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  ٣٩  كاريكاتير
***  

   حقائب وزارية لـفتح٩كومة حماس في مارس وح: مصادر فلسطينية .١
ختيار على محمود إل ان يقع اترجح مصادر قريبة من حماسأن : رام اهللا من ٣/٢/٢٠٠٦ الحياة نشرت

ان الحركة تدرس خيارات عدة بينها اختيار شخصية مستقلة على الرغم من , الزهار لتولي رئاسة الحكومة
 بصورة أكبر من خالل اختيار الحركة ثمة غالبية ترى وجوب تكريس دورإال أن، لهذا المنصبا مقربة منه
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 خبرات الزهار السياسية  إال ان الى وجود اتجاه يرشح اسماعيل هنية، المصادروأشارت. أحد قادتها البارزين
قال حيث لطة مع حماس، بدأ مقربون من عباس االعداد لتقاسم السجهتهم فقد ومن  .الواسعة تعطيه أفضلية

التوجه لدينا هو ان تواصل منظمة التحرير تولي الملف السياسي، فيما يتقاسم الرئيس السلطة مع أن , احدهم
ستكون للرئيس القوة السياسية األكبر، لكن حماس :  قائالواضاف. الحكومة وفق ما ينص عليه النظام األساسي

  .ادية مثل جهاز األمن الداخليستكون شريكة في اإلشراف وقيادة مؤسسات سي
 بـأن حمـاس     , اسماعيل هنيـة   هكشفما  : غزة من   عبدالقادر فارس عن مراسلها    ٣/٢/٢٠٠٦ عكاظ   وأضافت

وتضم تحالفا واسعا مع إمكانيـة أن       , ستعمل على تشكيل حكومة تكنوقراط ترتكز على شراكة سياسية مع فتح          
مشيراً الـى   , ما يشارك فلسطينيون من خارج الوطن     وأوضح أنه رب   . يكون رئيس الوزراء من خارج الحركة     

ووعد أن تحترم حركته كافـة االتفاقيـات        . تشكيل مستمرة وقد تستغرق عدة أيام     الان المداوالت الداخلية حول     
 وقف إطالق نار طويل األمد في حـال         اقترحم, التي وقعتها السلطة مع إسرائيل والتي تخدم الشعب الفلسطيني        

 للتوصل الى تفاهم مع     عباسوتتوقع المصادر الفلسطينية ان يسعى      . اضي الفلسطينية المحتلة  االنسحاب من األر  
وحسب المصادر فـإن فـتح       .خاصة في ضوء المواقف اإلسرائيلية والدولية     , حماس بشأن المستقبل الفلسطيني   

, س الوزراء في حين سيتولى سالم فياض منصب نائب رئي       , سترشح محمد دحالن لتولي منصب وزير الداخلية      
فـتح    انباإلضافة إلى   , وستسند الى راوية الشوا شؤون المرأة أما الشؤون الخارجية فسيتسلمها زياد ابو عمرو            

 برئاسة عباس الـى     حماسستحصل على تسع حقائب وزارية في حال انتهت المشاورات اإلقليمية والدولية مع             
, وقد يعلن عن تشكيلها في شـهر مـارس        ,  هذه األيام  وأكدت ان الحكومة الجديدة لن تشكل في       . نتائج ايجابية 

  . وربما بعد االنتخابات اإلسرائيلية
ذكرت امس ان   فلسطينيةا مصادرإلى أن : يو بي آينقال عن غزة  من ٣/٢/٢٠٠٦ القدس العربي ونوهت

االطراف  مقبوال دوليا وله عالقة جيدة مع جميع بإعتباره, حماس، قد ترشح مازن سنقرط لتشكيل الحكومة
ن حركته ستبدأ مشاورات أه، قال إسماعيل هنية تمن جهو. هاقريباً منإضافة إلى أنه وخاصة الدول المانحة 

يتوقع  في حين .شكل نهائيب لم يتحدد ها أن شكلىتشكيل الحكومة فور وصول عباس الي غزة، مشيرا ال
 فيه صعوبات في مساعيها لتشكيل  حكومة من الخبراء في الوقت الذي تواجهىمراقبون أن تلجأ حماس ال

