الفلسطيني بظروفه الحالية من حالة الحوار إلى حالة التحرر
د القادة السياسيين لحركة حماس من أن محاوالت إفـشال الحكومـة ستـضع              من جانبه حذر تيسير عمران أح     

المنطقة أمام تحد خطير، الفتا إلى أن كل محاوالت وضع العراقيل هي محاوالت مكشوفة بوسائلها وأهـدافها                 
  . وأنها غير مقبولة

  2/5/2006السبيل االردنية 
 

  دلن نتخلى عن المقاومة والجهالن نعترف بإسرائيل و: مشعل .16
جدد خالد مشعل رفض الحركة االعتراف بإسـرائيل أو التخلـي عـن خيـار الجهـاد                  : هدى سالمة  ،دمشق

والمقاومة، ودعا الشعب الفلسطيني إلى الصبر، مشدداً على أن هذا الشعب لن يبيع وطنه وقدسـه ومقدسـاته                  
ج عنها وأن كل محاولة     وأكد أن وحدة الشعب الفلسطيني مسألة أصيلة ال خرو         .وضمائره من اجل فتات العيش    

هذا شـيء    ان    لم ينف احتمال نشوب بعض التوترات وقال       هلكن .يقوم بها األعداء لتمزيقها لن يكتب لها النجاح       
حكومة المقاومة وبرنامجها االصالحي وسياسـتها      الالعدو االسرائيلي يؤجج نار الفتنة بهدف افشال        ألن  طبيعي  

لن نعتـرف باسـرائيل ولـن        واضاف قائال اننا     .واء احتقان في الداخل   النظيفة، معتبراً ذلك من شأنه توليد أج      
نتخلى عن شبر من أرضنا وال عن القدس أو حق العودة، مؤكداً أن كل فلسطيني سيعود الى االرض والقريـة                    

وشدد على اهمية توحيد صفوف االمة ونوه بأن المؤامرة االن ال تستهدف فلـسطين              . والمدينة التي خرج منها   
  . انما األمة العربية واالسالميةفقط و

  3/5/2006الشرق القطرية  
  

  حماس تشكر دمشق على حملة الدعم .17
شكرت حركة حماس دمشق على وقوفها إلى جانب الفلسطينيين، عبر إطالقها األحد الماضـي، حملـة   : د ب أ 

رام اهللا، أن المبـادرة     وذكر المكتب اإلعالمي لحماس، في بيان في         .لدعم الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة    
السورية تأتي على الرغم من محاوالت اإلدارة االميركية فرض الحصار لصالح الكيان العبري، وكل الضغوط               

  . التي تمارسها لتحقيق ذلك على الصعيد الدولي واإلقليمي
  3/5/2006السفير 

  
  دنية لحماسطينية لالتهامات األرفلسالمتابعة اللجنة  الحركة ال تعترف بما ستخرج به .18

 لم تتلق أي اتصال من ابو مازن، مضيفا         حماس قال صالح البردويل إن      :أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ         
 تعرف تمامـا أن     ان حماس وتابع  .  ترفض التعامل مع النتائج التي سيخرج بها الوفد الفلسطيني في االردن           هاان
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في و. يهادف الحصول على مكاسب سياسية للضغط عل      صفقة االسلحة مفبركة وإثارتها بهذا الشكل إعالميا يسته       
دمشق، شدد خالد مشعل على أن االردن والدول العربية االخرى هي العمق الفلسطيني، وتساءل عن الحكمـة                 

وقال إذا كنا نعمل هدنة مع إسرائيل ونضبط أنفـسنا فـي            . في استهداف حماس ألمن االردن كما ادعت عمان       
   .أن نفتح أبواب جهنم على االردن وباقي العربمقاومة االحتالل، فهل يعقل 
ان الرواية األردنية جزء من المحاوالت الرامية إلى تقويض الدعم لحركة حمـاس              واعتبر موسى أبو مرزوق   

  .داخل األردن
  3/5/2006السفير 

  
  ار الوطنيحماس تنفي أنباء عن خالفات داخل الحركة بشأن عقد الحو .19

حركـة بـشأن عقـد الحـوار        العن وجود خالفات داخل      ذكرت    االنباء التي    ، اليوم ،نفت حماس : الفت حداد 
 عن مصادر فلسطينية حديثها عن وجود خالفات داخل حمـاس           ، اليوم االربعاء  ،ونقلت صحيفة الحياة  . الوطني

وقال سامى ابو زهرى إن هذا ادعاء ال أساس له من الصحة وموقفنا فى حماس               . في شأن عقد الحوار الوطني    
سبقا ومن خالل لجنـة  م أسس سليمة وواضحة وفق اجندة يتم التوافق عليها ىباننا نريد حوار وطني عل   واضح  

اما مكان الحوار فليس هناك مشكلة فى هذا الموضوع وكل ما يثار فى وسائل االعالم هو نوع من                  . تحضيرية
ه بانتظار ان تقدم لهـا      على ذات الصعيد اوضح ابو زهري انه حركت        .التشويش على صورة الحركة ليس اكثر     

صورة واضحة عن اجندة الحوار بحيث يتم التوافق عليه قبل عقد الحوار مشددا على ضرورة وجـود لجنـة                   
  . الحوار بجميع تفصيالته النه ال يجوز ان نذهب الى حوار نكون فيه فقط شهود زورىتحضيرية لإلشراف عل

  2/5/2006 48عرب 
  

  حة السياسية ولن تنجر إلى االقتتال الداخليفتح لن تقبل التهميش في السا: شعث .20
 لن تقبل التهميش في الـساحة       الحركة، مؤكدا ان    ء الحركة  الى اعادة بنا   فتحدعا نبيل شعث ابناء     : محمد البابا 

وأكد شعث أن فتح تجاوزت كل العقبات بما فيها الخطاب الذي ألقـاه             . السياسية ولن تنجر إلى االقتتال الداخلي     
وتناول شعث ما قدمته فتح مـن بدايـة الـسلطة            .جاوزت قلة الخبرة السياسية وكثرة التحريض     خالد مشعل وت  

لـم تتردد في الدخول في مباحثات جادة مع حماس للـدخول           وصوال لالنتخابات التشريعية الثانية، مؤكدا انها       
 واالعتـراف   في حكومة وحدة وطنية، وأن ذلك تعذر الصرار حماس على عدم الوصول الى برنامج مشترك              

وأكد أن فتح موجودة وستبقى موجـودة رغـم كـل            .بمنظمة التحرير ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني      
  . الـمؤامرات التي تحاك إلنهائها، وتعيش حالة من الديمقراطية والتجديد للنهوض وحماية مشروعها الوطني

  3/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  والرحماس تشتري ذخيرة بربع مليون د .21
 11,50 أكدت مصادر في حماس أن الحركة تمكنت من شراء مائة ألف طلقة رصاص من نوع واحد بقيمـة                   

وذكرت هذه المصادر أن الحركة تسلمت الذخيرة بداية األسـبوع           .شيكل للطلقة أي ما يعادل ربع مليون دوالر       
   .الحالي في محافظات جنوب غزة

  3/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  المقاومة الوطنية تقنصان جنديين صهيونيين شرقي غزةوب األقصى كتائ .22
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أعلنت كتائب األقصى وكتائب المقاومة الوطنية، مسؤوليتهما المشتركة عن قنص جنديين صهيونيين في             : غزة
رداً علـى العـدوان     ان العملية تأتي    : كتائب في بيان مشترك   الوقالت   .موقع عسكري شرقي غزة مساء أمس     

  .لذي يستهدف أهلنا في كل مكان ورداً على سياسة االغتياالت بحق قادة ومقاومي شعبنا الفلسطينيالصهيوني ا
  3/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وفد حماس يزور الحريري والحص .23

 جـرى بحـث     ،وقال حمدان بعد اللقاء   ،   أسامة حمدان النائب سعد الحريري      وفد من حركة حماس برئاسة     زار
كما تناول الحـديث    .  الشؤون الفلسطينية واإلقليمية وما يتعلق بالواقع الفلسطيني في الداخل         مطول حول مجمل  

وكان هناك تفاهم واضح حول ضرورة تـسوية الواقـع الفلـسطيني، واقـع              . الموضوع الفلسطيني في لبنان   
 بين الحركة ولبنـان     كذلك تطرقنا الى العالقة   :  اضاف ،الالجئين، وبناء عالقة فلسطينية لبنانية صحيحة وسليمة      

أكدنا أننا نرى في استقرار لبنان مصلحة استراتيجية للقـضية الفلـسطينية            قال،  و. ورؤية الحركة لهذه العالقة   
كنـا واضـحين    : وعن موقف حركة حماس من السالح الفلسطيني خارج المخيمات أجاب         . وللشعب الفلسطيني 

يوضع على طاولـة الحـوار وأن يكـون الحـوار           وصريحين أنه في كل ما يتعلق بالجانب األمني يجب أن           
وقال حمدان، نقلنا تحيـات     . كما زار وفد حماس الرئيس سليم الحص      . الفلسطيني اللبناني فيه صريحاً وواضحا    

  .وتقدير قيادة الحركة لدوره ولدعوته إلطالق حملة لدعم الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الجديدة
  3/5/2006المستقبل 

  
  ظمة التحرير يزور لحود والجميل وعونوفد من .24

 امس، وفد من فصائل منظمة التحرير في لبنان برئاسة سلطان ابو العينين، رئيس الجمهورية اميل لحود                 ،زار
وأكد لحود حرصه علـى االهتمـام بـشؤون         . ناقال إليه رسالة من محمود عباس، تناولت التطورات الراهنة        

