
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

     الصفحة
     :ة الرئيسياألخبار
  ٣  ات مع إسرائيل شرط لتشكيل الحكومة الفلسطينيةياحترام االتفاق :مصر والسلطة .١

   
    :السلطة
  ٤  لقاء بين عباس وقادة حماس في نهاية األسبوع .٢
  ٤  صيغة عربية تسمح بمشاركة فتح في حكومة حماس: مصادر فلسطينية .٣
  ٤  المفوضة الفلسطينية تحذر االوروبيين من عواقب ارتجال ردود الفعل .٤
  ٥   لتقليص رواتب نواب التشريعيحماس تتجه .٥
  ٥   مليون دوالر كمساعدات١٠٠ تلقينا عرضا دوليا بـ:قيادي في حماس .٦
  ٥  اليابان أكدت مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني: أبو زهري .٧
  ٥  حماس ترفض تحويل المسؤولية عن الشرطة الى الديوان الرئاسي .٨
  ٦ لة أمنية في غزةمحاوالت إلثارة بلب .٩

    
    : المقاومة

  ٦  حماسفيدمشق تحتضن لقاء قياديي الداخل والخارج  .١٠
  ٦  اذا ما اعطتنا حقوقناسنوافق على التهدئة : هنية .١١
  ٦  توتر بين حماس والقاهرة يؤجل زيارة مشعل .١٢
  ٦ إحباط هجوم بحري للجهاد على زورق إسرائيلي .١٣
  ٧  ال قواسم مشتركة بين فتح وحماس لتشكيل حكومة إئتالف: دحالن .١٤
  ٧  دحالن يؤكدأهمية الحفاظ علي وحدة حركة فتح .١٥
  ٧  رية نحو التوحدأذرع فتح العسك .١٦
  ٧   عرضاً للعودة إلى عمانحماسأنباء عن رفض  .١٧
  ٨ لن نتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية: أبو مرزوق .١٨

    

  ٢٦٨  العدد -  ٢/٢/٢٠٠٦ :خالتاري



 

 2

    :األرض، الشعب
  ٨  وز الباهرالمطران عطا اهللا حنا يتصل بمشعل وهنية مهنئاً بالف .١٩
 ٨   إلغاء مظاهرات احتجاج في إسرائيل .٢٠
 ٨ منظمات االغاثة تستعد لالسوأ بعد التهديدات بقطع المساعدات .٢١

   
    :الكيان اإلسرائيلي

  ٨   لي شبيه ايراني الي تحويل السلطة الفلسطينية اىحماس تسع: تل ابيب .٢٢
  ٩   إسرائيل توقف مدفوعات الضرائب للفلسطينيين .٢٣
  ٩  مبارك مع محادثات مع مهمة للغاية: ليفني .٢٤
  ١٠  إدخال أنبوب تغذية إلى معدة شارون .٢٥
  ١٠    االنتخاباتشارون يغيب عن .٢٦
  ١٠   محاولة خطف جندي إسرائيلي قرب عسقالن .٢٧
  ١٠   قوة كديما والليكود لم تتعزز بعد فوز حماس : استطالع .٢٨
  ١٠   عد مقا٢,٤ مقاعد؛ الجبهة والعربية للتغيير ٣,٥التجمع : استطالع .٢٩
  ١٠   أولمرت يتعهد بترسيم الحدود النهائية إلسرائيل .٣٠
  ١١  باراك يدرس إمكانية ترؤس حزب جديد .٣١
  ١١  اسرائيل تخلي بؤرة استيطانية وسط صدامات مع المستوطنين .٣٢
  ١١   اصلون اعمال العنفالمستوطنون يو .٣٣
  ١١ غالبية اليهود عنصريون: ممثل سينمائي إسرائيلي .٣٤

    
     :اقتصاد، اجتماع

  ١٢   السعودية وقطر تتعهدان بمساعدات عاجلة للفلسطينيين .٣٥
  ١٢   ة تقديم المساعدات للفلسطينينالبنك الدولي يؤكد على ضرورة مواصل .٣٦
  ١٢  اقتصاديون يؤكدون ان حكم حماس لن يؤثر سلباً في االقتصاد .٣٧
  ١٢ استمرار إغالق معبر المنطار يشل االقتصاد الفلسطيني  .٣٨

    
    :دولي عربي، إسالمي،

  ١٣   بـ التخلص من الجناح العسكريحماسب بوش يطال .٣٩
  ١٣  واشنطن تحث إسرائيل على تحويل األموال المتوجبة للسلطة .٤٠
  ١٣   هايحذر إخوان األردن من خلط أوراقهم معو  يرحب بفوز حماسالبخيت .٤١
  ١٤   س الى السلطة سيكون له أثر على تفكيرها وصول حما:أبو الغيط .٤٢
  ١٤  حزب الوحدة يهنئ الشعب الفلسطيني بنجاح االنتخابات .٤٣
  ١٥   وزير الداخلية السعودي يدعو حماس إلى تغليب الحكمة .٤٤
  ١٥  بالده للحكومة القادمةسفير قطر في قطاع غزة يؤكّد دعم  .٤٥
  ١٥ اإلندونيسيون يحتفلون بفوز حماس في التشريعي .٤٦
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    : وتحقيقاتمقاالت
  ١٥  خالـد مشعـل ...  من يهمـه األمــر إلىرسائل : حمـاس  .٤٧
  ١٧  صالح القالب.. !؟..للشعب الفلسطينيهل سيتحول فوز حماس إلى مأساة  .٤٨
  ١٩ محمد أحمد الزعبي.د.أ... رسالة إلي المجتمعات الديمقراطية: حماس وتوازن الرفض .٤٩
  ٢١   حسين أيوب ... يعطل السالح خارج المخيمات.. ترتيب المصالح : فوز حماس لبنانياً .٥٠
  ٢٣ هدى الحسيني... هل تتبنى حماس مبادرة الملك عبد اهللا؟ .٥١
  ٢٥  إجراءات أميركية شديدة ضد حماس تعزز مواقف اليمين في إسرائيل .٥٢
    

  ٢٥  كاريكاتير
***  

  
  كيل الحكومة الفلسطينيةات مع إسرائيل شرط لتشياحترام االتفاق :مصر والسلطة .١

: غزةوعمان  ,القاهرةمن فتحي صباح ونبيل غيشان , محمد الشاذلي عن مراسليها ٢/٢/٢٠٠٦ الحياة نشرت
حماس تلقت رسائل جديدة تطالبها باحترام االلتزامات التي قبلتها السلطة إن هي أرادت تشكيل الحكومة أن 

قال  حيث .ئل الجديدة في كونها جاءت من السلطة ومصر معاًوتكمن أهمية الرسا. الجديدة وتفادي عزلة دولية
محمود عباس لدى وصوله الى عمان امس آتياً من القاهرة ان كل حكومة فلسطينية يجب ان تكون منسجمة 

حتى يكون :  قولههونقلت بترا عن. تماما مع السياسة وااللتزامات الفلسطينية من اوسلو حتى خريطة الطريق
مل في السلطة، فان هذه االمور يجب ان تراعى حتى نتمكن من العمل السياسي وصوال الى هناك انسجام كا
االعتراف  وكان عمر سليمان اعلن في وقت سابق امس ان عباس يشترط على حماس. الدولة الفلسطينية

مشير   من جهته رد.باسرائيل ونبذ العنف واحترام كل االتفاقات الموقعة معها، لتكليفها تشكيل الحكومة
وقال ان حماس . لقاء مع عباس ال يحتاج الى طرف ثالثال ان عتقاده تصريحات سليمان با علىالمصري

ستتوافق مع عباس على صيغة ومعالم الشراكة السياسية للمرحلة المقبلة، مشدداً على ان الحركة ستضع 
 .وابت الوطنية والحقوق الفلسطينيةبرنامجاً حكومياً قائماً على الواقعية والتدرج والمرحلية وعلى قاعدة الث

 وأكد في ,على ذكر أي شروطلم يأت  الناطق باسم الرئاسة المصرية إال أنورغم تصريحات سليمان 
وشدد على أن الوضع الراهن   أن مبارك حريص على أن يظل الباب مفتوحاً أمام عملية السالم،, لهتصريحات

االنتخابات الفلسطينية وأياً كان الفائز في االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة  فأياًَ كان الفائز في .غير قابل لالستمرار
عليه أن يتعامل مع التوافق الدولي العام على قضية السالم في الشرق األوسط وقضية شعب فلسطين وحقه في 

  .اًمشعل سيزور مصر قريبأن خالد  أشار إلى , كان مبارك يعتزم لقاء أحد من حماسوفيما إذا. قضيته
 بعدم عباسسليمان عواد كشف عن أن مبارك أقنع  أن :القاهرة من ٢/٢/٢٠٠٦ االتحاد االماراتية وأضافت
لم يحظ بما كان ينبغي أن يحظى معتبرا أن عباس  . بدعم مصر الكامل له في عملية السالما إياهعدا و,االستقالة

  .به من دعم المجتمع الدولي بما في ذلك اسرائيل
توافق اذا لم أنه عمر سليمان اكد ن اإلى : القاهرةمن  ٢/٢/٢٠٠٦عكاظ  مراسل بدالفتاحصالح عوأشار 
  . احدهالن يتعامل معف ات على االلتزامحماس

تغييرا في نهج حماس، أن عمر سليمان يأمل  : نقال عن وكاالتالقاهرة من ٢/٢/٢٠٠٦ الغد األردنية واوردت
ن أ ,لكنه استدرك قائال .بية الشعب الفلسطيني بحاجة الى السالم غالألن، ها ان مصر ستعمل على اقناعاكدمؤ

معتبرا ان حماس حركة راديكالية للغاية ومن الصعب اقناعها بتغيير , االمر سيستغرق وقتا ال استطيع ان احدده
  . درجة١٨٠موقفها 
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  حمـاس أن ،ن أعلسامي أبو زهريأن : وكاالت نقال عن القدس المحتلة  من   ٢/٢/٢٠٠٦ الدسـتور    وجاء في 
وأشار إلى وجود اتفاق على عقـد لقـاء بـين            .تجري اتصاالت للتأكد من صحة التصريحات المنسوبة لعباس       

عباس وحماس ليكلفها بتشكيل حكومة جديدة، مشددا على أنه ال توجد أي ترتيبات حتى اللحظـة بـشأن هـذا                    
  .اللقاء
 نفى أن يكون اشترط خالل مقربا من عباس إلى أن مسؤوال :غزة والوكاالت من ٢/٢/٢٠٠٦ البيان ولفتت

أكد على أن أبو مازن إال أنه . زيارته إلى القاهرة على حماس االعتراف بإسرائيل لتكليفها بتشكيل الحكومة
 موسى أبو مرزوق ومن جهته أكد. سيصر على أن تلتزم الحكومة الجديدة بتنفيذ االتفاقات السابقة مع إسرائيل

 في وقت رفض فيه ,اقش مع المجتمع الدولي هدنة في العمليات ضد أهداف إسرائيليةن حماس مستعدة الن تنأ
 هذا الكالم معناه أنهم يريدون أن تعلن حماس هزيمتها وان تتخلى عن أن ,حكومة، قائالالأي شروط لتشكيل 
  .مبادئها وهذا صعب

 بتزويـد  ده بأن إيران سـتقوم اعتقا سليمان إلى أنه نقل عن عمر:  ٢/٢/٢٠٠٦ السفير  فيحلمي موسىونوه  
 مـن   جبريل الرجوب  نفىومن ناحية أخرى    . الفلسطينيين باالموال في حال حجبها من جانب االتحاد االوروبي        

 ألنه شـأن  وأكد أنه ال يمكن لمصر أن تتدخل في هذا الموضوع،           . ، التصريحات التي نُسبت إلى سليمان     جهته
، ولكـن    تشكيل الحكومة   تكليف شخص من خارج حماس     عباس تجدر اإلشارة إلى أن بوسع    و. داخلي فلسطيني 

الوصفة السحرية لخلق األزمـة      وثمة من يعتقد أن هذه هي     .  فلن تحظى بالغالبية   ,هاإذا لم يتم ذلك بالتوافق مع     
  . البرلمانية التي يمكن أن تقود إلى انتخابات مبكرة

  
 لقاء بين عباس وقادة حماس في نهاية األسبوع  .٢

،  القادم أو السبتغدا، أن محمود عباس، سيلتقي قادة حماس في غزة، إما ليومادر فلسطينية ا أكدت مص:غزة
  .دون أن تعرف طبيعة الملفات التي سيتم بحثها خالل اللقاء

  ٢/٢/٢٠٠٦سي ان ان 
  

  صيغة عربية تسمح بمشاركة فتح في حكومة حماس: مصادر فلسطينية .٣
ـ غزة ن مصر وسورية ودوال خليجية اعدت صـيغة تـسمح لفـتح    أ قالت مصادر فلسطينية:  صالح النعامي 

واضافت أن القاهرة ودمشق تأمالن في ان تؤدي هذه الصيغة الى اقنـاع  . بالمشاركة في حكومة تشكلها حماس    
وحسب الصيغة فإن حماس مطالبة بتقليص صالحيات رئيس الوزراء والحكومة بشكل عـام،             . فتح باالنضمام 

الخارجية واألمن ونقلها لمؤسسة الرئاسة، فضالً عن احتفاظ فتح بعدد من الوزارات            سيما على صعيد العالقات     
واشارت الى ان الحكومتين المصرية والسورية نقلتا الى قيادة حماس فـي الخـارج              . الهامة، وتحديداً الداخلية  

هـذا  اول حـول    الخطوط العريضة لالقتراح، وأن هذا السبب الرئيسي وراء سفر وفد برئاسة سعيد صيام للتد             
من ناحيتها تبذل مصر جهوداً من اجل احتفاظ سالم          و .، وشددت على ان حماس لم تقدم حتى االن رداً         االقتراح

ـ فياض بمنصبه في الحكومة الجديدة باالضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء، في حين من المتوقع ان                  سند ت
  .الخارجية لزياد ابوعمر

  ٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

  ة الفلسطينية تحذر االوروبيين من عواقب ارتجال ردود الفعلالمفوض .٤
دعت السلطة الفلسطينية االتحاد االوروبي الى تجنب ارتجال مواقف قد تثير :  نورالدين الفريضي-بروكسيل 

ونبهت ليلى . المزيد من ردود الفعل السلبية في الشارع الفلسطيني بشكل خاص والعربي االسالمي بشكل عام
. ى ان ردود فعل اطراف الرباعية ازاء نتائج االنتخابات من شأنها ان تضاعف حساسية الوضعشهيد ال
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 أن نتائج االنتخابات الفلسطينية ,وأوضحت في مداخلة امام نواب اليسار الموحد في البرلمان االوروبي امس
المجموعة الدولية تعود الى رغبة التغيير لدى الناخب الفلسطيني وتمثل ايضا ردا فلسطينيا على صمت 

وعجزها عن ثني حكومة اسرائيل عن السياسات االحادية الجانب التي أدت الى تدمير مؤسسات السلطة ونسف 
ودعت االتحاد االوروبي الى بدء حوار تدرجي مع حماس على اسسس المبادئ السياسية بدال من . صدقيتها

تحدثت عشية قرار منحاز السرائيل ينتظر ان نها  يشار إلى أ.خيار التلويح بوقف المعونات عن الفلسطينيين
قال مصدر برلماني ان القرار يتضمن حيث . يصدره البرلمان االوروبي اليوم حول الوضع في الشرق االوسط

شروطا مسبقة يطالب فيها حماس باالعتراف باسرائيل ويصمت عن سياسات اسرائيل وانتهاكها كل االتفاقات 
دعا رئيس البرلمان االوروبي محمود عباس الى  أما من جانبه فقد .اف الدوليةالمبرمة مع السلطة واالطر

  .مخاطبة اعضاء البرلمان في جلسة رسمية
  ٢/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
   لتقليص رواتب نواب التشريعي حماس تتجه .٥

 سيعيدون النظر في الرواتـب التـي يتقاضـاها المـشرعون            ماسن نواب ح  أ قال مشير المصري امس      :غزة
ووجـه  . الحداث تقارب بين مداخيل المـواطنين الفلـسطينيين       , هاستطرح مشروعا لتقليص  حيث  . نيونالفلسطي

 العضاء المجلس المنتهية واليته بأنهم مرروا في اآلونة االخيرة وبسرعة قانونا يتعلق بهم وبتقاعـدهم        نتقاداتا
 وااعتبـر حيـث   . لدورتين متتاليتين  في المئة إذا انتخب      ١٠٠ا مدى الحياة وبنسبة     يتقاعدراتبا  إذ يقر للعضو    

من ناحية ثانية قال سـالم      و .أنفسهم أنهم أمضوا دورتين بسبب عدم إجراء االنتخابات بعد انتهاء والية المجلس           
 سيقدمون قبل توليهم مواقعهم الجديدة كشف بممتلكاتهم ومصادر دخلهم وذلك من اجـل              ماسن نواب ح  أسالمة  

  .ين أنهم يستغلون مواقعهم لمصالحهم الخاصةتسهيل عملية محاسبتهم في حال تب
  ٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
   مليون دوالر كمساعدات١٠٠تلقينا عرضا دوليا بـ: قيادي في حماس .٦

 عرضا من جهـة     حماسكشف فرحات اسعد النقاب عن تلقي       :  خليل العسلي ووكاالت االنباء    -القدس المحتلة   
وعدت الجهة الدولية االسـتمرار بهـذا       حيث   .السلطة هذا الشهر   مليون دوالر لتغطية نفقات      ١٠٠دولية بدفع   

 العمق العربي واالسـالمى لالقتـصاد       بإعادةواضاف ان العرض يتماشى مع توجهنا        .الدعم للسنوات القادمة  
 يمكن ان ترتكبته    أرفض الكشف عن رد حماس على هذا العرض مكتفيا بالقول ان اكبر خط            إال أنه    .الفلسطيني
  .مريكية واوروبا هو عزل حماس النها ستعزل نفسها ومصالحها في المنطقةاالدارة اال

  ٢/٢/٢٠٠٦الدستور 
  

  اليابان أكدت مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني: أبو زهري .٧
 أنها ستواصل دعمهـا      فيه  اتصاالً من الحكومة اليابانية، أكدت     حماس أبو زهري، عن تلقي       سامي كشف: غزة

  .روعات التي تنفذها في الداخل الفلسطينيللشعب الفلسطيني ولكل المش
  ٢/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حماس ترفض تحويل المسؤولية عن الشرطة الى الديوان الرئاسي  .٨

 تعارض نقل المسؤولية عن قوات االمـن الفلـسطينية مـن وزارة             ماسقال اسماعيل هنية، ان ح    : الفت حداد 
  . ستعبر عن معارضتها لمثل هذه الخطوة عن طريق التحاورالحركةوقال ان  .الداخلية الى رئيس السلطة

  ١/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
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  محاوالت إلثارة بلبلة أمنية في غزة .٩
مصادر أمنيـة فلـسطينية ذكـرت أن        أن  : غزة من   عبدالقادر فارس  عن مراسلها    ٢/٢/٢٠٠٦ عكاظ   نشرت

 عندما قام مسلحون مجهولون بتفجيـر       , في غزة   السابق جهاز األمن الوقائي  مدير  محاولة جرت امس الغتيال     
قائال إنها هدفت إلشاعة    , اتهم حماس بالوقوف وراء عملية التفجير      حيث   .عبوة ناسفة موجهة أمام مدخل منزله     

وقال إن هناك جهات مدسوسة     , االتهاماتهذه  سامي أبو زهري    ى  نففي حين   . الفوضى في الشارع الفلسطيني   
 .تعمل على إثارة الفتنة

 في خان ىقائد كتائب االقصأن  :رام اهللا  من وليد عوضعن مراسلها٢/٢/٢٠٠٦لقدس العربي ا وأضافت
 . الحادث، متهماً كوادر وافراد حماس بالمسؤولية عنه استنكريونس

  
   حماسفيدمشق تحتضن لقاء قياديي الداخل والخارج  .١٠

وسيصل اليوم . أمس الى مصروصل وفد من حماس في الداخل برئاسة سعيد صيام :  القاهرة ـمحمد الشاذلي
لتشاور خصوصاً مع خالد مشعل ل في الداخل والخارج، الحركة للمشاركة في اجتماع لقياديي دمشقالى 

   .والشروع بعدئذ في جولة خارجية األسبوع المقبل بدءاً من مصر
  ٢/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  اذا ما اعطتنا حقوقناسنوافق على التهدئة : هنية .١١

 هنية، بشكل غير مباشر، السياسة الجديدة لحماس في االبتعـاد عـن              اسماعيل اظهر: ة امال شحاد  -الناصرة  
تعامل مع فصائل فلسطينية تنفذ     الوحول كيفية   .  وقال اذا ما اعطتنا التهدئة حقوقنا فسنوافق عليها        .العمل المسلح 

ي سـتكون بـالحوار      العالقات بين حماس وجميع ابناء شعبنا الفلـسطين        أكد أن ,  مسلحة ضد اسرائيل   اتعملي
  .والتفاهم

  ٢/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
  

  توتر بين حماس والقاهرة يؤجل زيارة مشعل   .١٢
أعلن قيادي بارز في حماس عن تأجيل الزيارة التي كانت مقررة أمس  : محمود عبد الرحيمـ غزة  ـالقاهرة

نفى  وفيما. والمسؤولين المصريينللقاهرة لوفد يتقدمه خالد مشعل، في خطوة تؤشر لتوتر األجواء بين الحركة 
محمد نزال وجود أسباب للتأجيل سوى االستعداد للحوار مع الجانب المصري بإجراء مشاورات داخلية 
وترتيب األوراق، أبدى انزعاجه من تصريحات منسوبة لعمر سليمان بشأن مطالبة حماس بوقف العنف 

إذا صحت مثل هذه التصريحات  وقال .خريطة الطريقواالعتراف بإسرائيل وقبول اتفاقات السالم بما فيها 
  .فمعناها انتهاء الحوار مع القاهرة قبل أن يبدأ

  ٢/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

  إحباط هجوم بحري للجهاد على زورق إسرائيلي  .١٣
 كشفت مصادر مطلعة عن أن قوات البحرية اإلسرائيلية أحبطت صباح امس عملية عـسكرية               :غزة والوكاالت 

وأكدت مصادر فلسطينية فـي سـرايا القـدس أن          . قبالة سواحل جنوب غزة     حركة الجهاد تنوي تنفيذها    كانت
العملية لم تكلل بالنجاح حيث كان من المتوقع ان يطلق صاروخ محلي الصنع مثبت على قارب صيد باتجـاه                   

مـن   و .ستـشهاديين الزورق الصهيوني الستدراجه عند الشاطئ ومن ثم االنقضاض عليه من قبل اثنين من اال             
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 .  على اغتيال قائد سرايا القـدس      مؤكدا حق الرد   ,ناحيته قال خالد البطش أن الهدنة التي أبرمت قد انتهى وقتها          
 قائد سرايا القدس    أكد في حين . وأضاف ان االنتخابات الفلسطينية أدخلت الشعب الفلسطيني وقواه في نفق مظلم          

 فـي هـذه   .االسرائيليون من دون حدود جغرافية وفي عمق الكيان         غتيال سيك الفي غزة أن الرد على عملية ا      
  .ان قوات االحتالل رفعت حالة التأهب القصوى عقب تهديد الجهاد بالرد األثناء، ذكر

  ٢/٢/٢٠٠٦البيان 
  

  ال قواسم مشتركة بين فتح وحماس لتشكيل حكومة إئتالف : دحالن .١٤
حول دون تـشكيل حكومـة إئـتالف    يري مع حماس  أكد محمد دحالن أن الخالف الجوه:غزة ـ  حامد جاد
وقال نحن كسلطة وليس كحكومة سنستمر في ممارسة الضغط واالتصاالت لتأمين الدعم الدولى للشعب              . وطني

 وطالب حمـاس    .الفلسطيني وإن كانت ظروفنا اآلن أكثر صعوبة من ذي قبل إال أن ذلك يظل واجبنا الوطني               
جتمع الفلسطيني بأن لديها إمكانات مالية ضخمة من التبرعات التـي كانـت             بالعمل على تنفيذ ما وعدت به الم      

قلل من الدور الذي ستضطلع بـه        ومن ناحية اخرى     . للشعب الفلسطيني  ها آن األوان ألن تحول    حيث, تأتي اليها 
 معتبراً أن رسالة التطمينات التي وجهتهـا لقـوات األمـن   . حكومة حماس وحجم الصالحيات التي ستتمتع بها      

 , تعليقا على طلب إجتماع مركزية فتح في القاهرة         اعتبر  وفي سياق آخر   .هاوالمواطنين التعد فضالً أو منة من     
 .أنه من العار على الشعب الفلسطيني أو أي مؤسسة من مؤسساته أن تعقد أي اجتماع خارج األراضي المحتلة                 

وأن يتحمل الجميع كما تحملنا اعباء العمـل        جتماعات في القدس اوالضفة اوغزة      الوقال يتوجب المطالبة بعقد ا    
  .في الداخل في وجود االحتالل

  ٢/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
  

  أهمية الحفاظ علي وحدة حركة فتح دحالن يؤكد .١٥
 أكد محمد دحالن انه ال عالقة له بالمسيرات والمظاهرات التي قامت بها مجموعات من عناصر فتح في                   : غزة

 أنه يؤمن بضرورة حل مـشكالت الحركـة         ى مشيرا ال   ,  وانه تدخل فقط لتهدئة األوضاع      , االيام القليلة الماضية  
   . بشكل ديمقراطي وسلمي مثلما حدث في االنتخابات التشريعية األخيرة

  ٢/٢/٢٠٠٦األهرام المصرية 
  

  أذرع فتح العسكرية نحو التوحد  .١٦
 وصقور فتح على أهمية توحيـد األذرع   أكدت كتائب شهداء األقصى وكتائب أبو الريش:غزة ـ ماهرإبراهيم 

وقـال النـاطق اإلعالمـي       . العسكرية لفتح لتحقيق وحدة الحركة واعادة بنائها بعد ان خسرت في االنتخابات           
  . ان مشكلة فتح تكمن في القيادة السياسية وليس في قيادة األذرع العسكرية,لكتائب أبو الريش

  ٢/٢/٢٠٠٦البيان 
  

   للعودة إلى عمان  عرضاًحماسأنباء عن رفض  .١٧
ـ عمان علم من مصادر فلسطينية واسعة االطالع ان قيادة حماس رفضت عرضاً أردنياً بانتقالها مرة  : دمشق 

 عـن   هاوعللت إحجام  .قيادة الحركة في العاصمة األردنية    لأخرى الى عمان، على ان يعاد افتتاح مقر مركزي          
ترى ها  تبنى عليه قراءات سياسية غير دقيقة، باإلضافة الى ان         من ان يعطي انطباعاً خاطئاً       تها لخشي ,ذلكقبول  

  .بأنه يجب ان يسبق مثل هكذا قرار حوار مع القيادة األردنية
  ٢/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
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  لن نتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية : أبو مرزوق .١٨
 وبالتأكيـد اي    . تعرف حمـاس جيـدا      ان الحكومة اللبنانية   , موسى أبو مرزوق   قال:  من شعبان عبود   –دمشق  

وال بد مـن ان     .  وسيكون هناك تشاور مع بقية الفصائل      ,الحركةقضية تخص الشعب الفلسطيني لن تنفرد بها        
يكون هناك اجماع حول  ذلك، ولكن في الوقت ذاته ال بد من التأكيد ان هناك قواعد لن نتجاوزها واهمها عدم                     