  .حكومة وحدة وطنية
فاروق القدومي طالب محمود عباس أمس أن :  رويترزنقال عنتونس  من ٣/٢/٢٠٠٦ الشرق األوسط ولفتت

  .بتكليف حماس تشكيل الحكومة بأسرع وقت ومن دون أية شروط
  
 من ازمتها المالية خروج  للىالسلطة تسع: قريع .٢

وان القيادة الفلسطينية تحاول تدبير   احمد قريع ان السلطة تعاني من ازمة مالية حقيقية،اكد: رام اهللا ـ اف ب
واضاف ان الدعم المطلوب ليس لحزب وال لحركة وانما هو . الموارد المالية لتأمين رواتب العاملين لديها

  .للسلطة كي تقوم بواجبها
 ٣/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

  
  ط لتشكيل الحكومة الفلسطينيةالقاهرة نفت وضع شرو: أبو زهري .٣

ما قيل في االعالم عن شروط لتكليف   نفتان القاهرةإلى  أبو زهري أشار سامي:  فتحي صباح- غزة 
 في هذا السياق الى وجود قانون اساسي وقانون انتخابات تشريعية ينظمان آلية لفتو .بتشكيل الحكومة الحركة 

واعلن رفض  .الحالية، ونحن ملتزمون وعلى الجميع ان يلتزمهانتقال السلطة من سلطة سابقة الى السلطة 
حماس أي اجراءات استباقية لفرض مواقف لصالح السلطة القائمة ومؤسسة الرئاسة على حساب الحكومة 

وفي ما يتعلق بالتهدئة وتمديدها، اعتبر ان المناخ ما زال غير مهيأ، مشترطاً ان تستجيب اسرائيل  .المستقبلية



 

 5

اعرب عن اعتقاده ,  وحول المفاوضات مع اسرائيل.فلسطينية وفي مقدمها اطالق االسرى والمعتقلينللشروط ال
نحن ال نرى ان نتقدم : حماس، قائالًل الحديث عن شروط افضاان المناخ ليس مهيئاً ألي مفاوضات حقيقية، ر

عتبراً ان االولوية بالنسبة الى بمبادرة في هذا الموضوع، ولن نشغل انفسنا او نحشر شعبنا في هذه الزاوية، م
  .عالج الوضع الداخلي والتغيير واالصالحهو الحركة 

  ٣/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

  ال تغيير في المبادئ التي انتخبنا الشعب على اساسها: حمدانأسامة  .٤
ة  سيتوجه الى القاهرة قريباً لمناقشحماسقال اسامة حمدان ان وفداً قيادياً من :  محمد الشاذلي-القاهرة 

 من امكان تغيير مواقف قادة ,في مصر يلورداً على ما ق. توجهات الحركة في المرحلة المقبلة ودور مصر
الحركة، اكد ان ال تغيير في المبادئ التي انتخبنا الشعب على اساسها، وال تغيير في ثوابت القضية الفلسطينية 

بحيث يسمح بهامش حركة , ارة هذا الصراعلشراكة الوطنية الدا بأننا معنيون, وأشار قائالضغوط، التحت 
لحوار مع المحيط الدولي من دون ان يعني ذلك ل إضافةللقوى المختلفة، وتنسيق خطواتنا مع المحيط العربي، 

  .نرفض الشروط المسبقةلكننا يدنا ممدودة حيث أن قبول االبتزاز لنا وللشعب الفلسطيني، 
  ٣/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
   للحكومةالى االستجابة لدعوة حماسعباس  نعودياعضاء المجلس الوطني  .٥

 اجتمع امس ابو مازن في عمان مع اعـضاء المجلـس الـوطني الفلـسطيني     :عمان ـ  عبدالجبار ابو غربية
 الى االستجابة   ه وذكرت المصادر ان عددا من اعضاء المجلسين الوطني والمركزي دعو          .المقيمين في االردن  