 تمسك لبنان بحق عودتهم الى أراضيهم المحتلة وعدم تـوطينهم، وتطبيـق             الفلسطينيين في لبنان، مركّزاً على    
والوفـد  وزار أبـو العينـين،      .  وحمل الوفد الفلسطيني رسالة جوابية الى عباس       194قرار األمم المتحدة رقم     

ـ      ه،لوقالذي نقل عنه    زار النائب ميشال عون،     ، كما   ، الرئيس أمين الجميل   المرافق ول  بأن جميع اللبنـانيين ح
 وحول  .طاولة الحوار لديهم إجماع على وجوب ايجاد حلول للمأساة االنسانية التي يعيشها الشعب في المخيمات              

 .السالح الفلسطيني داخل المخيمات قال ابو العينين بوجوب ان يوظف فلسطينيا ولبنانيا امام المجتمع الـدولي               
 المدنية او االجتماعية، نحن نثـق بـأن هـذا           وال أحد يستطيع ان يضع هذا السالح موضع المقايضة بالحقوق         

  .السالح يجب ان يكون ذا وظيفة سياسية ونتفق مع اشقائنا اللبنانيين على هذا االمر
  3/5/2006السفير 

  
  بين أولمرت وعباس نهاية الشهربيريس يرجح اللقاء  .25

ـ مـا     : وكاالت     نقال عن  غزة عن عبدالرزاق أبوجزر مراسلها من       3/05/2006 األيام البحرينية    نشرت  هأعلن
 في محاولة    . نهاية مايو    محمود عباس لدى عودته من واشنطن في       على االرجح      اولمرت سيلتقي ان  من   ،بيريز

في حـين قـال     .  الى احضان حماس     الفلسطينيون ال يرى أن عليهم دفع          مضيفا بأنه   . للتوصل الى اتفاق ثنائي   
   ليس لدى ابو مازن اي      أن ، هو  المبدأ رغم أن  حول ذلك،      شيء     باي غوا  بليلم   صائب عريقات من جهته، أنهم      

 عباس مـستعد للقـاء       نبيل ابو ردينة ان    كما أشار     . شكيل اولمرت حكومته  اعتراض على مثل هذا اللقاء فور ت       
   .  اف مفاوضات جدية حول تطبيق خارطة الطريقتمهيدا الستئن
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 ان أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني سيكون مـع عبـاس            ه بيريس من  قال ما   2/5/2006 48 عرب   وذكر موقع 
 ستتقوض قريبا ألنها غير قـادرة       تها حكوم ، وأضاف بأن  ال يمكن أن تتغير   ، على إعتبار أنها     وليس مع حماس  

أن المجتمع الـدولي سـيدعم خطـة         من جهة أخرى     وزعم .على دفع الرواتب وعدم تلبيتها احتياجات أخرى      
 ،المتحدث باسم أولمـرت    أما من جهته فقد ذكر       .د كافة الطرق األخرى   ا إذا ما تيقن من استنف     ،اديةالتجميع األح 

صرح مـسؤول اسـرائيلي بـارز        فيما   .عمال في الوقت الراهن   ال على جدول ا   غير موجود اجتماع  أن هكذا   
  . ويلقى مساندة من الواليات المتحدة،الجتماع مضمونوجوب أن يكون لب

  
     وانتماءاتهم الحزبيةلمرتحكومة أووزراء  .26

 شاؤول  ، المتقاعدين  من يعقوب بن آري للصحة   : جاء االئتالف الحكومي الذي شكله أولمرت على الشكل التالي        
  مـن  آفي ديختر لالمن الداخلي    ، كديما  من لتطوير النقب والجليل   شمعون بيريز  ، كديما  من موفاز للمواصالت 

  مـن  تسيبي ليفني للخارجية   ، كديما  من ابراهام هيرشزون للمالية   ، العمل  من  يولي تامير للتربية والتعليم    ،كديما
 بنيامين بن اليعزر للبنى التحتية     ، شاس  من للصناعة والتجارة  ايلي يشاي  ، العمل  من عمير بيرتس للدفاع   ،كديما
 للبنـاء   مئير شطريت  ، العمل  من اسحق هرتزوغ للسياحة   ، العمل  من اوفير بنيس للثقافة والرياضة    ، العمل من

شالوم  ، المتقاعدين  من لديوان رئيس الوزراء   رافي ايتان  ، كديما  من زئيف بويم لالستيعاب   ، كديما  من واالسكان
  مـن  اسحق كوهين مـن دون حقيبـة       ، شاس  من مشوالم نهاري من دون حقيبة     ،   العمل  من سمحون للزراعة 

  مـن  جدعون عزرا للبيئة   ، كديما  من ةيعقوب ادري من دون حقيب     ، العمل  من ايتان كابل من دون حقيبة     ،شاس
  .كديمامن حاييم رامون للعدل  ،كديمامن  روني بار اون للداخلية ، شاس منارييل اتياس لالتصاالت ،كديما

  3/5/2006السفير 
 

   األقل عسكرية في تاريخ إسرائيل أولمرت حكومة:معلقون .27
عند تأسيسه كـديما بإحـداث تغييـرات        ان حلم شارون     بن كسبيت في معاريف   قال  :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

 قد تبدد مع عودة     ،جوهرية في شكل نظام الحكم في إسرائيل ومحاربة العنف المستشري وترسيم حدود إسرائيل            
أشـار  و. شاس الى الحكومة وحصولها على موازنة هائلة لمصلحة مؤسساتها ومع تعيين بيرتس وزيراً للدفاع             

حكومة لن يدوم طويالً، مذكراً بالمـصاعب والعراقيـل التـي           المين في    بقاء شاس ممثلة وحيدة عن الي      إلى أن 
أن الطوفان الكبير الذي جرى الحديث عنه في الساحة الحزبيـة           بالقول،  ختم  لي. وضعتها في الحكومات السابقة   

الحكومة الجديدة  فوصف من جهته     ،يوسي فرطر  أما   . يبدو ذا تأثير بسيط ومفعول غير جدي       ،مع تشكيل كديما  
. الحـال اآلن  هـو   مبتدئين، مشيراً الى ندرة المرات التي افتقر فيها أقطاب الحكومة األبرز الى الخبرة كما               الب

ـ وأضافت  . ولفتت يديعوت أحرونوت الى أن الحكومة هي األقل عسكرية في تاريخ حكومات إسرائيل              12أن  ب
 لفتت إلـى  و.  ألب عراقي وأم بولندية    وزير ولد ، إضافة إلى    ن من السفارديم  ي آخر 12وزيراً هم من االشكناز و    

 وزيراً شهادة أكاديمية اثنان مـنهم بدرجـة بروفيـسور           13 ويحمل   ،زراء هم من المهاجرين   الوأن سبعة من    
  . وزيرتين فقط الحكومةتضمفي حين . وخمسة من سلك القضاء

  3/5/2006الحياة 
  

  الصهاينة الروس يشعرون بخيبة أمٍل من حكومة أولمرت .28
 نبأ إقصاء إسرائيل بيتنا عن حكومة أولمرت وقع الصاعقة على ثلث مستوطني الكيان النـاطقين                وقع: موسكو
  أيـضا، ويبدو أنه فاجأ مؤازري هذا الحزب في روسيا وباقي جمهوريات االتحاد السوفيتي الـسابق     . بالروسية

  . في اهتمام أهم الصحف الروسيةذلكانعكس حيث 
  2/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  منع ايتان من دخول الحكومةل رفع دعوى قضائيةبوالرد ي .29

 أقام دعوى أمام المحكمة العليا في إسرائيل لمنع المسؤول السابق عنه            ،بوالردأن  أفاد مصدر قضائي إسرائيلي     
 . بالتخلي عنه بعد أن استخدمه، متهما إياهفي الموساد من دخول الحكومة

  3/5/2006المستقبل 
  

  التي نشرت عن القتلى االسرائيليين في العمليات الفلسطينيةتشكيك باالرقام  .30
شكك كثير من الباحثين اإلسرائيليين، ال سيما المستوطنين اليهود بأرقام القتلـى االسـرائيليين فـي                : الناصرة

ائـة  أنه قد فاق األلـف وثالثم     ب  يقدرون    الذيالعمليات الفلسطينية التي نشرت، وطالبوا بإظهار العدد الحقيقي،         
  .قتيل منذ بداية االنتفاضة، على أقل تقدير

  02/05/2006قدس برس 
  

  المستوطنون يعترضون على مسار السياج الفاصل جهة القدس .31
 مواطن من سكان التجمعات السكانية المحيطـة بالقـدس التماسـاً إلـى              800قدم حوالي    :اإلذاعة االسرائيلية 

حيـث   .لتجمعـات والقـدس   اياج الفاصل المقرر إقامته بين هذه       المحكمة العليا، يطالبون فيه بإلغاء مسار الس      
طـالبوا  و.  كما يعرض حياة المسافرين للخطر     ،أشاروا إلى أن هذا المسار يجعل من أماكن سكنهم جيباً يهودياً          

  .بحمايتهم وعدم االكتفاء بحماية حياة الفلسطينيين
  مركز دراسات الشرق االوسط

  
  عوديةتل ابيب قلقة من تسلح مصر والس .32

 ىقال دان حالوتس ان تنظيم القاعدة يقترب كثيرا من اسرائيل، مشددا عل :الناصرة ـ زهير اندراوس
منطقة الشرق االوسط تشهد في هذه أشار إلى أن و .دائمة مع ما سماه الجهاد العالميالمستمرة والمواجهة ال

 ايران ى االسرائيليين عدم التركيز علىعلااليام اكبر سباق تسلح عرفته منذ اقامة الدولة العبرية، واقترح 
يشكل خطرا كبيرا مما ،  حسب قوله مصر والسعودية تقومان بشراء االسلحة المتطورة جداكونوسورية فقط، 