  . نمارس ابتزازا ضد احدن ول,الدول التي يوجد فيها شعبناالتدخل في الشؤون الداخلية ألي من 
  ٢/٢/٢٠٠٦النهار اللبنانية 

  
   حنا يتصل بمشعل وهنية مهنئاً بالفوز الباهراهللالمطران عطا  .١٩

 .أجرى المطران عطا اهللا حنا، اتصاالً هاتفياً مع خالد مشعل، هنأه فيه بفوز حركته في االنتخابات التـشريعية                 
الكنيسة األرثوذكسية في التعاون مع المجلس التشريعي الجديد وأعـضاءه وكـذلك الحكومـة              وأكد حنا رغبة    

كما أجـرى اتـصاال ممـاثال مـع         . الفلسطينية الجديدة، التي ستشكلها حركة حماس بهدف المصلحة الوطنية        
 نجاح باهر   إسماعيل هنية وقدم له تهاني الكنيسة على ثقة الشعب الفلسطيني وعلى ما حققته حركة حماس، من               

من جانبه أكد هنية، أن أبناء الشعب الفلسطيني جميعهم في خندق واحد، وسنسعى للدفاع عـن                 . في االنتخابات 
من جهة أخرى أكد المطران حنـا، خـالل اسـتقباله وفـد أكـاديمي                .القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية   

اً أن من يعارضـها تتغنيـان بالديمقراطيـة وال          فلسطيني، ضرورة احترام نتائج االنتخابات التشريعية، معتبر      
وشدد على رفض االدعاءات اإلسرائيلية واألمريكية بأن حركة حماس هي حركة إرهابيـة،              .تلتزمان بنتائجها 

مؤكدا بأن حماس حركة مناضلة نحترمها ونقدر جهودها، ونستنكر الحملة التي تستهدفها، والتي تهـدف إلـى                 
دنا ممدودة لحركة حماس ولغيرها من الفصائل،  كما دعا العالم الغربي إلـى أن               وقال إن ي   .طمسها باإلرهاب 

  .يتعاطى بجدية مع نتائج االنتخابات، مناشداً الدول الغربية تغيير مواقفها من حركة حماس
  )٠١/٠٢/٠٦(خدمة قدس برس ،القدس المحتلة

  
  إلغاء مظاهرات احتجاج في إسرائيل  .٢٠

ائيل مظاهرات كانت تعتزم تنظيمها أمام سفارتي الدنمارك والنرويج احتجاجـا           ألغت الحركة االسالمية في إسر    
وكان رائد صالح بعث باحتجاج وهدد بتنظـيم         . على نشر رسوم ساخرة عن النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم          

لكنه قال إن حكومتي الدنمارك والنرويج اعتذرتا رسميا لجميع المسلمين وإن القضية حـسمت فـي                 .احتجاج
  . الوقت الحالي

 ٢/٢/٢٠٠٦البيان  
  

  منظمات االغاثة تستعد لالسوأ بعد التهديدات بقطع المساعدات  .٢١
قالت المنظمات الدولية العاملة في المناطق الفلسطينية انها تستعد لالسوأ بعدما هددت االطراف المانحـة               زة،  غ

ـ    .بقطع المساعدات اذا لم تغير حركة حماس سياساتها        ة كيـر الدوليـة ان الكثيـر مـن          وقالت مديرة منظم
الفلسطينيين يعتمدون على الخدمات التي تقدم بتمويل دولي بما في ذلك االغذية والميـاه والخـدمات الطبيـة                  

واضافت ان تأثير خفض المساعدات سيكون فوريا وقاسيا وحثت الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي              .والتعليم
  .لبرامج االنسانيةعلى الفصل بين السياسة الخارجية وا

  ٢/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
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   الي تحويل السلطة الفلسطينية الي شبيه ايراني ىحماس تسع: تل ابيب .٢٢
امس ان حركة حماس تخطط لتحويل السلطة الي نسخة طبق ) معاريف(زعمت صحيفة   :زهير اندراوس

المنية االسرائيلية توصلت الي هذه وقال الصحافي كاسبيت، الذي اورد النبأ، ان االجهزة ا. االصل عن ايران
النتيجة في االيام االخيرة بعد حصولها علي معلومات مؤكدة حول القضية، وانها رفعت تقريرا بهذا الخصوص 

واضافت الصحيفة ان عددا من اجهزة المخابرات الغربية الصديقة ابلغت  .الي المستوي السياسي في تل ابيب
ولفتت الي انه علي الرغم من هذا التطور . م بفحص نظام الحكم في ايراناالسرائيليين بان حركة حماس تقو

الذي وصفته بالدراماتيكي فان صناع القرار في تل ابيب يرجحون ان تحاول حماس في الوقت الراهن 
  .بالمحافظة علي نار هادئة وعدم استفزاز المجتمع الدولي

 بتنفيذ عمليات عسكرية ضد حماس االنتقالية لن تقوم حركة ترجح االجهزة االمنية االسرائيلية انه خالل الفترةو
اهداف اسرائيلية من طرفي ما يسمي بالخط االخضر، بل انها ستكف نهائيا عن كافة اشكال العنف في هذه 

ولكن االجهزة االمنية تخشي بان تقوم حماس  .المرحلة الحساسة، علي حد تعبير مسؤول امني اسرائيلي
تدال المزيف علي نفسها، وبموازاة ذلك ستقوم بالسيطرة علي مؤسسات السلطة الفلسطينية باضفاء نوع من االع

 شاكلة النظام ىبما في ذلك االجهزة االمنية، لكي تتمكن في نهاية المطاف من تحقيق حلمها باقامة نظام حكم عل
صريين واالردنيين علي حد ولفتت الصحيفة الي ان هذا السيناريو يخيف الم. الحاكم في الجمهورية االسالمية

  .سواء
 ٢/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

  
  إسرائيل توقف مدفوعات الضرائب للفلسطينيين  .٢٣

قال الناطق باسم الخارجية ريغيف ان اسرائيل لم تحول مدفوعات الضرائب التي كانت مقررة والتـي قـدرها                  
ت لن تستأنف حتى االنتهاء من      واضاف ان التحويال   .  مليون دوالر  ٥٥مسؤولون في السلطة الفلسطينية بنحو      

وأضاف ان اسـرائيل سـتودع ايـرادات الـضرائب           . مراجعة السياسة الخاصة بها كما امر ايهود اولمرت       
ولم يذكر موعدا لالنتهاء من مراجعـة اسـرائيل         . الفلسطينية في حساب خاص الى أن يتم حل هذه المشكالت           

  . للسياسة
  ٢/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 

  
  مبارك مع محادثات مع مهمة للغاية :ليفني .٢٤

 وزيرة الخارجية اإلسـرائيلية     هقالتما  :  محمد الشاذلي ،  عن مراسلها     القاهرة من    ٢/٢/٢٠٠٦ الحياة   نشرت
وقال ابو الغيط فـي     . إن المحادثات مع الرئيس مبارك مهمة للغاية نتيجة لحساسية الموقف في الشرق األوسط            

ظيرته االسرائيلية امس انه تم االتفاق على قيامه بزيارة الى اسرائيل قبـل             مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع ن     
  . نهاية الشهر المقبل لتفعيل اعمال اللجنة المشتركة

ـ     إن ال : إبراهيم البهي  عن مراسلها     ٢/٢/٢٠٠٦ األهرام المصرية    وأضافت المجتمـع  ى  وزيرة قالـت أن عل
 يجب أن تلتزم بها أي حكومة جديدة فـي األراضـي            الدولي أن يتحدث بصوت عال مؤكدا علي الشروط التي        

 قالت إن الفلسطينيين ذهبوا لـصناديق        , وبخصوص مستقبل العملية السياسية في ضوء فوز حماس         . الفلسطينية
وأضافت أن إسـرائيل ال تحـاول أن          . ما وصفته بأنه منظمة ارهابية لتقودهم في المستقبل        االقتراع واختاروا 
  .حاول أن تجد سبيال للتحرك نحو المستقبلتعاقب أحدا بل ت
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  إدخال أنبوب تغذية إلى معدة شارون  .٢٥
 شارون، ما أثـار تـساؤالت       ةذكر بيان صدر أمس عن مستشفى هداسا، انه جرى توصيل أنبوب للتغذية بمعد            

 مـا  وقال أطباء في هداسا،، ان حالة شارون الصحية. ونقل موقع يديعوت . جديدة حول حقيقة وضعه الصحي 
زالت خطيرة ولكنها مستقرة، في حين وصفت أسوشييتد برس الخطوة بأنها دليل إضـافي علـى أن شـارون                   

  .سيخضع لرعاية طبية طويلة األمد، وأن فترة بقائه طريح الفراش ستطول
 ٢/٢/٢٠٠٦السفير 

  
  شارون يغيب عن االنتخابات  .٢٦

ا بغيـاب اسـمه عـن قائمـة المرشـحين      أصبح رحيل آرييل شارون عن الساحة السياسية في اسرائيل رسمي  
ال يمكنـه ان   وقالت ناطقة باسم الحزب ان شارون. لالنتخابات البرلمانية والتي كشف عنها الحزب الذي أسسه       

 وتعهد بأن يحقق االهداف التي حددها شارون فـي          ،وقال ايهود اولمرت قلوبنا جميعا معه     . يخوض االنتخابات 
  . اضي من غزةاشارة الى االنسحاب في العام الم

 ٢/٢/٢٠٠٦البيان 
  

  محاولة خطف جندي إسرائيلي قرب عسقالن  .٢٧
نسبت اإلذاعة اإلسرائيلية إلى مصادر عسكرية أن جندياً لالحتالل قال إن مجهولين حاولوا خطفه في منطقـة                 

ونقلت المصادر عن الجندي قولـه إن شخـصين عـربيين            . قريبة من مدينة عسقالن المجدل جنوب إسرائيل      
الً خطفه عندما توقفت سيارة كانا يستقالنها، بينما كان ينتظر أن يستقل سيارة تنقله إلى مكان سـكنه فـي                    حاو

   . جنوب إسرائيل
 ٢/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  قوة كديما والليكود لم تتعزز بعد فوز حماس  : استطالع .٢٨

 ويتبين من االستطالع، الـذي      ،مةنشر، نتائج استطالع للرأي حول النتائج المتوقعة لالنتخابات االسرائيلية القاد         
 مقعـدا ، فيمـا يحـصل        ٤٣اجري قبل هدم بيوت البؤرة االستيطانية عمونة، ان حزب كديما قد يحصل على              

  . مقعدا١٣ مقعدا، والليكود على ٢١حزب العمل على 
  ١/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
   عد مقا٢,٤ مقاعد؛ الجبهة والعربية للتغيير ٣,٥التجمع : استطالع .٢٩

واظهـر ان   . االستطالعات تيليسيكر استطالعا للرأي هو األول من نوعه بين المواطنين العـرب           أجرى معهد   
حزب التجمع الوطني الدمقراطي هو القوة السياسية االكبر في الساحة السياسية العربية في الداخل، حيث تنبـأ                 

 فـي البرلمـان، فيمـا        مقاعد ٣,٥االستطالع بانه في حال جرت االنتخابات اليوم فان التجمع سيحصل على            
  . مقاعد٢,٤ستحصل الجبهة والقائمة العربية للتغيير بقيادة احمد الطيبي على 

  ٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  أولمرت يتعهد بترسيم الحدود النهائية إلسرائيل  .٣٠
وعد ايهود اولمرت، بأن ينهي عملية ترسيم الحدود النهائية للدولـة االسـرائيلية فـي               :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
 ٥٠وقال في احتفال رسمي عرض فيه قائمـة بأسـماء أول             .سنة أو سنتين من موعد تسلمه الحكومة      غضون  

وقد . مرشحا لالنتخابات التشريعية المقررة مارس المقبل، ان حزبه سيتولى قيادة شؤون الدولة بعد االنتخابات             
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 يهودية واضحة وراسـخة     رسم حدود نهائية تضمن ان تكون ذات أكثرية       : وضع لنفسه هدفين أساسيين، األول    
العمـل علـى سـد      : ، والثاني )يقصد االنسحاب من جميع األراضي المأهولة بالفلسطينيين في الضفة الغربية         (

ووعد اولمرت ايضا باحقاق حقوق األقليات سعيا وراء         .الفوارق االجتماعية االقتصادية في المجتمع االسرائيلي     
  .جهاز التعليم وفي نظام الحكمتحقيق المساواة للجميع واحداث اصالحات في 

  ٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

  باراك يدرس إمكانية ترؤس حزب جديد .٣١
 كشف النقاب عن جهود إلخراج ايهود باراك، من حزب العمل ووضـعه علـى رأس                :  نظير مجلي  ،تل أبيب 

وتتنبـأ  والحزب الجديد يضم، حسب االقتراح، كال من حزب شنوي،          . حزب جديد في وسط الخريطة السياسية     
له االستطالعات باالختفاء عن الخريطة الحزبية بعد االنتخابات، وكذلك حزب تفنيت، الذي أسـسه، عـوزي                

ونفى أحد أصدقاء باراك أن تكون هذه اإلمكانية واردة، وقال انه مقتنع بأن باراك سيكون عـضوا فـي                    .ديان
  .الكنيست الجديد عن حزب العمل وليس غيره

  ٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

  اسرائيل تخلي بؤرة استيطانية وسط صدامات مع المستوطنين .٣٢
 أخلت قوات االحتالل، أمس البؤرة االستيطانية عمونة، وهي واحدة مـن حـوالي              :  برهوم جرايسي  ،الناصرة
 آالف جندي اسرائيلي    ٦ووقعت مواجهات عنيفة بين اكثر من        .  بؤرة استيطانية تماطل اسرائيل باخالئها     ١٢٠

آالف مستوطن تقاطروا من جميع انحاء الضفة الغربية في محاولـة لمنـع االخـالء، وحـسب                  ٤، وحوالي   
 من عناصر جـيش االحـتالل والمتطـرفين         ٢٠٠المصادر االسرائيلية فقد اصيب في هذه المواجهات حوالي         