  .لدعوة حماس بالمشاركة في الحكومة
  ٣/٢/٢٠٠٦عكاظ 

  
  إلقاء القبض على مسؤولين في السلطة بتهمة االختالس: مصادر فلسطينية .٦

ألقت القبض على مدير عام وزارة المالية بينما كان         الفلسطينية  أكدت مصادر فلسطينية أن أجهزة األمن       : الخليل
مع االشارة إلـى أنـه       .والر مليون د  ١٠٠وبحوزته حقيبة دبلوماسية بداخلها     , يهم بمغادرة جسر الملك حسين    

أن   نفس السياق ذكر   وفي .سبق وأن ألقي القبض على زوجته وهي تحاول تهريب مبالغ كبيرة على معبر رفح             
وأشارت مصادر مقربـة     . غادر إلى األردن   رمزي خوري المتهم أيضا باختالس العديد من ماليين الدوالرات        

  .يراً باسم زوجته على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة يبني فندقاً سياحياً كبهمن أجهزة األمن إلى أن
  ٢/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  دحالن ينفي هرب أي مسؤول فلسطيني الي الخارج .٧

 خلفية اتهامه ى محمد دحالن قيام أي مسؤول فلسطيني بالهرب خارج قطاع غزة علىنف: غزة ـ يو بي آي
 تقديم ما لديها من معلومات عن اي ملف ى بما فيها حماس الىالخرا جميع االطراف والجهات ايعاد, بالفساد

  .فساد للنائب العام الذي سيخضع هو ايضا لمؤسسة الرئاسة
  ٣/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

  
  األمن معضلة حماس الكبرى: تقرير .٨

ي تتواصل ردود الفعل على الساحة اإلسرائيلية بعد الفوز الساحق الذي حققته حماس ف: أحمد إبراهيم
 األمن الفلسطينية، أجهزة  وبناء إعادة تنظيمهامن أبرزوالتي , االنتخابات، لتواجه العديد من التحديات الهامة
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 تتنوع بين أجهزة شرطة وامن تابعة ليس فقط للسلطة الرسمية بل ,ا جهاز٢٩ إلى قرابة هاحيث وصل عدد
الداخلي المترهل ها ترتيب عملإعادة  ي تحدللفصائل والتنظيمات الفلسطينية األخرى، األمر الذي سيفرض

المعهد السياسي اإلسرائيلي أشار في ويذكر هنا أن . وتصفية األجهزة التابعة للمنظمات غير الرسمية األخرى
 سيمثالن األزمة األساسية أمام حماس على , أن األزمة األمنية وإعادة بناء األجهزة المرتبطة بها,تقرير له

أن أغلب الدول التي تمنح الدعم المادي من أجل تطوير القطاع األمني ترتبط بعالقات خاصة و الصعيد األمني،
 مليون يورو والواليات ٥٠٠ ومثال ذلك االتحاد األوروبي الذي يمنح سنوياً قرابة .الحركةسلبية للغاية مع 

هذه  أعضاء فتح على باإلضافة إلى نقطة هامة متمثلة في سيطرة كافة. مليون دوالر١٥٠المتحدة التي تمنحها 
من المتوقع أن تتولى هذه القيادة السياسية  أنه األجهزة، األمر الذي سيضع حماس في مأزق حقيقي خاصة،

ويضيف أن هذه المعضلة سيتبعها عدد من .  به أعضاء فتح بسهولةى يرضنعسكرية وهو ما لالقيادة ال
 قضية فتح الملفات القديمة ومعالجة المشاكل المشاكل والمعضالت األخرى أهمها إن لم يكن أخطرها جميعاً
خاصة وأن حماس تعلم تماماً حجم المشاكل  التي تسبب فيها بقاء فتح في منظومة السلطة طوال هذه المدة،
تأكيد إمكانية ب , التقريريختتمومن ناحية أخرى . اإلدارية والفساد الذي يسيطر على الهيكل اإلداري الفلسطيني

تقبلية بصورة مباشرة أو حتى غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، غير أنه من المستبعد حدوث مفاوضات مس
أن تتم هذه المفاوضات اآلن خاصة في ظل هذه المشاكل اإلدارية المتراكمة التي تسيطر على الساحة 