 ى علاشددم ستواصل تطويره،  أنها فقال،اما بالنسبة للبرنامج النووي االيراني .علي االمن القومي االسرائيلي
 انه اذا واصل المجتمع الدولي التعامل ىنة ستكون بحوزة ايران قنبلة نووية، الفتا الانه خالل سنة ونصف الس

 .مع ايران بهذه الطريقة فان البرنامج النووي االيراني سينجح نجاحا باهرا
  3/5/2006القدس العربي 

  
  سورية وافقت على إيواء الفلسطينيين القادمين من العراق: مفوضية الالجئين .33

أعلنت المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحـدة، ان أزمـة الالجئـين    : رعانعمان ـ فارس ش 
سـورية بـصدد    الفلسطينيين القادمين من العراق والعالقين على الحدود مع االردن قد انتهـت، موضـحة ان                

وقالت المفوضية ان السلطات السورية فرغت من الترتيبات المتعلقـة بـدخولهم الـى              . استيعابهم في أراضيها  
 181وأوضـحت المفوضـية أن    . أراضيها، موضحة أن هؤالء سيعبرون الحدود السورية في غضون أسبوع         

لسلطات السورية بالتعاون مع المفوضـية      الجئاً فلسطينياً سينقلون خالل ايام قليلة الى سورية، مشيرة الى ان ا           
العليا لشؤون الالجئين، ستقيم مخيماً لهؤالء في منطقة الحسكة الواقعة الى الشمال الشرقي من البالد لإلقامة فيه                 

  .بصورة مؤقتة
  3/5/2006الشرق األوسط 
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   الشتاتمخيماتمشروع بحثي يعنى بشؤون جاليات الالجئين في  .34

 ريـال سـعودي، ألول      481935ة إلغاثة الشعب الفلسطيني، اليوم، دعماً مالياً مقـداره          قدمت اللجنة السعودي  
مشروع بحثي فريد من نوعه يعنى بشؤون مخيمات وجاليات الالجئين والمغتربين الفلـسطينيين الكبيـرة فـي     

 دعم الالجئـين    المدير التنفيذي للجنة أن هذا المشروع يهدف بمجمله إلى         وأوضح   .العالم العربي ودول أخرى   
الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم المعيشية، وخلق قنوات اتصال مع الجهات الرسمية في فلسطين ومع المنظمات              
الدولية التي تُعنى بشؤونهم، ومساندة المؤسسات الفلسطينية والدولية التي تقدم الخدمات لالجئـين، مـن أجـل                 

  .إسماع صوتهم والوقوف على احتياجاتهم المختلفة
  2/5/2006كز اإلعالم والمعلومات مر

  
  مستوطن يفخخ ممر الفلسطينيين عند حاجز حوارة العسكري .35

أقدم مستوطن يهودي، على محاولة لقتل مواطنين فلسطينيين، عند حـاجز حـوارة   :   يوسف الشايب  –رام اهللا   
يين حقيبة تحـوي    العسكري، قرب مدينة نابلس، أمس، بعد أن وضع على هذا الحاجز في ممر المشاة للفلسطين              

وأوضح الشهود بان جيش االحتالل أغلـق الحـاجز لعـدة            .متفجرات أراد تفجيرها في المارة وقتل عدد منهم       
ساعات لتفجير الحقيبة، في وقت كان جنود االحتالل يعتقدون بان احد المواطنين الفلسطينيين هو من وضـعها                 

  .وأراد تفجيرها في جنود االحتالل
  3/5/2006الغد األردنية 

  
  طفل أصم عذبه الجنود ألنه لم يكلمهم .36

كشفت مؤسسة طبية فلسطينية عن حادثة تنكيل فاضحة قام بها جنود االحتالل على أحد الحـواجز العـسكرية                  
عندما اعتدوا بالضرب المبرح على طفل يعاني من إعاقة في السمع والنطق ألنه لم              , الطيارة بين جنين وقلقيلية   

إن جنود االحتالل انهالوا على الطفل المعاق الذي لم يكـن           : هيل رصدت هذا االنتهاك   وقالت عاملة تأ  . يكلمهم
 بالضرب مؤكدة أن جنود الحاجز استمروا بضربه حتى         ، وال يحمل بطاقة هوية    ،نه قاصر ال ،قادراً على التعبير  

  . تدخل احد المواطنين
  3/5/2006البيان 

  
   ساعة24 خالل ةالضف فلسطينياً في 60االحتالل اعتقل أكثر من  .37

 فلسطينياً، من مدن وقرى الضفة الغربية، اعتقلتهم قوات االحتالل اإلسرائيلي في غضون أربع              ونأكثر من ست  
وتزعم سلطات االحتالل توفر أكثر من      . وعشرين ساعة، وذلك في عملية عسكرية موسعة عشية ذكرى النكبة         

ية ضد أهداف إسرائيلية منتخبة خالل هذه الفترة، حيث         خمسة وثمانين إنذاراً بقرب وقوع عمليات فدائية فلسطين       
  .أعلنت حالة االستنفار القصوى، والتي تسبق حالة الطوارئ بدرجة واحدة

  2/5/2006خدمة قدس برس 
  

  الزام مصلحة السجون باعادة النظر في قرار يتعلق باحتضان األسرى ألطفالهم .38
مصلحة السجون تلزمها فيه بإجراء فحص مجـدد للتعليمـات          أصدرت المحكمة العليا االسرائيلية مؤخراً أمرا ل      

الجديدة التي أقرتها مصلحة السجون، والذي يسمح للسجين السياسي بموجبها احتضان أطفاله خالل الزيـارات               
وأمرت المحكمة العليا مصلحة السجون فحص منح األسرى السياسيين الحق          . في حالة تقديمه طلب مسبق فقط     

  .طفالهم، ومنع ذلك في حاالت خاصة، وألسباب أمنية فقطالكامل باحتضان أ
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  2/5/2006 48عرب 
  

  سيرة عن طفلهاأخطوات احتجاجية ألسيرات تلموند على قرار فصل  .39
أعلنت األسيرات في سجن تلموند، عن تنظيم سلسلة من الخطوات االحتجاجية التصاعدية على قرار المحكمـة                

وأوضح نـادي األسـير فـي        .ن ولدها نور، ونقلها إلى سجن الرملة      اإلسرائيلية بفصل األسيرة منال غانم ع     
طولكرم أن أجواء مشحونةً بالتوتر والغضب تسود بين األسيرات في تلموند تنذر بتفجر األوضـاع احتجاجـاً                 

ة خطوات احتجاجية تصل إلى اإلضـراب       لوأكدت األسيرات على تنظيم سلس     .على قرار فصل الطفل عن أمه     
  .عامالمفتوح عن الط

  2/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  الحصار االقتصادي يصل األسرى في سجون االحتالل .40
ذكرت لجنة أهالي األسرى والمعتقلين أن إدارة مصلحة السجون أغلقت الحسابات المصرفية لعدد كبيـر مـن                 

 هذه الخطوة تصعيدا خطيرا     واعتبرت اللجنة  .األسرى، وحالت دون وصول المستحقات المالية التي تحول إليها        
وخطوة غير مسبوقة تهدف لخنق األسرى بصورة مباشرة واستمرار للخطوات العقابية التي ترتفع وتيرتها من               

وطالبت كافة المؤسسات القانونية والحقوقية واإلنسانية ووزارة شؤون األسـرى للتـدخل الفـوري               .آن آلخر 
  .ى منع انهيار أوضاعهم المعيشية داخل السجونوالعاجل من اجل إنقاذ حياة األسرى والعمل عل

  2/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  نسعى مع مصر لمساعدة الفلسطينيين واالسرائيليين : األردنملك .41
اعتبر عبداهللا الثانـي خالل لقاء في البحر الميت بأعضاء مجلس التفاهم العالمي أن السنتين المقبلتين ستكونان                

الى منطقة الشرق االوسط، مضيفا انه اذا لم يتمكن العالم من ايجاد حل للصراع الفلـسطيني                حاسمتين بالنسبة   
وأضـاف أن االردن    ،  االسرائيلي خالل هذه الفترة فلن تتمكن شعوب المنطقة من العيش بامن واستقرار وسالم            

الى مـسارها الطبيعـي،     يسعى بالتعاون مع مصر لمساعدة الفلسطينيين واالسرائيليين في اعادة عملية السالم            
   .معربا عن أمله في ان يتم احياء هذه العملية المتوقفة منذ عدة سنوات

  3/5/2006الدستور 
  

  الجامعة العربية تدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين .42
 مليـون دوالر    70 بتحويل   ، وذلك تكفلت جامعة الدول العربية بدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين       : محمد بشير 

 دونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن المتحدث باسم حكومة حماس غازي حم           .اباتهم المصرفية مباشرة  الى حس 
واكد ان هذا المبلـغ الـذي        .قوله لقد اعطينا الجامعة قائمة باسماء وعدد الموظفين ليتم تحويل رواتبهم مباشرة           

 .ر الذي تحتاج اليه الحكومةقدمته الدول االعضاء في الجامعة ال يغطي اال جزءا يسيرا للمبلغ الكبي
  3/5/2006عكاظ 

  
  المغرب يسحب تأشيرات اصدرتها سفارته بدمشق لوفد من قيادة حماس .43

سحبت الحكومة المغربية تأشيرات دخول كانت قد اصدرتها السفارة المغربية في دمشق لوفد من حركة                :دمشق
 المؤتمر القومي العربي الذي يبدأ اعمالـه         الدار البيضاء للمشاركة في اجتماعات     ىحماس كان ينوي الذهاب ال    