  .اليهود
  ٢/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 

  
  المستوطنون يواصلون اعمال العنف  .٣٣

واتهم اولمرت، قيادة المستوطنين      اعمال العنف التي بدأوها في بؤرة عمونة،       واصلت جماعات من المستوطنين   
 وقال ان المستوطنين مارسوا العنف بكل ما تعنيه الكلمة، لتحقيق مآرب سياسية، وهذه              ،  بالتخطيط للمواجهات 
  . واعتبر رشق الجنود باحجار الطوب تجاوزا للحدود. ظاهرة ال يمكن تقبلها

  ١/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  غالبية اليهود عنصريون: ممثل سينمائي إسرائيلي .٣٤
أثار الممثل االسرائيلي، جوليانو مير، موجة من السخط عليه في اسرائيل، خالل اليومين الماضـيين، عقـب                 

 اليهـود   ,وقال فيها إن إسرائيل دولة أبرتايد عنصري وقـال        . اطالق تصريحات قاسية ضد المجتمع اليهودي     
يحـاولون فـرض    .  وهم يكرهون اآلخر ويرفضون االعتراف به      من من أرحام أمهاته   بغالبيتهم الساحقة يولدو  

  .ويعتبر مير اليوم من أهم عناصر صناعة السينما االسرائيلية .حصار على العرب بالجدار العازل
  ٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
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 السعودية وقطر تتعهدان بمساعدات عاجلة للفلسطينيين  .٣٥
 مليون ٣٣ أن المملكة السعودية وقطر تعهدتا بمنح السلطة الوطنية الفلسطينية أعلن مسؤولون فلسطينيون،

 ١٣ مليون دوالر، كذلك تعهدت قطر بدفع مبلغ ٢٠وتعهدت السعودية بدفع  ،دوالر، بشكل مساعدات عاجلة
  .مليون دوالر

  ٢/٢/٢٠٠٦سي ان ان 
  

  ين البنك الدولي يؤكد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات للفلسطين .٣٦
يواصل البنك الدولي تقديم مساعداته للفلسطينين في الضفة        '' اكد رئيس البنك الدولي وولفووتزعلى ضرورة ان      

وقال ينبغي ان نكون اخر من يتملص مـن تقـديم المـساعدات              .الغربية وقطاع غزة رغم فوز حركة حماس      
وان مانقوم به االن يعتمد     '' الرباعية ''ان البنك الدولي بدأ اعماله في فلسطين بطلب من        '' للفلسطينين، واضاف   

وأكد ان استمرار تدفق المساعدات سيساعد في انشاء الدولة الفلسطينية بجانـب             .''الرباعية'' على ما تطلبه منا   
وقال نحن االن فـي      .اسرائيل في نفس الوقت الذي يمكننا من مواصلة الضغط لتحقيق االصالحات الفلسطينية           

لى مواصلة الضغط لتحقيق االصالحات اال ان الحكومة الفلسطينية المؤقته ليـست فـي              ذروة االزمة وبحاجة ا   
  .وضع يؤهلها لتحقيق الكثيراالن 

  ٢/٢/٢٠٠٦الدستور 
  

  اقتصاديون يؤكدون ان حكم حماس لن يؤثر سلباً في االقتصاد .٣٧
مهور والمستثمرين حاول رجال اقتصاد في القطاعين العام والخاص في االقتصاد الفلسطيني أمس طمأنة الج

الى عدم وجود تأثيرات سلبية لتشكيل حكومة بقيادة حماس على االقتصاد بعد ان شهدت السوق المالية تراجعاً 
ووجه وزير االقتصاد وعدد من رؤساء  .ملحوظاً ومتواصالً في أسعار األسهم منذ اعالن نتائج االنتخابات

هيئة رأس المال أمس رسائل طمأنة للجمهور الى أن ومدراء الشركات الكبرى وممثلون عن سلطة النقد و
وقال  .مؤسساتهم وشركاتهم ستواصل العمل في المرحلة المقبلة كما عملت في ظروف أكثر سوءاً في الماضي

كل ما صدر عن حماس حتى : وزير سنقرط، وهو الوزير الوحيد في حكومة قريع الحالية من االتجاه الدينيال
وقال رئيس  .كة لن تتفرد في الحكم، وستكون شريكة لنا، والحوارات الجارية طيبةالحر. اآلن مطمئن جداً

 بليون ٥,٦الوضع المصرفي في فلسطين قوي جداً، موجودات الجهاز المصرفي تبلغ : سلطة النقد جورج العبد
: واضاف. ا في المئة من موجوداته٥٧ بليون ونسبة السيولة في البنوك تبلغ ٤,٢دوالر، تشكل الودائع منها 

وزير االقتصاد السابق ماهر  .الجهاز المصرفي على درجة من المتانة قادر معها على استيعاب أية هزة
 اعتبر ان االقتصاد الذي تكيف مع الحصار والتدمير والخنق قادر على التكيف مع األوضاع ،المصري
 لقد حدث ان تأخر دفع الرواتب في :وبشأن قدرة السلطة على دفع رواتب الموظفين لهذا الشهر قال .الجديدة

السابق لفترة وصلت حتى منتصف الشهر، لكننا نجري اتصاالت مع الجانب االسرائيلي لتسديد ما لنا من 
وفي الوقت نفسه نجري اتصاالت مع .  مليون دوالر٥٣مستحقات جمركية وضريبية عليه بلغت قيمتها 

  .السعودية لمساعدتنا في تجاوز هذه األزمة
  ٢/٢/٢٠٠٦ة الحيا

  
  استمرار إغالق معبر المنطار يشل االقتصاد الفلسطيني   .٣٨

أبدى آالف الفلسطينيين في قطاع غزة تذمرهم واحتجاجهم على استمرار اغـالق معبـر                :غزة  طاهر النونو   
اريع المنطار حيث بدأت العديد من المواد الغذائية واألدوية بالنفاد من أسواق القطاع فيما توقفت الكثير من مش                

البناء وتعطل آالف العمال والمزارعين الذين اضطر بعضهم الى إلقاء منتجاتـه المخصـصة للتـصدير فـي                  
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واختفت من اسواق قطاع غزة مختلف منتجات االلبان واالجبان وبعض أنواع األدوية ومواد البنـاء،                .االرض
الدولية، التدخل السريع لـدى الجانـب       فيما ناشد وزير الزراعة في الحكومة المستقيلة وليد عبد ربه، الهيئات            

  .معبر المنطار وحذر، من خطورة استمرار إغالق المعبر على القطاع الزراعيالاإلسرائيلي، لفتح 
معبر، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات     الوعبر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عن قلقه من استمرار إغالق           

  . للضغط على سلطات االحتاللالعمل اإلنساني للتدخل الفوري والعاجل
  ٢/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
   بـ التخلص من الجناح العسكريحماسبوش يطالب  .٣٩

 جورج بوش أمس ان رؤيا دولة فلسطينية ال هقالما : فتحي صباحعن مراسلها   ٢/٢/٢٠٠٦ الحياة ذكرت
 حماس يجب ان تتخلى عن أنو. يمكن تحقيقها إذا رفضت حركة حماس التخلي عن رغبتها في تدمير اسرائيل

رغبتها في تدمير اسرائيل، ويجب ان تعترف بحق اسرائيل في الوجود ويجب ان تتخلص من الجناح العسكري 
 كي تكون هناك ديموقراطية وتكون هناك دولتان تعيشان جنباً الى جنب في سالم ال يمكنك ان تقبل ،في حزبها

وزاد ان من السابق ألوانه معرفة النهج الذي . لدولة األخرىبأن يكون في نية حزب إحدى الدولتين تدمير ا
  .ستتبعه حماس

ال ''اسرائيل رحبت بتصريحات بوش وقال مسؤول في رئاسـة الحكومـة            أن    ٢/٢/٢٠٠ الدستور   وجاء في 
يسعنا اال الترحيب برفض بوش مرة جديدة اي اتصال مع حماس طالما ان هذه الحركة لم تنبذ االرهاب ولـم                    

 شمن جهته اعتبر الناطق باسم الخارجيـة ان خطـاب بـو            .''باسرائيل واالتفاقات المبرمة في السابق    تعترف  
  .''يعكس التوافق الدولي لرفض اعتبار حماس شريكا شرعيا''

وصف مشير المصري الموقف االمريكي بأنه      الى   : عبدالقادر فارس عن   ،غزة من    ٢/٢/٢٠٠٦ عكاظ   ولفتت
وقال ان الموقف   . دة الى عدم معاقبة الشعب الفلسطيني على ممارسته الديمقراطية        مجحف ودعا الواليات المتح   

الذي اعلنه بوش يعد موقفا امريكيا قديما جديدا ويكشف عن مدى االنحياز السرائيل ومدى االبتـزاز للـشعب                  
تـائج  واكد رفضه الي شروط تملى على حماس داعيا الجميع الى احترام ارادة هـذا الـشعب ون                . الفلسطيني
والمطلـوب الـدفع نحـو    , واوضح ان هذا االسلوب جرب كثيرا وهو يدفع باتجاه الضغط والتوتر         . االنتخابات

  . االستقرار في المنطقة
  

  واشنطن تحث إسرائيل على تحويل األموال المتوجبة للسلطة .٤٠
يل االموال المتوجبـة    أعلنت وزارة الخارجية األميركية، أمس، أن الواليات المتحدة تحاول إقناع إسرائيل بتحو           

 .للسلطة الفلسطينية، والتي جمدتها بعد فوز حركة حماس وذلك من اجل دعم الرئيس المعتدل محمـود عبـاس            
واضاف خالل لقاء مـع      .حول هذه المسألة  ) اسرائيل(وقال المتحدث باسم الوزارة ماكورماك اننا نعمل معهم         
  .لكن ليس بعد على المستوى الوزاريالصحافيين، إن المسألة تبحث على مستوى السفارات و

  ٢/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  

  هايحذر إخوان األردن من خلط أوراقهم معو  يرحب بفوز حماسالبخيت .٤١
رئيس الوزراء األردني البخيت رحـب      أن  : نبيل غيشان ،  عن مراسلها     عمان من     ٢/٢/٢٠٠٦ الحياة   قالت

وقال في بيـان مكتـوب ان       . ها لبنة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية     باالنتخابات التشريعية الفلسطينية معتبرا إيا    
الحكومة ستتعامل مع السلطة الفلسطينية بكل مكوناتها ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية وبغـض النظـر عـن                

وتمنى على حمـاس أن      .االنتماءات السياسية للتنظيمات الفلسطينية او ألشخاص الحكومة والمجلس التشريعي        
 حكومة تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وأن تنجح في مواجهة المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقهـا                تشكل
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وأكد ان عالقات بالده مع حركة حماس في الـداخل          . في هذه الظروف االستثنائية التي تواجه فلسطين وشعبها       
هون بأجندة الحكومـة الجديـدة      متوازنة مثلها مثل أي فصيل فلسطيني وان أسلوب التعامل المستقبلي معها مر           

لكن البخيت فرق بين قيادة حماس في الداخل التي اعتبرها فـصيالً فلـسطينياً               .وبرامجها في المرحلة المقبلة   
والقيادة في الخارج مشيرا الى ان قيادة حماس في الخارج، يوجد مع بعضهم إشكاالت قانونية وسياسية أملتهـا                  

 التعامل معهم يتطلب إنضاج ظروف معينة وتغير واقع معين وهـذا ال             ظروف معينة وان أي تغير في أسلوب      
واعتبر مراقبون ان هذه العبارة تشير بوضوح إلى ان قادة حماس الـذين يحملـون                .يشمل العالقات اإلنسانية  

الجنسية األردنية وسبق وأبعدتهم الحكومة األردنية ال يمكن استقبالهم رسميا في عمان اذا ما قـررت الحركـة                  
إرسال وفد لزيارة عمان، فيما قال آخرون ان الحكومة األردنية تفضل استقبال وفد من تنظـيم حمـاس فـي                    

  .الداخل
ال بد من التمييز بين ما هو تنظيم        : ووجه البخيت رسالة تحذير الى جماعة اإلخوان المسلمين في األردن وقال          

 حماسة ظاهرة للمزايـدة علـى مواقـف         فلسطيني مثل حماس وما هو أردني وال يجوز ان يتشدد البعض في           
ورفـض ان يـستعير الـبعض الظـروف الـسياسية           . أصحاب الشأن والخيار في فلسطين بعيدا عن الواقعية       

والجغرافية والتاريخية لتجربة الشعب الفلسطيني وإسقاطها على الوضـع المختلـف فـي األردن، والتوصـل                
لعاطفة يدل على التسرع وتجاوز المـصالح األردنيـة         الستنتاجات وإطالق تصريحات مدفوعة بقدر كبير من ا       

  .العليا وال يخدم مصالح الشعب الفلسطيني
 النـاطق   هأكـد الى ما   :  فرح عطيات وكندة حتر   عن مراسلتيها    ،عمانمن    ٢/٢/٢٠٠٦ األردنية   ولفتت الغد 

الخـارج الـذين    وجود مشاكل قانونية وسياسية متعلقة ببعض قادة حركة حماس فـي            بالرسمي باسم الحكومة    
يحملون الجنسية األردنية والمبعدين عن أراضي األردن، بغض الطرف عن الجانب اإلنساني المتعلق بالتعامل              

  .مع تلك الفئة، موضحا أن األردن لم يتسلم أي طلب رسمي بعودتهم إلى أراضيه
 عن قيـادة حركـة      وا نقل ة األردني قادة الحركة اإلسالمية  أن  : ماجد توبة  من ناحية أخرى قال مراسل الصحيفة     

حماس في دمشق استعدادها وترحيبها بالتفاهم والتعاون مع األردن لخدمة القضية الفلسطينية واالستمرار فـي               
توثيق العالقات بين الشعبين الشقيقين، وبدا الفتا أن قادة حماس لم يتوقفوا عند مطالبتاهم السابقة بإعادتهم إلـى                  