  . الفلسطينية
ود عباس على رأس غير أن السلوك الديمقراطي البارز الذي ظهر به الفلسطينيون وتمسك حماس بوجود محم

يؤكد أن كافة المشاكل التي من الممكن أن تواجه الشعب الفلسطيني في المستقبل من الممكن التغلب , السلطة
مختلف التطورات برصد ,  تل أبيب اهتماموبالتالي يعكس هذا التقرير. عليها مع روح الشراكة اإليجابية

  . مقعد السلطةإلىأبرز الفصائل المعادية إلسرائيل السياسية على الساحة الفلسطينية خاصة مع وصول أحد 
  ٣/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 

  
   الطائرات االسرائيلية تستهدف مجموعة من سرايا القدس .٩

 إن ثالثة صواريخ محلية الصنع أطلقت فجر امس , قالت مصادر إسرائيلية:القدس المحتلة، غزة ـ والوكاالت 
في هذه األثناء صرح الناطق اإلعالمي باسم       و.  دون وقوع إصابات   من شمال غزة وسقطت جنوب عسقالن من      

بعد استهدافهم من قبـل طـائرة   ,  اثنين منهمفي حين أصيب, سرايا القدس بأن مجموعة من أفراد السرايا نجوا    
  . استطالع إسرائيلية صباح أمس بعد قيامهم بنصب قاعدة اطالق لصاروخين

  ٣/٢/٢٠٠٦البيان 
  

   لوضع برنامج نضالي وسياسي موحد للحركةفتح في لبنان تدعو .١٠
إلى إعادة بناء الحركة ووضع برنامج نضالي وسياسي موحـد يـتالءم مـع               دعت قيادة فتـح في لبنان    : لبنان

 .دفعهم إلى المـأزق   و،  م، على احترام مواقف وظروف اآلخرين وعدم إعاقته       توأكد .ظروف المرحلة القادمة  
، إن حافظـت علـى      هاتكون إلى جانب  حيث س ضة البناءة للسلطة القادمة،     خيارها في المعار  تاكيد   على   توشدد

تعمل بالطريقة التي تقوي مشروعنا الـوطني، ولـن         س  ها أن  مضيفة .تعهداتها واحترمت قضايا شعبنا وثوابته    
تحرج السلطة بالعمليات التي ال هوية لها، أو باالستعراضات والفوضى المنظمـة، الهادفـة إلـى التخريـب                  

 النضالي للحركـة، وأن تكـون       - بتوحيد كتائب األقصى ودمجها ضمن المشروع السياسي         تطالب و .ميروالتد
  .قوات العاصفة الذراع العسكرية الوحيدة لحركة التاريخ الفلسطيني

  ٢/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  حماس تتعّهد حماية مسيحيي غزة  .١١
 من اي اعتداء، اثر تفاعل قـضية الرسـوم          غزةمسيحيين داخل    تعهد محمود الزهار امس حماية ال      :و ص ف  

  . الشرطة حماستسلمتمدارس حتى الكنائس ولل ابناء القسام عارضا حراسة . الكاريكاتورية للنبي
  ٣/٢/٢٠٠٦النهار اللبنانية 

  
   زارت نواباً وسفيرين الديموقراطيةالجبهة  .١٢

. خليل ومـروان فـارس    ،  اسة علي فيصل النواب قباني    زار وفد من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئ       
وعرض خالل لقاءاته أوضاع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربيـة          . كذلك التقى السفيرين المصري والكوبي    

وأكد فيصل في تصريح ان هذه اللقاءات تندرج في سياق االتصاالت التي نجريهـا مـع                 . وقطاع غزة ولبنان  
العها على التطورات على الساحة الفلسطينية بعد نجـاح العمليـة االنتخابيـة فـي               مختلف القوى اللبنانية الط   

 اللبناني وتوفير المناخـات     -دعونا الى استئناف الحوار الفلسطيني      : وعن الفلسطينيين في لبنان، قال    . فلسطين
ايا ال تنتظر نتـائج     واكدنا ايضاً ان ثمة مجموعة من القض      . االيجابية التي تضمن معالجة كل االشكاالت العالقة      