  . ابو مرزوق ومحمد نزال واسامة حمدانموسى  الوفد ويضم ،يوم الخميس المقبل
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  3/5/2006القدس العربي 
  

  الفلسطينيإطالق حملة مليار يورو لدعم الشعب  .44
وقـال   .الفلـسطيني  حملة لدعم الشعب     ، أمس ، أطلق اتحاد األطباء العرب    :محمود عبدالرحيم  -القاهرة، دمشق 

تهدف الوصول الى   ها  ابراهيم الزعفراني منسق حملة الدعم ان الحملة بدأت بجمع خمسة ماليين جنيه، غير ان             
  . المليار يورو خالل عام للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني ومواجهة حملة التجويع الظالمة

  3/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

   السفير من تل أبيبترفض طلب سحبالخارجية المصرية  .45
رفضت وزارة الخارجية المصرية طلب نواب في مجلس الشعب بـسحب الـسفير المـصري فـي                  :القاهرة

ن مصر ال تفضل سحب الـسفير اآلن، ألن هـذا يعـود             إإسرائيل، وقال الوزير المفوض احمد عبد المعطي        
  .بالضرر على المصالح المصرية

  3/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  سطيني اعتداء على الحق اإلنسانيويع الشعب الفلتج: الدمخي .46
قال رئيس الجمعية الكويتية للمقومات االساسية لحقوق االنسان عادل الدمخي ان تجويـع الـشعب الفلـسطيني            
جريمة نكراء واعتداء على حقوقه االنسانية، فلكل شعب الحق في اختيار من يمثله ويرعى شؤونه وليس الحد                 

وطالب الدول العربية واالسالمية بعدم المشاركة في هذه الجريمـة بـل             .رادته الحرة ان يحول بين الشعب وا    
  .يجب عليهم مد يد العون الخوانهم في بيت المقدس دون شروط مذلة أو قيود مهينة

  3/5/2006القبس الكويتية
  

  ن الموقف االمريكي من حكومة حماساالخوان المسلمون يدينو .47
 لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن جميل أبو بكـر بـأن هنـاك تحلـيالت                قال نائب المراقب العام   : عمان

سياسية، تؤكد وجود مخطط تقوده أمريكا، والكيان الصهيوني، إلفشال حكومة حماس خـالل بـضعة أشـهر                 
وأضاف في تصريٍح خاٍص لموقع الجماعة على االنترنـت إن الموقـف األمريكـي               .إلجراء انتخابات مبكرة  

ت األمريكية بحرصها عل نشر الديمقراطية في العالم، وانحيازها الكامل للكيـان الـصهيوني،              يفضح االدعاءا 
وحول تشكيل لجنة تحقيق بشأن العثور على مخزن         .وعدائها للحقوق والمصالح الفلسطينية والعربية واإلسالمية     

ر أن االتهام قد وجه إلـى       اسلحة لحماس على االراضي االردنية تشارك فيها السلطة الفلسطينية، أوضح أبو بك           
حركة حماس في الخارج، الذي يوجب مشاركة الحركة وليس السلطة ألنها األقدر على تحديد المسؤولية وبيان                

  .الحقيقة
  3/5/2006الدستور 

  
   االقتراح الفرنسي بيروقراطية دولية : ىموس .48

 اإلمكان لوصول المساعدات المالية      أن الجامعة تعمل قدر    ىأكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موس       
ـ   ى إنـه يـر      وحول االقتراح الفرنسي بتشكيل صندوق دولي قال        . واإلنسانية للفلسطينيين   األمـوال   ى أن تعط

   .  أنه إذا كان في ذلك حل فال مانعى مشيرا إل , للفلسطينيين مباشرة دون بيروقراطية دولية
  3/5/2006األهرام المصرية 
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   بالعودة الى مائدة المفاوضاتسالممسيرة ال :مبارك .49

 ان مصر بدأت    ،قبرصيةالفليلفيزيروس   رئيس تحرير صحيفة  معه   في حوار أجراه     ،أكد الرئيس حسني مبارك   
ويستحق اقامة دولتـه    ،   والشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل تنهي معاناته اليومية        ،مسيرة السالم في المنطقة   

تـوفير المنـاخ     ل  الجهد ىقصاروأضاف نحن نبذل    . سرائيل في أمن وسالم    جنب مع ا   ىالمستقلة لتعيش جنبا ال   
 ،المواتي الستئناف التفاوض وفق خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية وأسس ومباديء مـؤتمر مدريـد              

  . وهذه الجهود في حاجة لدعم ومساندة دولية فاعلة خاصة من جانب الرباعية الدولية
ـ  جديدا   الساحتين الفلسطينية واالسرائيلية أفرزت واقعا       ىة عل االنتخابات األخير وقال إن     الجـانبين   ىيتعين عل

ب يالسلطة الفلسطينية وحكومة حماس وباقي الفصائل ترت      وأضاف إن على    . التعامل معه بما يخدم قضية السالم     
ـ  و ،اقامة دولته المستقلة  والبيت الفلسطيني من الداخل وأن تعي المصالح العليا للشعب            ىبيل لـذلك سـو    ال س

الحكومة االسرائيلية الجديدة أن تتجاوب مع جهود السالم وان تـدرك ان            وعلى  .  مائدة المفاوضات  ىبالعودة ال 
 في  االستمرارالمجتمع الدولي   وقال ان على    .  اليه ىاالجراءات أحادية الجانب لن توفر السالم الدائم الذي تسع        

مه السياسي لقـضية الـسالم لـصالح الـشعبين الفلـسطيني            مساعداته االقتصادية للشعب الفلسطيني وفي دع     
  .  السواءىواالسرائيلي عل

  3/5/2006الجمهورية المصرية 
  

  البنك الدولي لم يتلقَ أي طلب بشأن إنشاء صندوق لدفع رواتب موظفي الفلسطينيين .50
فرنـسية بـشأن اقتـراح      أكد البنك الدولي أنه لم يتلقَ أي طلب مباشر من الحكومة ال            :الخليج وكاالت ،  القاهرة

وقالت المتحدثـة    .الرئيس جاك شيراك إنشاء صندوق خاص بإشراف البنك لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين           
إن الهيئة المالية الدولية اطلعت على االقتراح الفرنسي        : باسم قطاع الشرق األوسط في البنك الدولي دينا النجار        

  . ح الفرنسي خيار من خيارات لكنه ليس الوحيدمن وسائل اإلعالم، وأشارت إلى أن المقتر
  3/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
 سبق وهدد باإلستقالة وحذر في تقريره من مضاعفات إقليميةولفنسون  .51

 ولفنسون هدد بالتخلي عن أن ذكرت  كانت قد نيويورك تايمز أن صحيفة 3/5/2006العربي أفادت القدس 
راد أوقد . حماسحكومة ضحة حول السياسة الواجب اتباعها حيال  تعليمات واىذا لم يحصل علإمنصبه 

ي أواخر نيسان ى أمريكي بالبقاء حتأول الماضي، لكنه استجاب لطلب  هذه الخطوة في كانون األىقدام علاإل
 .ما بعد االنتخابات الفلسطينية واالسرائيلية

نه غير معني بتجديـد مهمتـه       أل مفاجئ    ولفنسون كان قد أعلن بشك      أن 3/5/2006الشرق األوسط   بينما نقلت   
 . التي انتهت في مطلع هذا األسبوع، مع أنه كان قد أوضح أنه متحمس لالستمرار فيها لسنة أخرى على األقل

 لى اللجنة الذي رفعه إ   ه،في تقرير  نبه   ولفنسون، هشام ملحم من واشنطن، أن       3/5/2006النهار  وذكر مراسل   
تلبية الحاجات االقتصادية للشعب الفلسطيني قد يفتح المجال لدول شرق اوسـطية       خفاق في   ن اإل ألى  إ الرباعية،

. وسع على المسرح الفلسطيني، مع ما يحمله ذلك من مضاعفات اقليمية          أاخرى ولتنظيمات سياسية للقيام بدور      
الت حـسن الحـا   أنه في حال وصول المساعدات التي تعهدت توفيرها حكومات عربية، سيوفر ذلك في              أفاد  أو

بدال الدور الذي   إمم المتحدة وال المنظمات الدولية غير الحكومية قادرة على          نه ال األ  أوشدد على   . قتاًؤ م عالجاً
ن مفتاح الخروج من المأزق الراهن هو في قبول حماس شروط اللجنة            ألى  إوخلص  . تضطلع به الدول المانحة   

حسابه الخاص العام الماضي مساهمة في التعجيل       يذكر ان ولفنسون تبرع بنصف مليون دوالر من         و. الرباعية
   .في االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة
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   صلة خارطة الطريقومدىالرباعية تناقش دورها في الشرق األوسط  .52
الثالثاء القادم إجتماعاً في مكتب األمين العام لهيئة األمم المتحدة،           تعقد الرباعية الدولية  : والوكاالت/ 48عرب  

وأشارت التقارير اإلعالمية إلى أن اإلجتماع سوف يناقش إذا ما كان سيتم تعيين مبعوث للـشرق                 .انكوفي أن 
ونقلت  .األوسط بدالً من جيمس وولفنسون، أم ستسحب الرباعية أيديها من الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين             

قش مدى صلة ما يسمى خارطـة       تقارير إعالمية إسرائيلية عن مصادر أوروبية رفيعة أن اإلجتماع سوف ينا          
أن عمليـة   وفي هذا السياق تجدر اإلشـارة إلـى          ! التخلي عنها تماماً   يتوجب حتلنتها أو  الطريق، وما إذا كان     