  .ييناألردن باعتبارهم مواطنين أردن
  

   وصول حماس الى السلطة سيكون له أثر على تفكيرها :أبو الغيط .٤٢
قال وزير الخارجية المصري أبو الغيط، أمس، انه يمكن لحركة حماس بعد وصولها الى الحكـم                :  ألفت حداد 

وقاألعتقد أن حماس تتحدث عن      .١٩٦٧ أن تبدي رغبة في التعايش مع اسرئيل اذا انسحبت اسرائيل الى حدود           
كمـا  .  ففي هذا هم ال يختلفون كثيرا عن كافة التيارات الوطنية الفلسطينية أو الطرح العربـي               ،  ١٩٦٧حدود  

وقال ان وصول    .االرض مقابل السالم طرح مقبول وسوف يكون مقبوال       ) القائم على (أعتقد أن الطرح العربي     
وأضـاف أن المطلـوب أال يـسرع أحـد بالوصـول الـى              . رهاحماس الى السلطة سيكون له أثر على تفكي       

وقال أهم شيء هو أنه ال يجب أن يفكر أحد في العالم الغربي              .استخالصات حول اثار نصر حماس االنتخابي     
 بل على العكس يجب التدقيق في أسـباب االختيـار           ،  أو اسرائيل في عقاب الشعب الفلسطيني على اختياراته       

  .ى الخالصات والنتائجالفلسطيني والتوصل ال
  ٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  حزب الوحدة يهنئ الشعب الفلسطيني بنجاح االنتخابات .٤٣

اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطية األردني أمـس فـي بيـان أن االنتخابـات                 : عمان
الـصامد فـي وجـه      التشريعية الفلسطينية ممارسة ديمقراطية تضاف إلى السجل المشرف للشعب الفلسطيني           
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وهنأ في بيانه الشعب الفلسطيني على نجاح هذه العملية الديمقراطيه، مشيرا في بيانه إلى أن الشعب                 .االحتالل
األردني يقف في ذات الخندق مع الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يـستهدف حاضـر                 

 وااللتفاف حول البرنامج الوطني المتـضمن حـق         ودعا إلى وجوب توحيد الصفوف     .األمة العربية ومستقبلها  
العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ورفض كل أشكال الضغوط واالبتزاز وعـدم تقـديم                

  .التنازالت التي تمس هذه الحقوق الوطنية الثابتة
  ٢/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 

  
  مة وزير الداخلية السعودي يدعو حماس إلى تغليب الحك .٤٤

دعا وزير الداخلية السعودي نايف بن عبدالعزيز حركة حماس إلى تغليب العقـل والحكمـة وقـال، بمـؤتمر                   
صحافي في تونس ال بد للعقل أن يتغلب والحكمة أن تتغلب في هذا الموضوع ونرجو أال نجـد فـي االخـوة                      

  .الفلسطينيين ما يسيئنا جميعا كعرب
  ٢/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 

  
  قطاع غزة يؤكّد دعم بالده للحكومة القادمةسفير قطر في  .٤٥

أكّد السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية، سيار عبد الرحمن، أن دولة قطـر ستواصـل دعمهـا للـشعب                    
جاء ذلك خالل لقاء السفير القطري، مع عدد من قادة حركة حماس، فـي مدينـة                ،  الفلسطيني وحكومته القادمة  

  .سامي أبو زهريوء إسماعيل هنية، خليل الحية، الدكتور أحمد بحر، ، حيث شارك في اللقاأمسغزة، 
  ٢/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اإلندونيسيون يحتفلون بفوز حماس في التشريعي .٤٦

 آالف من الشعب اإلندونيسي في المهرجان الخطابي الذي نظّمته اللجنة اإلندونيسية للتـضامن              ٥تجمع حوالي   
في مسجد جامع األزهر في وسط جاكرتا، بمناسبة ذكرى العـام الهجـري             ) ٣١/١(ثالثاء  مع فلسطين ظهر ال   
وتحـدث   وخاطب جمع من المحاضرين البارزين والشخصيات اإلسـالمية؛ الحـضور،          .الجديد وفوز حماس  

ترم اختيـار   جويني، النائب في البرلمان اإلندونيسي، داعياً العالم، خاصةً الواليات المتحدة وأوروبا، إلى أن يح             
وال يشك أي نظام في العالم بهذا       : الشعب الفلسطيني في االنتخابات التشريعية باختيارهم لحركة حماس، مضيفاً        

ثم تحدث رئيس معهد الدراسات والتنمية للدعوة ياني، حاثّاً الحاضـرين وأمـرهم أن               .الفوز، على حد تعبيره   
  .يستفيدوا من تجربة فوز حماس في فلسطين

  ٢/٢/٢٠٠٦ز الفلسطيني لإلعالم المرك
  

 رسائل إلى من يهمـه األمــر: حمـاس 
     

  خالـد مشعـل
من المعترف به على نطاق واسع أن الشعب الفلسطيني يعد واحدا من أكثر الشعوب تسيساً وتعليماً على 

مس والعشرين من ولذلك فإن أبناء هذا الشعب عندما ذهبوا إلى صناديق االنتخابات في الخا• مستوى العالم
يعرفون ما '' حماس''يناير فإنهم كانوا جميعا يعرفون جيدا الفرصة المتاحة لهم، وكان هؤالء الذين صوتوا لـ

ب الفلسطيني، ووعدها المشروعة للشعدا عن الحقوق ا بعدم التخلي أبتمثله تماما وقاموا باختيارها بسبب تعهده
  •بإطالق برنامج لإلصالح
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محلية وخارجية تحذر أبناء الشعب الفلسطيني من مغبة إعطاء أصواتهم لمنظمة تصفها لقد ارتفعت أصوات 
، وتحذرهم أيضا من أن قيامهم بممارسة حقهم ''إرهابية''الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بأنها منظمة 

  •ألجنبية المتبرعةسيؤدي إلى قطع المساعدات المالية التي تقدمها الدول ا'' حماس''الديمقراطي في اختيار 
في االنتخابات الفلسطينية فشلت الديمقراطيات الكبرى في العالم في '' حماس''وفي نفس اليوم الذي نجحت فيه 

باعتبارها الممثل المنتخب من خالل انتخابات حرة '' حماس''فبدالً من االعتراف بشرعية • اختبار الديمقراطية
صة التي وفرتها نتيجة االنتخابات لدعم عملية تطوير الحكم الصالح في للشعب الفلسطيني، وبدال من انتهاز الفر

فلسطين، والبحث عن وسائل إلنهاء نزيف الدم، قامت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بتهديد الشعب 
  •الفلسطيني بالعقوبات الجماعية

وهؤالء الذين يهددون بفرض • إننا نعاقب لمجرد أننا نقوم بمقاومة القهر، ونسعى من أجل تحقيق العدل
العقوبات على شعبنا، هم نفس القوى التي كانت سببا في معاناتنا، والتي تواصل دعمها لمحتلينا بدون قيد وال 

لقد كان بمقدور • إننا نعاقب من قبل هذه القوى في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتدليل ظالمينا• شرط تقريبا
في فتح فصل جديد، وتحقيق فهم أفضل لحركة '' حماس''روبي استخدام نجاح الواليات المتحدة واالتحاد األو

  • من خالل عيون الصهاينة الذين يحتلون أرضنا- وإلى حد كبير- كانت تتم رؤيتها حتى اآلن 
إن المحاوالت التي تبذلونها لجعلنا نتخلى عن مبادئنا أو : إن رسالتنا للواليات المتحدة واالتحاد األوروبي هي

إن شعبنا الذي قدم آالف الشهداء، وماليين الالجئين من أبنائنا الذين • نا ستذهب سدى ولن تكون لها نتيجةنضال
 سجين في السجون ٩٠٠٠ عاما للعودة إلى ديارهم، وسجناءنا الذين يصل عددهم إلى ٦٠انتظروا قرابة 

لقد تم انتخاب • يقترب من الالشيءاإلسرائيلية، لم يقدموا تلك التضحيات لكي يقبلوا في النهاية بحل يكاد 
عصية على الرشوة والتخويف '' حماس''بسبب إيمانها الراسخ بحتمية النصر المؤزر لشعبنا، وألن '' حماس''

  •واالبتزاز
وعلى الرغم من حرصنا على إقامة عالقات ودية مع مختلف األمم في العالم إال أننا لن نسعى إلى الصداقات 

 رأينا كيف قامت شعوب أخرى مثل الشعب الفيتنامي وشعب جنوب أفريقيا بمواصلة لقد• على حساب حقوقنا
إننا ال نقل عن تلك الشعوب، كما أن قضيتنا • النضال إلى أن تعزز سعيها للحرية والعدالة بالنجاح المؤزر

  •ليست أقل قيمة، وتصميمنا ليس أقل، وصبرنا ليس أقصر، بأي حال
هناك مسؤولية ملقاة على عاتقكم، وهي مسؤوليتكم عن الوقوف : ية واإلسالمية فهيأما رسالتنا إلى الدول العرب

إن الشعب الفلسطيني لن يكون • إلى جانب إخوانكم وأخواتكم في فلسطين الذين ضحوا بالنيابة عنكم جميعا
لنا على الرغم تدفعه '' يورو''بحاجة إلى انتظار أي دعم من الدول التي تضع شروطا مذلة لتقديم كل دوالر أو 

إننا نتوقع منكم أن تتقدموا، وتعوضوا الشعب الفلسطيني عن • من مسؤوليتها التاريخية واألخالقية عن محنتنا
أية خسارة يتعرض لها بسبب قطع المساعدات، كما نطلب منكم رفع كافة أنواع القيود على منظمات المجتمع 

  •من أجل نصرة قضيتناالمدني الموجودة لديكم والراغبة في جمع التبرعات 
إن شعبنا ال يقتصر فقط على هؤالء الذين يعيشون تحت الحصار في الضفة : أما رسالتنا للفلسطينيين فهي

الغربية وقطاع غزة، ولكنه يضم الماليين الذين يعانون في معسكرات الالجئين في لبنان واألردن وسوريا، 
إننا نعد هؤالء جميعا بأنه • ين ال يستطيعون العودة إلى الوطنوالماليين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم والذ

إننا لن ندخر وسعا في التعاون مع • لن يردعنا شيء عن مواصلة السعي لتحقيق هدفنا في التحرير والعودة
ن وبعد أن فزنا باالنتخابات البرلمانية، فإ• جميع الفصائل والمؤسسات من أجل تنظيم بيتنا الفلسطيني من الداخل

هدفنا متوسط األمد، هو إصالح منظمة التحرير الفلسطينية من أجل إحيائها، باعتبارها الممثل الحقيقي للشعب 
  •الفلسطيني بأسره بدون استثناء أو تمييز
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فاليهود عاشوا في • إننا ال نحاربكم ألنكم تنتمون إلى دين معين أو ثقافة معينة: أما رسالتنا لإلسرائيليين فهي
أي '' أهل الكتاب''وكتابنا الكريم يسميهم •  قرنا من الزمان في سالم وانسجام١٣سالمي على امتداد العالم اإل

  •الذين لهم عهد وميثاق من اهللا ورسوله الكريم سيدنا محمد عليه الصالة والسالم باالحترام والحماية
ين لم يقوموا بمهاجمتنا، وإنما فال مشكلة لدينا مع اليهود الذ• إن صراعنا معكم ليس دينيا وإنما هو سياسي

مشكلتنا مع هؤالء الذين جاءوا إلى أرضنا، وفرضوا أنفسهم علينا بالقوة الغاشمة، ودمروا مجتمعنا، وشردوا 
  •شعبنا

ولن نعترف مطلقا بشرعية •• إننا لن نعترف مطلقا بحق أية قوة تسلب أرضنا، وتحرمنا من حقوقنا الوطنية
 إقامتها على أرضنا للتكفير عن خطايا ارتكبها اآلخرون، أو لحل مشكالت الدولة الصهيونية التي تمت

   •اآلخرين
ولكن إذا كنتم على استعداد لقبول مبدأ الهدنة طويلة األمد فإننا على استعداد للتفاوض معكم على شروط تلك 

  •دلى الع القائم علتمد يدها بالسالم لجميع هؤالء الذين لهم اهتمام حقيقي بالسالم'' حماس''إن • الهدنة
٢/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية   

  )٢٠٠٦/ ١/٢مترجم عن الجارديان                    ( 
  

  !؟..هل سيتحول فوز حماس إلى مأساة للشعب الفلسطيني .٤٧
  صالح القالب

ال حركة فتح خسرت خسارة نهائية أخرجتها من السلطة، وال حركة حماس فازت فوزاً كامالً ومطلقاً وضـع                  
مقاليد األمور في يدها، وهذا هو الذي يجعل نتائج االنتخابات الفلسطينية األخيرة بكل هذه الخطورة، وهـو                 كل  

الذي ينعش كوابيس الحرب األهلية التي بقي الفلسطينيون يعتبرونها محرمة وخطاً أحمر ال يجـوز االقتـراب                 
  .منه

  عندما تهيمن حركة حماس
تالي على الحكومة الفلسطينية، التي من المفترض ان ترى النور خالل           على المجلس التشريعي الفلسطيني، وبال    

أيام، بينما ال يزال موقع الرئاسة، المدعوم بجيش عرمرم من األمن والشرطة والمخابرات وبعشرات األلـوف                
من الموظفين، بيد حركة فتح، فإن عوامل الصدام في ظل معادالت وموازين القوى هذه ستبقى قائمة وفـي أي           

  .ظة وانطالقا من أي مكانلح
لكن مشكلة المشاكل تكمن في ان الشعب الفلسطيني لم يبن مؤسساته الراسخة بعد حتى تكون هناك إمكانيـة                     

لتسيير العمل وقاطرة الحكم برأسين، وأن األراضي الفلسطينية حتى بما في ذلك قطاع غزة، ال تزال في حقيقة                  
خل تدخالً سافراً في شؤون الفلسطينيين الداخلية االقتصادية والـسياسية          األمر محتلة، وأن إسرائيل ال تزال تتد      

  . واألمنية وكل شيء
ولعل ما يزيد الطين بلة، كما يقال، ويجعل الصورة أكثر سوداوية ومأساوية، ان حركة فـتح تـرى ان عـدم                     

تى اآلن ان مثـل     المشاركة في حكومة وحدة وطنية هو الرد المناسب على انتصار حركة حماس، والواضح ح             
هذه المشاركة غير واردة على اإلطالق، وأن هدف الذين خسروا هو حرمان المنتصرين من خشبة الخـالص                 
التي هم بأمس الحاجة إليها بسبب قلة الخبرة وعدم حسم الخيارات والقدرة على تغيير الثوابت السابقة ببـرامج                  

  .حال واستحقاقات المراحلبراغماتية قابلة للتعديل والتغيير وفقاً لمقتضيات ال
تعتقد حركة فتح، وهو اعتقاد فيه الكثير من الصحة، ان الفوز الذي حققته حماس جعلها في ورطـة غيـر                       

سهلة، فهي كانت كمن يبحث عن بضعة قروش فعثر على كنز مرتفع القيمة، وهي لم تكن تريد أكثر من وجود                    
 عيش السلطة الفلسطينية وكسر احتكـار حركـة فـتح           مؤثر في المجلس التشريعي تستطيع من خالله تنغيص       

للقرار الفلسطيني واالنفراد بكل الكعكة الفلسطينية، لكنها أي حماس، وألسباب كثيرة غدت معروفـة، وجـدت                
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نفسها وقد أصبحت القوة المطلقة في السلطة التشريعية التي عليها تشكيل الحكومة الجديدة البديلة لحكومة أحمد                
  . يةقريع الفتحاو

ولهذا فإن حركة فتح، وهي ترفض االشتراك مع حركة حماس في حكومة وحدة وطنية، تريد أالّ تتحمل أي                     
جزء من مسؤولية المرحلة الجديدة، وتريد إلقاء العبء كله على الطرف اآلخر، وتريد إيصال خصمها الفـائز                 

 مؤهل للحكم وقيادة السفينة، وبخاصة في       والمنتصر الى الفشل الذريع والى إثبات ان هذا الخصم ال يزال غير           
  .وقت من أصعب األوقات المصيرية والحاسمة

والحقيقة ان حركة حماس، التي تعترف وعلى ألسنة كبار قادتها وفي مقدمتهم خالد مشعل، بأنها لـم تكـن                      
وادرهـا  تتوقع فوزاً بهذا الحجم، قد أصبحت في وضع ال تحسد عليه، فهي، على عكس توجهات وقناعـات ك                 

وأعضائها وحلفائها، باتت مضطرة لقبول كل ما كانت ترفضه من االعتراف بإسرائيل الى القبـول باتفاقيـات                 
أوسلو وبخريطة الطريق وبمبادرة السالم العربية، وإال فإنه ليس أمامها سوى االنكفاء واالنسحاب والتخلي عن               

  .هذا االنتصار الكاسح الذي داهمها على حين غرة
ان حركة حماس، التي داهمتها مفاجأة االنتصار الذي لم تكن تتوقعه، تراهن اآلن على انهيار حركـة                 ربما     

فتح وتشظيها، وتتوقع بالتالي قبول أحد شظايا هذه الحركة الجريحة باالشتراك معها، في تشكيل حكومة وحـدة                 
 تحققت هذه األمنية، فإنه يبقـى ان        وطنية وفي تحمل اعباء المرحلة الجديدة ودفع استحقاقاتها، لكن وحتى وإن          

مربط الفرس هو التحول بين عشية وضحاها من حمل السالح ومن الدعوة لـ الجهاد، الى الدعوة لسالم أوسلو                  
وخريطة الطريق ومبادرة السالم العربية واالعتراف بإسرائيل، والتفاوض معها على أساس الحد األدنى مـن               

  !. ؟..ركة حماس القيام بهذافهل ستستطيع ح .الحقوق الفلسطينية
إن اإلشارات التي أطلقها قادة هذه الحركة، إن في غزة وإن في دمشق، تعطي انطباعاً واضحاً بأن حركـة                      

حماس غدت جاهزة لتغيير خط سيرها وأنها لم تعد زاهدة في السلطة وفي الحكم، بعد أن وصلت اللقمة الـى                    
عشرة أعوام، معناه االستعداد للتخلي عن المقاومـة والجهـاد والكفـاح            الفم، وأن إبداء االستعداد لهدنة مدتها       

  .المسلح والقبول بسياسة األمر الواقع وبشروط أقل من الشروط التي قبلت بها حركة فتح لتبني هذه السياسة
لكن يبقى ان المشكلة، حتى على افتراض ان حركة حماس تحت وطأة الجوع الشديد للسلطة، ستتخلى عـن                     
ثوابتها وبرامجها وتسلم رقبتها لمعادالت األمر الواقع، هي ان حركة فتح، ال يمكن ان تتخلى عن وضـعها                  كل  

الحالي وعن جيوشها وامتيازاتها بسهولة، وهذا سيكون بمثابة الشرارة الجاهزة للحرب األهلية التي بقي الشعب               
  !!. التي ما بعدها وال قبلها كارثةالفلسطيني يرفضها وبقي يعتبرها خطاً أحمر وأم الكبائر والكارثة

لن تتخلى حركة فتح عن موقع رئاسة السلطة الوطنية الذي كان فصله الراحل ياسر عرفات علـى مقاسـه                      
هو، ولم يكن يتوقع ان ينتقل الى زميله محمود عباس بهذه السرعة، ثم ولن تقبل هذه الحركـة بـالتخلي عـن               

ف من المواقع الوظيفية في الوزارات والسفارات والدوائر والمؤسسات،         جيوشها الجرارة وال عن عشرات األلو     
وهذا كله سيقود حتماً الى الصدام والمواجهة إذا قررت حركة حماس التخلي فعالً عن مواقفها وثوابتها السابقة                 

  .تحت إلحاح إغراءات السلطة والحكم
صعوبة، ولعل ما يخطر على البال، أمام كل        لقد أصبح الوضع الفلسطيني كله في مأزق حقيقي وفي غاية ال             

هل ان إسرائيل يا ترى هي التي قامت أساساً برسـم هـذا             : هذا الذي حصل، والذي من المتوقع حصوله، هو       
السيناريو إلثبات ادعاءاتها السابقة والالحقة بأنها ال تجد الشريك الفلسطيني المؤهل لعملية السالم، الـذي مـن                 

  !.؟.. ما يمكن تسميته المساومة التاريخيةالممكن التوصل معه الى
إن ما يعزز هذا االحتمال، هو ان إسرائيل انسحبت من قطاع غزة من جانب واحد، وأنها بقيـت تواصـل                       

إضعاف األجهزة األمنية الفلسطينية، وتواصل ضرب هيبة السلطة الوطنية، وأيضاً بقيت تردد أنهـا ال تجـد                 
 وذلك رغم ان محمود عباس، معروف بالتزامه بالسالم وبالعمليـة الـسلمية             الشريك الفلسطيني الذي تفاوضه،   

  . وعلى أساس الحد األدنى
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اإلسـرائيلي، لكـن    » الـسيناريو «ونؤكد هنا أنه من غير الممكن اتهام حماس أنها متورطة في مثل هـذا                  
ثير من األحيان الـى الكـوارث       المعروف أن النوايا الحسنة في مثل تعقيدات القضية الفلسطينية قد تقود في الك            

  .المحققة
  ٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

 
  رسالة إلي المجتمعات الديمقراطية: حماس وتوازن الرفض .٤٨

 محمد أحمد الزعبي.د.أ
صحيفة دنيا الوطن اإللكترونية التي تصدر من غزة، قرأ الكاتب أن حركة حماس قد عرضت رئاسة في 

 :لذي اشترط لقبولهامجلس الوزراء علي الدكتور سالم فياض، ا
 . ـ قبول حماس التفاوض مع إسرائيل١
 . ـ حل الكتائب المسلحة وإدخالها في أجهزة األمن٢
 .  ـ اإلعتراف بإسرائيل لضمان دعم مالي دولي٣

وهي كما يالحظ القارئ الكريم نفس الشروط األمريكية واإلسرائيلية واألوروبية، للتعامل مع حماس، واإلبقاء 
 .لسند المالي إليها، والذي بدونه تتوقف عجلة السلطة الفلسطينية األوسلوية عن الدورانعلي تقديم ا

إن موقف الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من حركة فتح سببه األساسي هوالفساد السياسي الذي تمثل في 
المفاوضات فشل سلطة أوسلو في تحقيق أي مكسب سياسي أو اقتصادي هام للشعب الفلسطيني طوال سني 

 . العبثية العشر
إن مقولة األرض مقابل السالم، التي مثلت وتمثل الغطاء األيديولوجي لما يسمي بعملية السالم، هي من 

 :أكثرشعارات عملية التسوية مغالطة وتضليال، ألنها تنطوي علي تزوير فاضح للتاريخ والواقع مفاده
  الزائفة، سواء أ كان ذلك بوعي أو بدونه،ــ القبول الضمني بمقولة أرض الميعاد الصهيونية

ــ تحويل الصراع العربي اإلسرائيلي من صراع وجود إلي صراع حدود، أي من صراع قومي من أجل 
 ١٩٦٧تحرير فلسطين من اإلحتالل اإلسرائيلي، إلي صراع قطري من أجل تحرير األرض المحتلة عام 

، بما يعنيه ذلك من التخلي )قطاع غزة، والحقا جنوب لبنانسيناء، الجوالن، مزارع شبعة، الضفة الغربية، (
 . عن البعد القومي للقضية الفلسطينية، وبالتالي عن فكرة الوحدة العربية ذاتها

ــ فرض اإلعتراف بإسرائيل علي العرب فرضا بقوة السالح، وقوةاألمر الواقع، بل وإلزامهم بالتطبيع 
 . ع الغرب عامة والواليات المتحدة األمريكية خاصةالسياسي واإلقتصادي والثقافي معها وم

، من حيث ١٩٦٧ــ إحالل الشكل محل المضمون في مسألة اإلنسحاب اإلسرائيلي من األراضي المحتلة عام 
وفق اتفاقية وادي (وحول ضفتي نهر األردن ) وفق معاهدة كامب ديفيد(أن اإلنسحاب اإلسرائلي كان في سيناء 

 .بات أمنية، تنهي اإلحتالل اإلسرائيلي من حيث الشكل وتبقيه من حيث المضمونمشروطا بترتي) عربة
التي بات مايسمي بالمجتمع الدولي يطلق عليها (ــ إنهاء منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف المقاومة المسلحة 

 عليه إسم ، مقابل نوع مخفف أوموسع من الحكم الذاتي الذي يمكن للفلسطينيين أن يطلقوا)صفة اإلرهاب
إن ماتقدمه سلطة أوسلو من قيود . إمبراطورية إذا شاؤوا، وذلك علي حد تهكم أحد القادة اإلسرائيليين الكبار

ومن شروط علي حركة حماس بعد نجاحها في اإلنتخابات األخيرة، إنما يعني واقعيا وضع حركة حماس، 
 القبول باتفاقيات اوسلو، وإما العودة إلي من الشعب الفلسطيني أمام خيار واحد، وهو إما % ٦٠وبالتالي 

 !!. مساجدهم صامتين
ــ واألهم من هذا كله، أن هذا الشعار ينطوي علي خلف منطقي مفاده أن األرض التي احتلتها إسرائيل في 

، باتت كما لو أنها أرضا إسرائيلية تريد أن تمنحها إسرائيل للدول العربية مقابل الثمن الذي ١٩٦٧حرب 
 ! عليهمتفرضه
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وبدورها فإن مقولة السالم العادل والشامل التقل تضليال وتدليسا، ذلك أن السالم العادل والشامل اليقوم إالّ بين 
متساويين في القوة المادية والمعنوية، وهو أمر غير قائم اآلن ال بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وال حتي بين 

 إن كافة المؤشرات التي شهدتها وتشهدها الساحة العربية تؤكد .)يالمدعومين من حلف األطلس(اإلسرائيليين 
أن مسيرة كامب ديفيد ووادي عربة ومدريد وأوسلو وواشنطن وشرم الشيخ لم ولن تؤدي إلي أي سالم، حتي 

 :ولو أطلقنا عليه تدليسا إسم سالم الشجعان ، وذلك
إنما تقوم علي أساس فاسد فرضته الهيمنة ) ٣٣٨ والقرار ٢٤٢القرار (ــ ألن عملية التسوية الجارية 

وفي الحرب العالمية الثانية ) سايكس ـ بيكو(األوروـ أمريكية علي وطننا العربي في الحرب العالمية األولي 
 . ، ومن الطبيعي أن يكون كل ما بني علي فاسد هو بالضرورة فاسد أيضا)قيام إسرائيل(

، هم الذين يقودون ويحمون ٢٠٠٣، ١٩٨٢، ١٩٧٨، ١٩٧٣، ١٩٦٧، ١٩٤٨ــ ألن المهزومين في حروب 
 !. هذه المسيرة السلمية 

ــ ألن هذه العملية تتم في ظل اختالل كامل في ميزان القوي العسكري والسياسي واالقتصادي بين طرفي 
 .الصراع ومن الطبيعي أن ينعكس هذا اإلختالل في ميزان القوي، علي النتيجة العمليه لهذا الصراع 

ألن هذه العملية تقوم علي أساس تصور خاطئ لدور محايد للواليات المتحدة وأوروبا في رعاية هذا ــ 
 . ، وغني عن القول أن مثل هذا التصور اليعدو أن يكون ساذجا أو مشبوها)المفاوضات(الصراع 

 ن العربي عامةــ ألن عملية التفاوض تتم في ظل تعتيم وتضليل وتدليس إعالمي كامل، بحيث اليعلم المواط
 .والفلسطيني خاصة مايجري في الكواليس، وليس من أحد مستعد لسماع رأيه