  .الحتلنة أو التخلي عن خارطة الطريق سيكون في صالح خطة أولمرت التجميع
  3/5/2006 48عرب 

  
   في المئة نسبة الفقر52: تقارير دولية .53

   .  في المئة52ر دولية إلى ان نسبة الفقر في قطاع غزة والضفة الغربية بلغت أشارت تقاري
 3/5/2006البيان 

  
   بخصوص الرواتبالفرنسيةنفي فرنسي بأن يكون هناك رفض أميركي للمقترحات  .54

  في مؤتمره الصحفي اليومي، إلى أنه ال يرى أن هناك رفضاً أميركيـاً              بلسان الخارجية الفرنسية   لفت المتحدث 
مطلقاً للمقترح الفرنسي، موضحاً أن هناك أسئلة ومطالب توضيحية، وأنه يجري العمل حالياً على مجموعة من                

وأشار إلى أن هناك أربع أفكار، تتعلق في الحفـاظ           .األفكار، تنوي فرنسا إثارتها قريباً مع شركائها األوربيين       
يع الدعم، وتقديم دعم متزايـد لمؤسـسات رئاسـة          على زيادة الدعم اإلنساني للفلسطينيين، والحفاظ على مشار       

  .السلطة، وإنشاء صندوق ائتمان لدفع رواتب الموظفين، يمكن أن يدار بواسطة البنك الدولي
  2/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
   الحسم خالل أسبوعوتعذر دوالراً إذا ضربت إيران 225البرميل : خبير نفطي .55

 دوالراً، في حال شـنت      225 خبير نفطي دولي أن يتجاوز سعر برميل النفط          توقع  : حنان البدري  -واشنطن  
بشأن اآلثـار التـي يتركهـا     و.الواليات المتحدة الحرب ولم تتمكن من هزيمة إيران خالل أسبوع على األكثر   

لمتحـدة  ارتفاع أسعار النفط على االقتصاد األمريكي، قال وزير الطاقة األمريكي بودمان إن اقتصاد الواليات ا              
قوي جداً وتمكن من استيعاب الزيادة في األسعار من دون أن يقلل من أهمية معاناة األمـريكيين مـن زيـادة                     

أما وزير النفط السعودي علي النعيمي، الذي شارك مع الوزير األمريكي في مؤتمر فقـد أكـد                  .أسعار الوقود 
طاقة، وأشار إلى جهود المملكة لسد النقص فـي         استمرار التعاون بين السعودية والواليات المتحدة في مجال ال        

  .االنتاج العالمي، وإلى برنامج السعودية لزيادة االستثمارات في مجال الطاقة
  3/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
   الرئاسـة المقبلةانتخابات حماس ستخوض :رأحمد بح .56

  هل كانت هناك شروط إيرانية فيما يتعلق بالدعم؟: ه هاني بدر الدينوراح
زيارتي إليران جاءت في ظل دعوة للمجلس التشريعي الفلسطيني وبصفتي النائب األول للمجلس فقد ترأست                -

وفد المجلس لحضور مؤتمر القدس الذي تعقده إيران سنويا وكان لنا لقاءات مع قادة إيران وفي اليوم الختامي                  
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ـ          ـ       50 أعلن وزير الخارجية اإليراني منوشهر متقي دعم حكومة حماس ب   50  مليون دوالر وهناك أقوال بدعم ب
  . ولكن بالطبع فهو دعم مرة واحدة وليس بشكل شهريىمليون دوالر أخر

 وأؤكد أن حماس ال تقبل أي شـروط ونحـن لـسنا              ، والدعم اإليراني غير مشروط     , وأننا ال نستجدي من أحد    
   . مرهونين بقرارات أي جهة

  م إيران للسلطة وبعدها بيوم واحد تقع عملية تل أبيب االستشهادية؟ ألم يكن من الغريب اإلعالن عن دع * 
وأتصور عدم وجود رابط بين     ،  العمليات االستشهادية ال تتم بين يوم وليلة ويتم التحضير لها في فترة طويلة             -

   . الحدثين
  اب الدعم لحماس؟ فهل توجيه الدعم اإليراني للسلطة سيكون علي حس ,  من المعروف أن إيران تدعم حماس * 

ضح أن دعم الحكومة هو     ا ولكن و   , ال نستطيع أن نقول لإليرانيين اعطوا هذه المساعدات لحماس أو للحكومة           -
   . أيضا دعم لحماس التي تحاول تطبيق المزاوجة بين المقاومة وبين الشراكة السياسية

   فكيف ستكون العالقة معهما؟ , حماس تعتمد هدنة غير معلنة في حين ترفضها الجهاد وكتائب األقصي*
 كان لنا في ذلك مصلحة فلـسطينية         2005 صراعنا مع اليهود صراع طويل وعندما تبنينا الهدنة في مارس          -

 وبالنسبة لعدم رد حماس أؤكد أن ذلك لـيس ألنهـا             ,  ولذلك أقول إنه ال توجد تهدئة       , رغم أن إسرائيل لم تلتزم    
 وحماس تنتظـر الوقـت والظـرف         ,  أن وجود الحكومة أمر مهم وضروري      ىبعيدة عن الجهاد ولكن ألننا نر     

 وحمـاس لـن      ,  كذلك فإن حماس تدعم المجاهدين ولن نستنكر أي عملية أو نالحق المجاهـدين              , المناسب للرد 
   . تتخلي عن الجهاد

   .  الحكومة؟ هل أفهم من ذلك أن حماس تعتمد سياسة عدم القيام بعمليات ضد إسرائيل والتركيز علي * 
 وإسـرائيل تعتقـد أن       , أقول إنه في هذه المرحلة تأسيس الحكومة وإرساء قواعدها هو أمر هام وضروري             -

   . حماس تشترك بالمقاومة
   فهل كان بذهنكم الوصول لتشكيل الحكومة؟ ,  كنت من المؤسسين لحماس * 

 ولـذلك نادينـا بتعزيـز المقاومـة          , ثـرا طبعا فأي عمل جهادي يريد أن يتوج بكيان سياسي وإال ظل متبع            -
   .  فنحن دخلنا انتخاب التشريعي ودخلنا الحكومة لتعزيز المقاومة , والمشاركة السياسية

   ولماذا لم ترشحون إذن أحدا في انتخابات الرئاسة؟ * 
ئاسة ولكـن مقعـد      وكنا متأكدين أننا إذا رشحنا أحد األخوة لفاز بالر          , في تلك المرحلة كان ذلك غير مناسب       -

 وبالتـالي    , الرئاسة آنذاك سيكون وحيدا في ظل أن الحكومة والمجلس التشريعي كانت تسيطر عليها حركة فتح              
   . ال يمكن أن تأخذ الرأس والجسم غير موجود

   هل سيكون هناك منافس من حماس مستقبال في انتخابات الرئاسة؟ * 
 حيث يـتم إرجـاع الماليـة         , صب الرئاسة سابقا لتم االلتفاف عليها      واآلن هو أمر ممكن فلو أخذنا من        , طبعا -

 فهناك مدير للداخليـة      ,  كالمعابر والحج وبعض السلطات بالداخلية      , لمنظمة التحرير وإسناد السلطات ألبو مازن     
 الحصار  فهناك وضع معقد وبرغم ذلك نحن نؤمن أن هذا   , يتبع ألبو مازن مما يجعل وزير الداخلية بال سلطات        

 ولكن هذه الحكومـة      ,  لقد استلمنا الخزينة فارغة كما أن معظم الموظفين من حركة فتح            , رسوهذا التعقيد سينح  
يحاولون حاليا حشر حماس في عنق الزجاجة ولكن حماس ستمر مـن            . أتت بفضل ثمار المجاهدين والشهداء    

   . عنق الزجاجة
  وطنية؟ أليس من األفضل اآلن إيجاد حكومة وحدة  * 

أخرنا تشكيل الحكومة وأعطينا ألنفسنا فرصة لمدة نحو شهر للتفاوض مع بقية الفصائل للدخول بالحكومـة                 -
ـ    نحن ولكن األخوة بالفصائل وبخاصة في حركة فتح كان لديهم توجه بعدم المشاركة             الوحـدة   ى حريصون عل

 وهناك اتصاالت حاليـا      , ل الفصائل بالحكومة   وال زلنا نقول ونرحب بدخو      , الوطنية وال نريد االستئثار بالسلطة    
   .  أن هناك مساعي متعمدة إلسقاط الحكومةىمع الجبهة الشعبية للدخول بالحكومة ولكن أشير إل
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 وماذا عن الخالفات مع الرئيس أبو مازن والحديث عن إقالة الحكومة وإسناد مهمة تشكيلها لشخص آخر أو                   * 
  إجراء انتخابات مبكرة؟

 فالحكومة السابقة كانت تتلقي أمواال مـن صـندوق           , مساعي لعرقلة الحكومة من قبل مؤسسة الرئاسة      هناك   -
 وهذه تصرفات غير     , االستثمار الفلسطيني وأبو مازن رفض االستمرار علي هذا النهج بالنسبة للحكومة الجديدة           

 وإذا   , ح تحاصران الحكومة إلفـشالها     فالرئاسة وحركة فت    ,  واألفضل وجود تعاون مع مؤسسة الرئاسة       , مسئولة
 والـشعب    , فشلت الحكومة فإن من يحاول إسقاط الحكومة المنتخبة هو شخص خارج عـن الـصف الـوطني                

   .  العمالقةى أن يتطاولوا علىالفلسطيني لن يسمح لألقزام عل
 29/4/2006األهرام العربي 