ــ ألن هذه العملية تتم في ظل التغييب الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في الشتات، 
 .والذ ين سلبتهم أوسلو حقهم في النضال وفي اإلنتخاب وفي العودة

، لم تتوضح معالمه وأبعاده )بعد غياب اإلتحاد السوفييتي(ة تتم في ظل وضع دولي انتقالي ــ ألن هذه العملي
بعد، وبالتالي فإن كافة الحلول والتسويات التي تشهدها هذه المرحلة اإلنتقالية، علي الساحتين العربية والدولية 

 .  قادم المحالةيمكن أالّ تصمد أمام أي تحول جدي في الوضع الدولي الراهن، والذي أخاله
الدولي والقومي والقطري (لقد استجدت علي مدي القرن الماضي، وفي مفتتح هذا القرن وعلي كافة المستويات 

أمور ووقائع طالت كافة نواحي الحياة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والسكانية والعسكرية، ) والفلسطيني
ه في وعي الناس في الجتمع العربي، ومن ضمنهم الفلسطينيون، علي حد سواء، األمر الذي البد أن يجد انعكاس

. ويصبحوا ملزمين علي أن يغيروا وعيهم مع تغير واقعهم وظروفهم، وايضا الوا قع والظروف المحيطة بهم
ولعل الموقف الجديد المطلوب من حركة حماس قيادة وقواعد، البد وأن تجد انعكاسها الموضوعي في موقف 

لشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية واالجتماعية، بما في ذلك حركة حماس حيال القضية جديد وخالّق ل
 .الفلسطينية

والذي يمكن أن يتمثل بمفاوض فلسطيني من طراز جديد يجلس علي طاولة المفاوضات واضعا في إحدي 
نازالت مجانية إلسرائيل، كما ، ومصمما علي االّ يقدم أية ت)ال(وفي الجعبة األخري كلمة ) نعم ( جعبتية كلمة 

 . كانت عليه الحال في ظل سلطة أوسلو طوال المرحلة الماضية
إن ما أطلقنا عليه توازن الرفض بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إنما يشير بصورة أساسية إلي رفض 

ن في القوة هو الذي مثل هذا التوازالتنازل قوة الحق مقابل عدم تنازل الطرف اآلخر عن حق القوة، ألن 
 ١٩٤٧ لعام ١٨١سيؤدي إلي قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، سواء علي أساس قرار األمم المتحدة رقم 

، وإلي عودة فلسطينيي الشتات ١٩٦٧ لعام ٢٤٢، أو علي أساس قرار مجلس األمن )قرار تقسيم فلسطين( 
 الصادرعن الجمعية العامة ١٩٤تمادا علي القرار والمخيمات إلي بيوتهم التي طردوا منها عام النكبة، اع

إن قوة الحق عندما تكون مستندة إلي شعب شجاع ومضح، رجاال ونساء . ١٩٤٨لألمم المتحدة عام 
: وأطفاال، وإلي قيادة حكيمة وجسورة ونزيهة ونظيفة اليد والجيب، وأيضا قادرة علي إدارة الصراع بنوعيه
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ين االستراتيجي والتكتيكي مع إسرائيل بكفاءة عالية واقتدار، وثقة بالنفس السلمي والمسلح، وعلي المستوي
 .وبالشعب، فالبد أن يكتب النصر لها إن عاجال أو آجال

نأخذه علي جيراننا األوروبيين، هو تقارب مواقفهم من المواقف اإلسرا ـ أمريكية في مسألة الكيل  إن ما
دعنا نسأل هنا إخوتنا األوروبيين، ماهي مصلحتهم . بي اإلسرائيليبمكيالين عندما يتعلق األمر بالصراع العر

في أن يقفوا ضد رغبات الشعوب العربية واإلسالمية، وينحازوا بمواقفهم من جهة إلي الحلف اإلسرائيلي ـ 
األمريكي، علما أن وقوفهم مع الجماهير والشعوب، وبـــــناء عالقات إيجابية معها، سوف يعود عليهم 

 . مادية ومعنوية، تفوق تلك التي يمكن أن يجنونها من دعمهم للــواليات المتحدة وإسرائيلبفوائد
  ٢/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

  
  يعطل السالح خارج المخيمات .. ترتيب المصالح : فوز حماس لبنانياً .٤٩

  حسين أيوب  
ع منه كالما مشابها لمـا      يوم زار الرئيس فؤاد السنيورة باريس واجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، سم           

كرره مكتب عباس على مسامع كل من سمير جعجع وأمين الجميل وبطرس حرب وآخـرين، غـداة حادثـة                   
انزعوا : باختصار، بدا محمود عباس متقدما على طرح الحكومة اللبنانية        . ١٥٥٩نحن مع تنفيذ القرار     : الناعمة

  !. سالح المخيمات قبل خارجها
سلطة السياسية منسجمة مع نفسها عندما قررت إعادة فتح مكتـب منظمـة التحريـر               من هذه الزاوية، بدت ال    

  . الفلسطينية، ما دامت قررت أن تسمع خطابا فلسطينيا من النوع الذي يشتهيه بعضها
واقعيتها تجعلها تقـدم سـلوكا مغـايرا        . نعم، ليست حركة حماس جسما غريبا عن الواقع الفلسطيني في لبنان          

ال توافق على كل    . لم تشك من احد مثلما لم يشك احد منها        . ني التقليدي في المخيمات وخارجها    للسلوك الفلسطي 
  . السياسات السورية في لبنان ولكنها تأخذ بعين االعتبار المصالح السورية

قة طالما اتسم السلوك الحماسي لبنانيا بالواقعية والموضوعية، ولو أن هناك من كان يلتبس عليه دائما حدود عال                
الحركة بحزب اهللا وإيران، وهي عالقة لم تنكرها قيادتها، ووضعتها في سياق ال يلغي خصوصيتها وتمايزهـا                 
واستقالليتها وحساسيتها التي تعبر في الكثير من محطاتها عن حساسية األخوان المسلمين إزاء العديد من قضايا                

والعبرة فـي اآلتـي مـن       . ماس في ملف محدد   ولذلك بدا مبالغا االفتراض أن جهة ما تمون على ح         . المنطقة
  . االختبارات

رفضت مقاربته  . في لبنان مثال، طالما تعاملت حماس مع الملف الفلسطيني على أساس انه ملف سياسي بامتياز              
بالحوار فقط يمكن إقفـال هـذا       : عندما طرحت قضية السالح خارج المخيمات، كان موقفها بسيطا جدا         . امنيا

ال . ال مبرر للخوف من صبرا وشـاتيال جديـدة        . الح ال مسوغ سياسيا أو عسكريا أو امنيا له        الملف، وهذا الس  
ثم إن هذه المخـاوف تنطبـق علـى الـسالح داخـل             . الظروف الداخلية وال اإلقليمية وال الدولية تسمح بذلك       

 غب طلب المخـافر     ال نريد العودة الى ما قبل اتفاق القاهرة عندما كانت المخيمات          . المخيمات وليس خارجها  
نحن جزء ال يتجزأ من حالة االنتظـام العـام فـي            . ١٩٨٢ايضا ال نريد تكرار نموذج العام       . والمكتب الثاني 

سالحنا ال يجب أن يخرق هذا السقف، وفي الوقت نفسه يجب أن يتكامل             . سقفنا هو سقف القانون اللبناني    . لبنان
 عناوين سياسية، ولذلك بادرنا منذ اللحظة األولى للقـول،          هنا تطرح مجموعة  . مع موجبات القضية الفلسطينية   

هناك رزمة قضايا تحتاج إلى عالج وإذا قاربناها كلبنانيين وفلـسطينيين           . إن عالج هذا الملف سياسي بامتياز     
بصورة ايجابية، وبالحوار، بعيدا عن مناخات التوتير، يمكن أن نتوصل إلى نتيجة تخـدم المـصلحة اللبنانيـة                

  . طينيةوالفلس
سياسيا، تقارب حماس األمور من زاوية مصلحة كل عربي وفلسطيني، بلبنان معافى ومستقر وآمن وموحـد،                

ولذلك، ال بد من بناء جسور مـن الثقـة          . كما من زاوية أن تأخذ الحكومات العربية المصلحة الفلسطينية العليا         



 

 22

حول عدد كبير من القـضايا القانونيـة واألمنيـة          المتبادلة وصوال إلى إزالة جزء كبير من االلتباسات القائمة          
  . واإلنسانية

. السياسة الخارجية للسلطة الفلسطينية بيد رئيس السلطة ولـيس الحكومـة          : ثمة إشكالية تطرح في هذا السياق     
هناك إشكالية ثانيـة حـول نفـوذ        . منظمة التحرير تملك جزءا ال يستهان به من النفوذ في الشتات الفلسطيني           

  حماس غداً هي الحكومة، فمن يقرر في مخيمات لبنان واألردن وسوريا؟ . وفتح في الشتاتالسلطة 
تحاول حماس االبتعاد عن هذه اإلشكالية ولو أن هناك من يتسرع من قيادات فتح المأخوذة إعالميا، للقول بـان     

في حماس إننا نعـرف     يقول قياديون   . المنظمة هي صاحبة الحق الحصري بالنطق باسم الفلسطينيين في لبنان         
إعادة فتح مكتب   (قضية التمثيل السياسي في لبنان      . حجمنا وأحجام اآلخرين ولسنا في وارد التنافس أو المزايدة        

، تعاملنا معها بإيجابية، وقلنا إنها خطوة جيدة برغم انعدام الصفة التمثيلية الجامعة لمنظمـة التحريـر        )المنظمة
نريد موقفا لبنانيا يربط بـين سـالح        . نحن معنيون بالملف السياسي   . ل فيها حتى قضية التسمية لن نتدخ    . اليوم

التعبير االستراتيجي هو في إعـالن      . هنا توجد مصلحة لبنانية وفلسطينية    . المخيمات وقضية حماية حق العودة    
 أن الحكومة   ماذا يضمن لنا  . نوايا من الجانبين بحيث ال يستخدم الموضوع إال في االتجاه الذي يكفل حق العودة             

اللبنانية ستكون قادرة في المستقبل على رفض إغراء من نوع القول لها نعفيك من الديون الدولية كلها مقابـل                   
  . الموافقة على توطين الفلسطينيين في لبنان؟

إال أن .  التي تستهدف سوريا كما المقاومة اللبنانية وسـالح المخيمـات     ١٥٥٩حماس ترفض مندرجات القرار     
المطلوب عدم تكـرار واقعـة      . فض ال يحول دون انطالق حوار حقيقي بين الجانبين، ال يستثني أحدا           هذا الر 

وافقت فتح االنتفاضة والقيادة العامة على تـسليم  . التعامل مع المواقع الفلسطينية في دير العشائر وينطا وحلوى 
ما حصل في الناعمة خطـأ      . فلسطينيةالمراكز وسرعان ما أجهض االتفاق بالحصار األمني اللبناني للمراكز ال         

نحن قادرون على الحوار مع الجميع من اجـل إيجـاد المخـارج             . لكن ردة الفعل، كان يمكن استيعابها     . كبير
  . المناسبة

في مخـيم   . هناك قضية المطلوبين غيابيا للقضاء اللبناني     . المطلوب ترييح المخيمات وأبناء الشعب الفلسطيني     
الباقون قضايا تافهة مثل    . الفعليون هم خمسة وعشرون فقط    . لى ألفين وخمسمئة مطلوب   عين الحلوة، هناك حوا   

لماذا ال نقفل هذا الملف عبر إصدار عفو عـن هـذه            . إلخ... مخالفات وإطالق عيارات نارية وقضايا أخالقية     
لبناني فلسطيني  ثم هناك قضايا تحتاج إلى جهد       . الحاالت التي تصل إلى اآلالف على مستوى كل مخيمات لبنان         

من اجل الضغط على االونروا للقيام بواجباتها في مواضيع البنـى التحتيـة والـصحة والتربيـة والمـسائل                   
أيضا هناك قضايا هامة هي مسؤولية لبنانية بالدرجة األولى وفي طليعتها قضية السماح لفلسطينيي              . االجتماعية

أيضا إلغاء قانون األلفين الظالم الذي يمنعهم من التملك         . رةلبنان بالعمل في شتى المجاالت، باستثناء المهن الح       
حدود التمدد األفقي استنفدت وهناك تمـدد عـامودي         . المخيمات تواجه أزمة في هذا المجال     . خارج المخيمات 

ماذا يعني أن يكون الفلسطيني حامال لجنسية أجنبيـة،         . مخالف للقانون وبات يشكل خطرا على أبناء المخيمات       
قضية العمل مرتبطة بقضية    ! لكن أن يكون فلسطينيا، ففي األمر خطر على التوطين في لبنان          . له التملك فيحق  

  . التملك كما بقضية فتح األفق السياسي أمام الفلسطينيين
هناك فضائح في بعض المـشاريع،  . تملك حماس تصورات وملفات دقيقة، قبل فوزها في االنتخابات التشريعية    

د األوروبي ميزانية كبيرة ألعمال البنى التحتية في المخيمات تستمر مجمدة أكثر من عـشر               كأن يرصد االتحا  
سنوات في احد المصارف، حتى يستفيد البعض من فوائدها، ثم ال من سائل وال من مجيب، واألمثلـة كثيـرة                    

 أم نبادر إلـى     هل يجب ترك األمور على غاربها،     . على الهدر والسرقات في الكثير من المؤسسات والمشاريع       
  اإلصالح؟ 

 ٢/٢/٢٠٠٦السفير 
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 هل تتبنى حماس مبادرة الملك عبد اهللا؟ .٥٠
 هدى الحسيني

العالم يسأل ماذا ستفعل حماس وقد وصلت الى الحكم؟ أما حماس فإنها تتجاوز هذا السؤال وتقفز على حزمـة                   
وتسأل هي بدورها عما إذا كان      المشاكل التي جاءت مع انتصارها إن كان من المجتمع الدولي أو من اسرائيل،              