  
  نحذر من إقالة الحكومة :عزيز الدويك .57

هل الحوار الذي دعا اليه ابو مازن هو محاولة اخيرة من مؤسسة الرئاسـة  : د، مراسل عكاظ حاوره فهيم الحام  
  النقاذ ما يمكن انقاذه؟

 يهدف الحوار الى اعادة ترتيب البيت الفلسطيني ترتيبا توافقيا تشارك فيه كافة القوى والفصائل الفلـسطينية                 -
مة الضغوط الخارجية ايا كان شـكلها فـي اطـار           ونحن نرى ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومقاو       

   .المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية وضرورة اعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها
  ذا طلبت الحكومة تأجيل هذا الحوار؟لما*
ت مع مؤسسة الرئاسة    لم نطلب تأجيل الحوار ولكن حتى ينجح الحوار البد من اعطائه وقتا اطول ولذلك اتفق              -

   .ان يعقد الحوار في منتصف الشهر الجارى
  الحكومة للتحضير الجندة الحوار؟ الرئاسة و من الرئاسة فقط ام منشكلتهل اللجنة التي ت*
من كليهما وهما يقومان بالدور المطلوب منهما، الدكتور رفيق الحسين ممثالً عن الرئاسة والـدكتور محمـد                 -

   .ومة الفلسطينيةعوض ممثالً عن الحك
  هل يمكن معرفة ما هي اجندة هذا الحوار؟*
االجندة تتركز في نقاط اساسية ثالثة هي مقاومة الظروف الخارجية عن طريق تثبيـت الموقـف الـداخلي                   -

والبحث عن آليات لكبح جماح الضغوط الخارجية ثم الخروج من الوضع الراهن بما يخدم مـصلحة الـشعب                  
  . على ما تم التوصل اليه في اتفاقيات القاهرةالفلسطيني وذلك بناء

  هناك معلومات ان مؤسسة الرئاسة ستطرح اقتراحات تتعلق بضرورة ان تقبل حكومة حماس باالتفاقيات ؟*
  .عتقد ان من الخطأ ان يفرض اي طرف على المؤتمر اجندة من نوع معين الن ذلك وسيلة الفشاله أ-
  آلن حكومة انقاذ وطني؟هناك بعض االصوات تقول المطلوب ا*
. هذه االصوات في تقديري تمثل حشر االنف االمريكي في شئوننا الداخلية وال تمثل توجهاً فلـسطينياً نقيـاً                  -

الواجب علينا ان نقف في وجه هذه الضغوط وان نعطى الحكومة فرصتها كي تطرح برامج فيها خير للـشعب                   
  .ي ال يجوز ان نتخلى عنهاالفلسطيني وفيها حفاظ على ثوابته الوطنية الت

هناك تسريبات ان دعوة الرئيس ابو مازن لهذا الحوار تمثل الفرصة االخيرة للحكومة الفلسطينية الجديدة قبل                *
  اتخاذ قرار بحلها؟

ارجو ان يتعقل القادة الفلسطينيون وانا اتكلم بصفتي رئيس المجلس التشريعي الن الحقيقة اي ضـغط علـى                  -
ا سيدخل المجتمع الفلسطيني في دائرة ودوامة ال يحمد عقباها وال اعتقد ان االخ ابو مـازن                 الحكومة او اقالته  

  .سيلجأ الى هذا الخيار النه خيار مدمر ونتائجه وخيمة للغاية
  هل هذا الحوار يمكن ان يكون سالحا ذا حدين اما التوافق بين المؤسستين او االختالف؟*
  . اما الفشل فهو مرفوض. التي يمكن ان تمهد الطريق للنجاح هذا الحوار احدى الوسائل والطرق -
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  3/5/2006عكاظ 
  

  لعبة الداخل والخارج في سياق الحرب على حركة حماس .58
  ياسر الزعاترة 
تابعنا خالل األسابيع األخيرة لعبة جديدة قديمة في التعاطي مع حركة حماس هدفها شق الحركة، وأقله إرباكها،                 

، وهـي  )كان التصنيف عكسياً قبل شهور ليست بعيـدة (اخل المرن والخارج المتشدد  عبر العزف على وتر الد    
لعبة مارسها ياسر عرفات رحمه اهللا خالل التسعينات، خصوصاً بعد رفض الحركة المشاركة فـي انتخابـات                 

  .، وإصرارها على برنامج المقاومة ورفض أوسلو وملحقاته96
و مجيئها ضمن السياق ذاته المتعلق بالجدل حول الحكومة الفلسطينية          اآلن تعود النغمة من جديد، لكن الالفت ه       

ومواقفها ومستقبلها، إضافة إلى جدل العالقة مع فتح والسلطة وكذلك المحيط العربي الذي دخل بعـضه علـى                  
  .خط اللعبة بحماس العتباراته الخاصة

ر للمعنيين بتصعيد هـذه اللعبـة   جاء خطاب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق ليوف 
إلى ) ناصر الشاعر (فرصة ثمينة لترويج بضاعتهم، السيما بعدما بادر نائب رئيس مجلس الوزراء في الضفة              

التنصل من الخطاب، األمر الذي تكرر بشكل غير مباشر في تصريحات أخرى سعت إلى لملمة الموقف إثـر                  
ية باألسلحة والتهديد والتكسير، فضالً عن الهجمات الكالميـة         الثورة الفتحاوية التي ردت على تصريحات كالم      

  .بالطبع
لعل السؤال األول الذي يطرح نفسه هنا هو هل ثمة بالفعل تشدد واعتدال في مواقف حركة حماس يمكن حشره                 

أما السؤال الثاني فيتعلق بفرص اللعب على هـذه المقولـة فـي             . أو تفسيره ضمن إطار داخل وخارج بالفعل      
  .جاح، أعني النجاح في خلق مسافة بين الداخل والخارج في الحركة، وصوالً إلى ضرب وحدتها وسر قوتهاالن

بالنسبة للسؤال األول يمكن القول إن تباين المواقف أمر طبيعي في أية حركة سياسية أو دينية، لكن حشر ذلك                   
نا مـسائل المـشاركة الـسياسية أو       التباين ضمن إطار داخل وخارج ال يبدو مقنعاً في حال حماس، ولو أخـذ             

البرنامج السياسي أو الموقف من اآلخرين، إلى جانب قضية المقاومة كمعيار، فسنجد أن المواقف منها تتـوزع      
على كال الجانبين، لكن ما ينبغي أن يشار إليه ابتداء هو أن التصنيف األدق لوضع الحركة ال ينحـصر فـي                     

  .»القطاع، الضفة الغربيةالخارج، السجون، «داخل وخارج، بل 
من المؤكد أن للمكان وظروفه العامة تأثيراً حيوياً على المواقف، مع تفاوت فـي التـأثير بحـسب الـشخص                    
وأحواله وقدراته، وهنا يبرز الخارج بقدرته على التقاط األبعاد األممية للقضية بوصفها عربية إسالمية، فضالً               

ي بعض األحيان، كما تبرز السجون بأوضاعها الخاصـة المعروفـة           عن مستحقات السياسة العربية الرسمية ف     
وميلها الطبيعي الستمرار المقاومة كعنوان الستمرار اللغة التي من أجلها كان االعتقال، مع تباين في مواقـف                 
المعتقلين أنفسهم تبعاً لظروفهم في بعض األحيان، وهناك القطاع وشعوره باالستقالل بعد انسحاب االحـتالل،               
مع توفر القوة العسكرية القادرة على حماية الذات والمشروع، ومن ثم غياب ذلك كله فـي الـضفة الغربيـة؛                    

  .المستباحة بأهلها ونوابها ووزرائها من قبل االحتالل؛ والمهيمن على وضعها من قبل أجهزة أمن فتح
ر الحركة ال يمكنـه التخلـي عـن         في ما يتعلق بالسؤال الثاني، فمن الضروري القول ابتداء إن أياً من محاو            

اآلخر، حتى لو حسمت قيادته الموقف الداخلي، كما أنه ليس بوسع أي منها تبني خطـاب ترفـضه الغالبيـة،                    
وبذلك تكون الشورى الجماعية وصوالً إلى القرار النهائي هي الحل، وهي بالمناسبة الطريقـة المعتمـدة فـي                  

وما يزيد في أهمية ذلك هـو مـا      . ار وال تشذ عنها حركة حماس     تنظيمات اإلخوان المسلمين في مختلف األقط     
  .ذكرناه حول توفر جميع المواقف الممكنة بين جميع المحاور المذكورة

اعتاد الالعبون على تناقضات الحركة القول إن حماس متركزة في الداخل الفلسطيني، وهذا صحيح إلى حد ما،                 
ة، وهو يتحرك إلى جانب الداخل ومن أجله في منـاطق شـتى،             لكن الشتات لم يكن هامشياً في مسيرة الحرك       
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بصرف النظر عن األسماء والمسميات، بل إن عمالً ميدانياً يتم باسم الحركة في لبنان، وإلى حد ما في سورية،               
ثم إن الدور الذي اضطلع به الخارج من ناحية التمويل واإلعـالم واإلسـناد              . فضالً عن مناطق أخرى كثيرة    

شكال كان وال يزال كبيراً، وفي محطات عديدة كان قطب الرحى في الحفاظ على حيويـة الحركـة                  متعدد األ 
وال تسأل بعد ذلك عن أن التفريق بـين داخـل           . وتماسكها، وفي ذلك الكثير من التفصيل الذي ال مجال له هنا          

 تنازل عن حق العودة،     وخارج هو في جوهره ضرب للقضية الفلسطينية التي يعيش ثلثا أبنائها كالجئين، وهو            
  .األمر الذي ال يمكن أن تتورط فيه حركة حماس

وعندما يدرك قادة الحركة أن ما يعني المروجين لمقوالت الداخل والخارج، إضافة إلى إضعاف الحركة، هـو                 
دفعها نحو تنازالت تضرب مصداقيتها وتسهل إقصاءها، فإن ذلك سيحول دون تباعد المواقف، حتى لو وقـع                 

لتباين هنا وهناك، إضافة بالطبع إلى طبيعة جمهور الحركة الذي ال يملك االستعداد النفسي ألية تنازالت               بعض ا 
في ظل مرجعيته الدينية المعروفة، فضالً عن عبثية التنازالت في ظل غياب الثمن المقنـع ألي تراجـع فـي                    

  .المواقف السياسية، كما تأكد في تجربة حركة فتح
ا يتعلق بمرجعية الحركة اإلسالمية األم، ممثلة في جماعة اإلخوان، والتي لن تقبـل أي               هناك إلى جانب ذلك م    

انشقاق في الحركة ولن تترك فرعها الفلسطيني نهباً لعبث العابثين، كما لن تمـرر أي تنـازل فـي المـسألة                     
  .الفلسطينية التي تعتبر أولوية في الخطاب اإلسالمي في كل األقطار

ذا السياق لتعاطي حماس مع الوضع العربي، وهنا يبدو من العبث الحديث عن تـشدد               ثمة خصوصية ما في ه    
ومرونة، ألن الحركة لم تتدخل في الشؤون الداخلية ألحد، وكل ما يقال على هذا الصعيد ما هـو إال محـض                     

  .أوهام روجها البعض ألسبابه الخاصة
لحركة ليس من مصلحة القضية التي ال تزال تعاني         في المقابل يبدو أن على األنظمة العربية أن تتذكر أن شق ا           

المتهمة بالتخلي عن القضية، وأن بوسـع أي        ) أي األنظمة (من الصلف اإلسرائيلي، فضالً عن حقيقة أنها هي         
من محاور الحركة أن يحرض عليها ويفضح تخاذلها أمام جماهيرها، أكان مباشـرة أم مـن خـالل المنـابر                    

طفة معها، وهي كثيرة كما هو معلوم، السيما إذا تواصلت محاوالت اإلفشال، فضالً             والمحاور اإلسالمية المتعا  
وإذا كان لحماس الخارج بعض التحفظ في هذا السياق العتبارات الوجـود والحركـة، فـإن                . عن االستهداف 

  .مرالداخل المحاصر على مختلف األصعدة سيكون أكثر حرية في فضح اللعبة بكامل تفاصيلها إذا اقتضى األ
إن محاولة حشر حماس في ذات اإلطار الذي حشرت فيه فتح لن ينجح بحـال، وبـالطبع بـسبب برنامجهـا                     
المختلف القائم على إعادة القضية إلى حاضنتها العربية واإلسالمية، ما يعني تحميل المسؤولية لألنظمـة مـن                 

  . اإلسالميجديد شاءت أم أبت، ومرة أخرى من خالل الجماهير التي يستقطبها الخطاب
في المقابل، وعلى رغم عناصر التماسك الطبيعية في الحركة وبنيتها وبيئتها، فإن على قادتها ورموزها جميعاً                
أن يكونوا أكثر حذراً في التعاطي مع لعبة التفريق بين محاورها، من أن يفقدوا الثقة بقـدرة حـركتهم علـى                     

يرة التي تحاك من حولها، في ذات الوقت الذي يثقون فيه           تجاوز هذه المرحلة الصعبة على رغم المؤامرات الكث       
 .بقدرة هذه القضية المقدسة على فضح المتآمرين عليها من جميع األطراف

  3/5/2006الحياة 
  

  بدال من تضييع الوقت في مغازلة حكومة أولمرت .59
  فهمي هويدي

بوع الماضي ـ في هذا المكـان   لك أن تتصور حجم اإلحباط والخزي الذي انتاب واحدا مثلي، تساءل في األس
الذين استأثروا به طيلة السنوات التي      » األبعدون«بعدما تخلى عن ملفها     . ـ عمن يمأل فراغ القضية الفلسطينية     

خلت، ودعا أو تمنى أن يستثمر العرب الفرصة ويستعيدوا ذلك الملف، ثم إذا به يفاجأ هذا األسـبوع بتـشاور                    
  .نيينعربي يخاطب أولمرت وليس الفلسطي
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المذكور الذي تم في العقبة، أسـفر       » التشاور«التصريحات الرسمية التي تناقلتها الصحف ووكاالت األنباء عن         
عن اتفاق حول أهمية االتصال واللقاء مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود أولمرت، لحثه على التخلـي عـن                  

عدة القرارات الدولية وخطـة خريطـة الطريـق    الخطوات االنفرادية، والعودة إلى طاولة المفاوضات، على قا     
  .والمبادرة العربية

  هل يمكن أن تحقق االتصاالت العربية المفترضة مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية شيئا من هذه األهداف؟
إن أي قارئ للصحف اليومية ال يحتاج إلى تفكير طويل لكي يجيب عن السؤال بالنفي بسبب جوهري، هو أن                   

فإسرائيل لها تاريخ   . ي اإلسرائيلي واإلجراءات العملية المطبقة على األرض تجاوزت ذلك كله         الخطاب السياس 
في رفض القرارات الدولية واالزدراء بها، طالما أنها لم تستجب لشيء من مطالبها، وخريطة الطريـق التـي                  

بية رفضتها إسرائيل    تحفظا أفرغتها من مضمونها، ماتت وشبعت موتا، والمبادرة العر         14سجل عليها شارون    
بعد أيام قليلة من إعالنها في بيروت، ليس ذلك فحسب، وإنما لم تعد إسرائيل مستعدة للتفاهم مـع أحـد مـن                      
الزعماء العرب الذين يطرقون أبوابها، مهما حسنت نواياهم، بعدما اطمأنت إلى ترتيب أوضاعها مـع اإلدارة                

ن جانب واحد، وترسيم الحـدود النهائيـة إلسـرائيل بعـد            األميركية، واكتفت بذلك، بل أن خطة االنسحاب م       
من أراضي الضفة وغور األردن، هذه الخطة أعربت واشنطن عن تأييدها لها، ولـم              % 50اغتصاب اكثر من    

تسجل أي تحفظ عليها، وقبل هذا كله وبعده، فإن برنامج ايهود أولمرت الذي انتخب على أساسـه يتعـارض                   
تي تحدثت عنها التصريحات العربية األخيرة، حتى أن أية استجابة لها مـن جانـب               بالكلية مع تلك المطالب ال    

رئيس الوزراء اإلسرائيلي تفقده شرعيته، من حيث انها تعني تنازله عن البرنامج االنتخابي الذي على أساسـه                 
  .الذي يقوده» كاديما«صوت الناس لصالح حزب 

ل السنتين المقبلتين على األقل، أي حتى نهاية الواليـة الثانيـة   وأي متابع للشأن اإلسرائيلي يدرك جيدا أنه خال    
» أذنـا «للرئيس جورج بوش، وما لم يحدث تغيير جوهري في خرائط المنطقة العربية، فان إسرائيل لن تعطي             

ال للعرب وال للفلسطينيين، ولن تلق لهم باال إال في حالة واحدة، هي أن تحصل على المزيد من المكاسب التي                    
بع نهمها للتوسع والهيمنة، ذلك أن اإلدارة األميركية الحالية تمثل حليفا وسندا ال حـدود لوالئـه للمـشروع              تش

الصهيوني، األمر الذي يفتح شهية إسرائيل لتحقيق أكبر قدر من اإلنجازات على األرض الفلسطينية، بما فـي                 
 أعلن عن االنتهاء مـن ترسـيم حـدود          ذلك اإلغالق النهائي لملف القضية، ولعلك الحظت أن اولمرت بعدما         

 مـع نهايـة     2008، فانه عاد وقال إنه سيختصر مدة الترسيم بحيث يتم في حدود عام              2010إسرائيل في سنة    
  .والية الرئيس بوش

ورغم اطمئنان إسرائيل إلى رسوخ نفوذها في أوساط النخبة السياسية فـي الواليـات المتحـدة، إال أن ثمـة                    
لواليات المتحدة عبرت عن الضيق بذلك النفوذ، وعن االحتجـاج علـى تقـديم أمـن                إرهاصات مشهودة في ا   

إسرائيل على أمن الواليات المتحدة ذاتها، هذه اإلرهاصات تدفع إسرائيل إلى الحـذر فـي تقـدير احتمـاالت           
بع المستقبل، خصوصا أن مصير الورطة األميركية في العراق لم يعد معلوما، وهي الورطة التي أشارت أصا               

  .عدة في الواليات المتحدة إلى مسؤولية إسرائيل وأنصارها عنها
في كل األحوال فإن إسرائيل التي تتعامل بحذر مع مرحلة ما بعد والية الرئيس بوش، سـتظل تعمـل علـى                     
تصفية القضية تماما خالل السنتين المقبلتين، ولن تكون على استعداد لتقديم أي شيء للفلسطينيين أو العـرب،                 

  . استمر الوضع الراهن في العالم العربيإذا
إذا صح هذا التحليل فإنه يعني شيئا واحدا هو أن مد الجسور مع إسرائيل ومغازلة حكومتها لن يعنيا إال شـيئا                     
واحدا هو تعزيز مركز حكومة اولمرت، وتشجيعها على مزيد من االستقواء في مواجهة الفلـسطينيين، الـذين                 

في هذا الصدد فانني ال املك سوى التعبير عن الشعور بالحيرة واأللم            .  والتجويع يتعرضون حتى اآلن للحصار   
المذكور عـن توجههـا إلـى مخاطبـة الحكومـة           » التشاور«حين أجد أن األطراف العربية التي أعلنت بعد         