هذا يدفع الى اإلدراك بأن رغبة الشعب       . يحق للمجتمع الدولي ان يتجاهل خيار الشعب الفلسطيني الذي انتخبها         
تأتي ايضاً مع ثمن، فالفلسطينيون الذين اختاروا حماس ال يمكنهم الهرب من تبعات هذا االختيـار، وكمـا ان                   

وت الفلسطينيين، فإن على الفلسطينيين ان يعترفوا بقلق العالم خارج إطار           على المجتمع الدولي ان يعترف بص     
 . االراضي الفلسطينية

 
ضمن هذه المعادلة قد يسبب فوز حماس في االنتخابات االخيرة مشاكل اضافية للفلسطينيين عكس ما راهنـوا                 

يقبلوا حماس كـشريك مفـاوض،      وإذا كان على العالم الخارجي، وعلى اسرائيل وحلفائها الغربيين، ان           . عليه
عندها على قيادة حماس ان تُظهر نضوجاً سياسياً، وان تنتقل من مجموعة مقاتلة الى صـاحبة دور رئيـسي                   

 .اساسي على الساحة السياسية
، يعرف حماس عـن كثـب، فهـو مـسؤول االسـتخبارات             »منتدى الصراعات «اليستر كروك، مدير مركز     

ات، عندما كان مبعوث الحكومة البريطانية في القدس، يفاوض وقفاً إلطالق           البريطانية السابق وقد امضى سنو    
النار بين حماس واالسرائيليين، وبعد انتهاء مهمته ظل يقوم بدور المحاور مع حماس وحـزب اهللا اللبنـاني،                  

المركزيـة  وحمل معه لمثل هذه الحوارات الحساسة عددا من االميركيين العاملين سابقاً في وكالة االستخبارات               
، مثل ميلتون بيردن الذي نظّم الدعم االميركي للمجاهدين في افغانستان ضد السوفيات، وغراهام              ) إي.آي.سي(

ـ    ٢٥ عاما من اصل     ١٧فوللر الذي عمل     وقـد  . في منطقة الشرق االوسط   » إي.آي.سي« طوال خدمته في ال
ة كروك مع حماس وحزب اهللا موسى ابو        ترأس الوفدين االسالميين، في ابرز لقاءين حاسمين عقدتهما مجموع        

 .مرزوق عن االولى ونواف الموسوي عن الثاني
على كل، في اتصال مع كروك اثر فوز حماس االخير، اكد انه لم يفاجأ بنسبة الفوز الكاسح، فـ حماس كانت                    

ت عسكرية  مقعداً، وهي ـ كما يراها كروك ـ منظمة سياسية وليس  ٨٠ و٧٠توقعت امامه انها ستنال ما بين 
 إثر المجزرة التي ارتكبها باروخ غولدشتين في        ١٩٨٨كما يصورها الغرب، فقد انشأت جناحها العسكري عام         

كان ذلك تغييراً في التوجه وليس      «مسجد الخليل، عندها غيرت حماس من موقفها وبدأت العمليات االنتحارية،           
 .»تغيير التوجه

حات على الحكم وتجعله فعاالً، وتحسن مـن اوضـاع الـشعب               يقول كروك إن حماس تريد ان تُدخل اصال       
الفلسطيني بالقضاء على الفساد، وسيكون دور البرلمان في زمنها توفير المحاسبة والشفافية في مؤسسات الدولة               

ويؤكد كروك ان حماس في الوقت المناسـب سـتقدم اقتراحاتهـا            . الفلسطينية، ثم ان حماس تريد دولة مستقلة      
عندها سـيتم إسـتغالل     «بالدولة الفلسطينية، ويستبعد ان يحصل هذا واسرائيل تخوض حملة انتخابية،           المتعلقة  

أنا ال اتوقع قراءة هذه االقتراحـات       «، ويقول لي كروك     »االقتراحات من جانب االحزاب االسرائيلية المتنافسة     
ن حماس لم تخض االنتخابات كي تكون       قبل انتهاء االنتخابات االسرائيلية في نهايه شهر آذار مارس المقبل، أل          

 . »عامل هدم ألي خطوة تؤدي الى الدولة الفلسطينية
وهل ان اسرائيل مستعدة للتعايش مع حماس، مع العلم انه يعود الفضل في انشاء حماس الى رئيس الـوزراء                   

لتحرير الفلـسطينية   االسرائيلي السابق اسحق رابين الذي اراد، بسبب االنتفاضة االولى، القضاء على منظمة ا            
 وزعيمها ياسر عرفات؟

إن ما قدمته حماس بفوزها السرائيل شيء لم يكن متوفراً في الـسابق ، فهـي حركـة                  «: يقول اليستر كروك  
منظّمة جداً، وملتحمة وتتمتع بشرعية بعد االنتخابات ال مثيل لها، وإذا كان في استطاعة احد اتخـاذ قـرارات                   
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: ، ولكن هل ان  حماس جدية في التوجه السياسي؟ يجيـب كـروك             »ير حماس حاسمة وتطبيقها فليس هناك غ    
بكل تأكيد، لم يكن الفوز مفاجئاً لقادة حماس، لقد استعدوا له بحرص، وهم يريدون تقديم نتائج للفلـسطينيين،                  «

ما عرقلـة   لكن هذا ال يعتمد عليهم وحدهم، بل على الواليات المتحدة واسرائيل والمجموعة االوروبية، فبيدهم إ              
 .»حياة حماس وتعقيدها، او جعلها سهلة

وماذا إذا رفضت الواليات المتحدة واوروبا التفاوض مع حماس إال اذا اعترفت باسرائيل ونبذت العنف، فهـل                 
نحن «سنرى انهياراً للسلطة الفلسطينية؟ يوجه كروك كالمه الى اوروبا بالذات ويقول إن عليها ان تفكر بعمق                 

ات، والرباعية أصرت على إجرائها في موعدها الجديد بعدما كان محمود عباس رئيس الـسلطة               طالبنا بانتخاب 
، جرت االنتخابات وفازت حماس، لـم تكـن         ٢٠٠٥الفلسطينية اجلها من موعدها االساسي في حزيران يونيو         

يتوقع كثيـرون   (مي  االنتخابات عادلة ونزيهة فقط، بل متعددة االحزاب شارك الكل فيها باستثناء الجهاد االسال            
ان تكون حركة الجهاد وسيلة الضغط بيد ايران اذا ما حاولت حماس اعتماد قرارات وطنيـة فلـسطينية بعـد                    

، فإذا كانت ردة الفعل عدائية، وشكّلت عقاباً للشعب الفلسطيني ألنه خاض انتخابـات حـرة،                )تشكيلها الحكومة 
اشـارة  (لسطين، اي الى بقية المنطقة وحتى الى باكستان         فإن هذه الرسالة سيصل صداها الى ابعد من حدود ف         

كروك الى باكستان ألن مجموعته حاورت الجماعة االسالمية في باكستان كما حاورت الفرع اللبناني لالخوان               
 .»، ويمكن ان تؤثر على عالقاتنا مع العالم االسالمي لسنوات كثيرة مقبلة)المسلمين

ه كان من الخطأ السماح لها بخوض االنتخابات النيابية قبل أن تتخلى عـن              بعد فوز حماس اشار البعض الى ان      
ومقابل ما إذا كان على حماس      «العنف، ويرد كروك بأن الفلسطينيين في عملية التفاوض يملكون اوراقاً قليلة،            

طيع ان كل فلسطيني يعرف ان حماس ال تـست        . التخلي عن العنف ؟ ال شيء، وكانت ستفاجأ بطلب ثانِ وثالث          
لقد اعترفت فـتح باسـرائيل      . تدمير اسرائيل، فماذا كان سيغير تخليها عن العنف قبل المشاركة في االنتخابات           

 ؟»واستمرت كتائب االقصى في االنتفاضة، فما الفارق إذن
وكان مسؤول في حزب اهللا قال يوم السبت الماضي ان فوز حماس هو امتداد للمقاومة االسالمية فـي لبنـان،                    

 فهم من هذا ان حماس صارت المثل لكثير من حركات اسالمية تتطلع الى الحكم؟ يقول كروك إنه لـيس                   فهل ي
لدى حزب اهللا الرغبة في حكم لبنان، فالوضع فيه مختلف عن الوضع فـي فلـسطين، انـه متعـدد الفئـات                      

لمسلمين في مـصر    والطوائف، انه ليس فلسطين، لكنه يستطرد بأن فوز حماس سيعطي تشجيعاً قوياً لالخوان ا             
 . »وهذا قد يغّير توجه االسالم السياسي«وفي سوريا، 

، اي  »االسالم هو الحـل   «وماذا سيكون وضع المرأة والمسيحيين الفلسطينيين في ظل حماس التي ترفع شعار             
إذ ضمت لوائح حماس مسيحيين، وفي االنتخابـات        « :شعار االخوان المسلمين؟ يستغرب كروك هذا التساؤل        

، »دية في بيت لحم اشتركت حماس ونسقّت مع المسيحيين، ثم انها افضل من فـتح فـي تعاطيهـا معهـم                    البل
واستشهد بقول خالد مشعل زعيم حماس، يوم السبت الماضي على قناة الجزيـرة، إنـه يرحـب بالمـشاركة                   

 االسـالم هـو     أما القول ان  . »كما قال ان حماس لن تفرض الشريعة على احد وهذا يشمل المرأة           «المسيحية،  
الحل، فيرى كروك انه ضروري لمكافحة الفساد ، فـ حماس ال تعتقد ان القوانين تبعد الناس عن الفساد، ألنهم                   

 . يلتفون على القوانين
ال أعرف طبيعة العالقة، لكن اذا قـررت        «ويرفض كروك التعليق على عالقات حماس بايران وسوريا، يقول          

ديم المساعدات فاألمر سيختلف، إن االمور بيد الغرب، فإذا رفض المـساعدة            اميركا واوروبا االستمرار في تق    
كروك متفائل بـأن حمـاس      . »عليه أال يفاجأ بآخرين عرضوا االحالل مكانه، وال اعتقد ان هذا هدف حماس            

لكن هل سـتنجح، احيانـاً تتـدخل    «قادرة على حل مشاكل الفلسطينيين النها جدية وستطّبق كل ما وعدت به،        
 .»اصر اخرى غير متوقعة فتعرقل كل شيءعن
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من جهة اخرى تقول مصادر فلسطينية مقربة من حماس إن الحركة ال تريد السيطرة الكاملـة علـى الـسلطة                  
الفلسطينية في الوقت الحالي، ويفكر قياديوها بتشكيل حكومة من التكنوقراط ال ينتمي كافـة اعـضائها الـى                  

ى محمود عباس على رأس السلطة، فبقاؤه يصب فـي مـصلحتهم، يـضمن              الحركة، كما انهم يريدون ان يبق     
استمرار تدفق االموال، وألن ال نفوذ لديه للسيطرة على االطراف المقاتلة، فإن قدرة حماس في السيطرة على                 
العمليات والتوصل الى وقف الطالق النار مع اسرائيل سيتعززان، ورغم ان حماس غير مستعدة لالعتـراف                

سرائيل، اال انها ابتعدت عن فكرة تدمير اسرائيل، وتضيف المصادر ان هناك خططاً لـدى حمـاس                 بشرعية ا 
 .لتعديل ميثاقها لتضمينه لغة سياسية معتدلة، وهي عادت تسرب اقتراح الهدنة الطويلة

هذا لقد وصلت حماس الى السلطة، وهي اول حركة اسالمية سنية تصل الى الحكم عبر انتخابات ديمقراطية، و                
انجاز جذري بحد ذاته، ويمكن لـ حماس تحقيق خطوة مميزة اخرى اذا ما اعلنـت تبنيهـا لمبـادرة خـادم                     

 .الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز التي أقرتها قمة بيروت العربية
  ٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  إجراءات أميركية شديدة ضد حماس تعزز مواقف اليمين في إسرائيل .٥١

ى في الواليات المتحدة عدة نشاطات سياسية وبرلمانية ضد حركة حماس، تعزز مواقف اليمين اإلسرائيلي               تجر
. السياسية المتطرفة ويستخدمها للضغط على الحكومة حتى تشدد مواقفها وتمتنع عن مقابلة قيادات في حمـاس               

 أصـدقاؤنا فـي     :قاء مع الناخبين  وقد ضرب بنيامين نتنياهو، مثال في استغالل هذه النشاطات، حيث قال في ل            
الواليات المتحدة يقاطعون حماس ويتخذون اجراءات جادة ضدها، ورئيس حكومتنا أولمرت يبعـث موظفيـه               

وفي ندوة عقدت في معهد واشنطن لألبحاث في قضايا الشرق األوسط، أجمع متحدثون اساسيون فيهـا                 .للقائهم
قة ضد اسرائيل ومصالحها، وقالوا ان خطة خريطة الطريق         على أن فوز حماس أنشأ أوضاعا جديدة في المنط        

انتهت وإذا كان محمود عباس قائدا ضعيفا لم يثبت جدارته في حمل أعباء المنصب ولذلك لـم يكـن شـريكا                     
مناسبا السرائيل في المسيرة السياسية، فإن حماس هي ناقوس خطر وال تصلح ألن تكـون بـأي حـال مـن                     

والعميد السابق   وشارك في الندوة مدير المعهد الرئيسي، ساتلوف، دنيس روس،        . ماألحوال شريكا لعملية السال   
وقال روس في الندوة، إن حماس حركة عقائدية من شبه المستحيل أن             .في الجيش االسرائيلي، مايكل هرتسوغ    

يل وتفكيك تنظيمهـا    تتغير، فبالنسبة لها يعتبر تعديل ميثاقها وتغيير المواقف المبدئية مثل عدم االعتراف باسرائ            
وإذا بثت اآلن بعض المواقف المعتدلة فإن ذلك سيكون ضربا من التكتيك             العسكري، مثل تغيير دينها االسالمي    

  .المرحلي
 ٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  :كاريكاتير .٥٢

  

  
١/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية   