 

 24

صر اإلسرائيلية، هي ذاتها التي اعتذرت عن استقبال وزير خارجية حكومة حماس، وهي مفارقة تثير ما ال ح                
  .له من عالمات االستفهام والتعجب

، وهي ان الذين يحملون حكومة      »المتشاورين«ثمة حقيقة أخرى مهمة ال أعرف كيف يمكن أن تغيب عن بال             
حماس المسؤولية عن التمنع والتصعيد اإلسرائيلي، ينسون أن إسرائيل لم تقدم شيئا ال ألبو عمـار وال ألبـو                   

لسطيني أطلقت بعد حصار األول وتولي الثاني رئاسة السلطة، وهـو مـا             مازن، وأن حكاية غياب الشريك الف     
يعني ان حماس ال عالقة لها بالسلوك اإلسرائيلي الذي تذرع بفوزها في االنتخابات ليضيف حجة جديدة يبـرر                  

  .بها االستمرار في نهجه واالندفاع في محاولة بلوغ مقاصده
إلمكانية قبول إسرائيل لتقـديم     » المتشاورين«هشته إزاء تصور    واألمر كذلك، فإن المرء ال يستطيع أن يكتم د        

شيء في وجود حكومة حماس، وهي التي لم تقدم شيئا ألبو مازن وألبو عمار، ألن العقل والمنطـق يقـودان                    
الستنتاج مفاده أن تولي حماس للسلطة يوفر إلسرائيل سببا إضافيا للتعنت وليس للعطـاء، أمـا الكـالم عـن                    

أي استحقاق فلسطيني في الظروف الراهنة، فهو من قبيل التعلق بالـسراب واألوهـام، لـذلك،                الحصول على   
أخشى ما أخشاه أن يسفر التواصل المفترض مع حكومة أولمرت عن نتائج تمثل مزيدا مـن الـضغط علـى                    

  .الفلسطينيين ومزيدا من الجوائز إلسرائيل
  ما العمل إذن؟

فانني أزعم أن الدائرتين األورو آسيوية والفلسطينية يمكن التحرك فيهما          إذا جاز لي أن اجتهد في هذا الصدد،         
والتقدم عبرهما، إذا توافرت اإلرادة وكان هناك إخالص في السعي لتحقيق السالم العادل في المنطقـة، علـى                  

ية الصعيد األوروبي، فإن تسويق فكرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي لبحث مصير القضية الفلـسطين               
وهو االقتراح الذي رفضته إسرائيل وبالتالي فال بد أن ترفضه اإلدارة األميركية تلقائيا، هذه الخطـوة جـديرة                  
بالدراسة مع األوروبيين ومع اآلسيويين، من خالل طرح جاد يحدد طبيعة االسـتحقاقات الواجبـة األداء مـن                  

آلن مشحونة بتعبئة مغلوطـة تتحـدث عـن         خصوصا وأن الساحة الدولية ا    . الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني  
االستحقاقات اإلسرائيلية، وتتجاهل قضية االحتالل بالكامل، بحيث عرف الجميع ما الذي يريده اإلسـرائيليون              

  .من الفلسطينيين، ولم يجرؤ أحد على طرح سؤال واحد عما يريده الفلسطينيون من اإلسرائيليين
عمله على الجبهة الفلسطينية، سواء على صعيد المصالحة الوطنيـة، أو  من ناحية ثانية، هناك الكثير مما يمكن       

على صعيد فك الحصار السياسي الذي فرضته إسرائيل من حول الحكومة المنتخبة، أو من خالل مقاومة حملة                 
وهذا الجهد المرتجى ال يراد بـه فقـط تمكـين           . التجويع التي يراد بها إذالل الشعب الفلسطيني وكسر إرادته        

شعب الفلسطيني من الصمود وتوفير ظروف االستقرار له، وإنما يراد به أيضا تجنيب الفلسطينيين االنـزالق                ال
وواهم من يتـصور أن إزاحـة       . نحو الفوضى أو احتماالت الحرب األهلية، التي تلوح بعض نذرها في األفق           

 إذا تـم فانـه سـيكون ايـذانا          حكومة حماس هي المشكلة، ألن أي متابع للشأن الفلسطيني يدرك جيدا أن ذلك            
  .بالدخول في مشكلة أكبر

م، عقب محاولة إحراق المـسجد األقـصى،        1969لقد انعقد مؤتمر القمة اإلسالمي في الرباط ألول مرة عام           
األمر الذي أزعج القادة المسلمين في كل مكان فتنادوا إلى اللقاء الذي أسـفر عـن مـيالد منظمـة المـؤتمر               

مشكور وغيرة مستحبة ال ريب، األمر الذي يشجعنا اآلن على الدعوة إلى قمة عربيـة               اإلسالمي، وذلك سعي    
حيث أخشى وقتذاك أال يكـون      . إلطالق سعي يستهدف تجنب اندالع حريق الفتنة الكبير في غزة         !) تشاوريه؟(

 .الحريق مقصورا على غزة والضفة وحدهما، وإنما قد تمتد شرارته ولهيبه إلى أماكن أخرى
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األول، إعـالن   : ''خليـة حمـاس   ''تواجه الحكومة واحدا من خيارين في التعامل مع نتائج التحقيق الجاري مع             
'' ة الملـف  ضبـضب '' على المأل وتحويل المتهمين إلى محكومة أمن الدولة، والثاني،           - الئحة االتهام    -النتائج  

العتبارات سياسية أهمها وقف التصعيد والتوتر مع حماس، حكومة وحركة، باعتبار أن مجرد الكـشف عـن                 
  .المطلوب إرسالها إلى من يهمهم األمر في الداخل والخارج'' الرسائل''أدى أغراضه وأوصل '' خلية حماس''

التشكيك، إن كان هنـاك بالفعـل مـا يـدين           األخذ بالخيار األول، سيخرج الرواية الحكومية من دائرة الشك و         
الحركة، وتحديدا قيادتها في دمشق، وسيضع حماس، أو باألحرى ستكون حماس قد وضعت نفسها، في دائـرة                 
أشد ضيقا، ال سيما إن تخطت االتهامات مسألتي التهريب والتخزين إلى رصد واستهداف مؤسسات وشخصيات               

، فسيفسر على أنه دليل على تفكك الرواية الحكوميـة          ''الضبضبة'' خيار   أردنية، أما اللجوء إلى الخيار الثاني،     
وعدم تماسكها، وشاهد على غياب ما يكفي من البراهين واألدلة إلدانة حركة حماس، وهنا سـتتعمق شـكوك                  

  .أوساط واسعة من الرأي العام، المتشكك أصال
أقل حرجا للجانبين األردني والفلسطيني، من      التحقيق جاِر، وقد تتكشف نتائجه عن مفاجآت تفضي إلى خيارات           

  : بينها اثنان
الخارج قد تورطت في تهريب أسلحة وتخزينها بهدف نقلها إلى الضفة الغربية، مثـل              / األول، أن تكون حماس   

هذا االحتمال وإن كان ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، إال أنه يخرج حماس مـن دائـرة اسـتهداف                    
، وفي التجربة الفلسطينية المديدة، لم ينج فصيل فلسطيني واحد على اإلطالق من هذه التهمة أو                األردن مباشرة 

  .''الجريمة''استنكف طوعا عن ممارسة هذه 
/ المذكورة مستظلة بحماس، بيد أنها تعمل لحساب طرف ثالث، استخباري عربـي           '' الخلية''أن تكون   : والثاني

، وفي كلتا الحالتين ستتضح الصورة وسيغلق هذا الملف تحت عنـوان            شيعي متشدد / إقليمي، أو أصولي سلفي   
أمنيا وقضائيا، فإن المقاربة األهـم      '' خلية حماس ''وأيا تكن الطريقة التي سيؤول إليها ملف        . طارئ'' سوء فهم ''

خالفات بين  لهذه المسألة ستبقى سياسية بامتياز، فاألردن وحماس ال ينتميان للمعسكر ذاته، سياسيا وفكريا، وال             
  .الجانبين ليست خافية على أحد، وفوز حماس في االنتخابات األخيرة لم يكن خبرا سارا لألردن

لكن من مصلحة األردن على المديين القريب والبعيد، أن يقف إلى جانب خيارات الشعب الفلسطيني األساسية،                
ليس من المصلحة أبدا مقاطعـة فريـق        والشعب الفلسطيني اختار حماس في انتخابات حرة ونزيهة وتمثيلية، و         

واالنحياز إلى جانب فريق آخر، فالرئاسة الفلسطينية األولى، لها مكانتها وشرعيتها المقدرة، والعالقـة معهـا                
محور أساسي في االستراتيجية الفلسطينية لألردن، بيد أن الحكومة الفلسطينية بقيـادة حمـاس، لهـا مكانتهـا            

ال من األحوال اإلسهام في عزلها ومقاطعتها، خصوصا عندما تشتبك األجندات           وشرعيتها كذلك، وال يجوز بح    
اإلقليمية والدولية ويختلط غثّها بسمينها، حينها يصبح التمييز والتمايز، ضرورة تصب في صـميم المـصلحة                

  . الوطنية العليا
 وحماس، وهذا أمر مطلـوب      أسهمت حتى اآلن، في إذابة بعض جليد العالقة بين األردن         '' ديبلوماسية الهاتف ''

  . ومرغوب، بيد أنها قاصرة عن أن تكون بديال واقعيا عن االتصاالت المباشرة والزيارات المتبادلة
  3/5/2006الدستور 
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