  .الحوار ويمكن حلها بقرار من الدولة اللبنانية
  ٣/٢/٢٠٠٦النهار اللبنانية 

  
  مستقبل السالح الفلسطيني في لبنان بعد فوز حماس: تحقيق .١٣

 ان شرعية سالحه الميليشياوي فقدت بعد ,يعتبر المراقبون للوضع الفلسطيني في لبنان:  سناء الجاك ـ  بيروت
 والمناوشـات التـي     .كم، لتصبح االولوية لشرعية مؤسساتية سواء في فلسطين او في لبنـان           دخول حماس الح  

حصلت على هذا الصعيد في المرحلة السابقة لن تجد لها امتدادا اذا انصهرت حماس في حالـة الدولـة، ألن                    
 الفلسطيني فـي    اي تمرد للسالح  ون  كما يستبعد . دخولها اللعبة السياسية ال يسمح لها بأي عمل غير مؤسساتي         

ولن تسمح لقوى اقليميـة باسـتخدام فـصائل         . ، النها اصبحت رقما الى اليمين في المعادلة       الحركةلبنان على   
فـوز حمـاس ال شـك       أن   قال اسامة حمدان      من جهته  . في حالة الدولة   هاصغيرة في غايات قد تضر انخراط     

لكن المـسألة لـن     . الواقع الفلسطيني في لبنان   سيترك انعكاسات كثيرة على المستوى الفلسطيني العام ويتعلق ب        
سنحتاج الى الوقت الالزم الستيفاء ملف بحث السالح الفلسطيني في لبنان اسـتنادا             و. تحدث بين ليلة وضحاها   

 الى ان البحث سيتم في اطار العالقة الفلسطينية ـ اللبنانية الصحيحة التـي تـضمن حـق     مشيرا. الى الوقائع
ان وجوه الوجود الفلسطيني ستبحث ليس على قاعـدة   ويشدد على . نان وسيادته ومستقبله  العودة وضمان أمن لب   

وضح ان مسألة السالح    فأخليل مكاوي   أما   .مقايضة، وانما على قاعدة المصلحة الوطنية المتبادلة بين الطرفين        
ن حماس بعد فوزهـا     أ  بالقول خارج المخيمات ال تخص حماس وإنما القيادة العامة وفتح االنتفاضة، مستدركاً          

السالح، ليصار بعد ذلـك الـى       هذا  وما عرف عنها من جدية ودراية، ال شك ستنظر بايجابية الى بت مصير              
 ان يلعب الملف االقليمي دوراً في استخدام        استبعدم. بحثه داخل المخيمات باالتفاق بين الفصائل والدولة اللبنانية       

.  الى مصلحته الوطنية بغض النظر عن التناقضات االقليمية         موضحا ان الشعب الفلسطيني سينظر     ,غرضي له 
 ان الخطاب السياسي الذي نسمعه من حماس بعد فوزها          ,يخالف وجهة النظر المتفائلة ويقول    فهشام الدبسي   أما  

 االنتقـال الـصافي باتجـاه       أو ,معالجة على سكة المحاور االقليمية    السيضع السالح الفلسطيني في لبنان امام       
سيظهر االمر قريباً عندما يتم افتتاح مكتب منظمة التحرير، ليتبـين وزن            و...  الرسمي لمحمود عباس   الموقف
اللعب علـى   إلى  توقع ان تعمد    حيث  .  ومن معها في صنع القرار المحلي او في صنع القرار المركزي           الحركة

 السالح على حماس     هذا  تمرد بعض   من مبديا خشيته . التوازن بين االلتزامات الفلسطينية وااللتزامات االقليمية     
  .ألنها متحالفة معه وليست مرجعيته

  ٣/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
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 والسلطة.. الجنتلمان.. خالد مشعل: تحقيق .١٤

بالرغم من االضطراب الذي رافق مسيرته السياسية، وفرض عليه التنقل مضطرا في أكثر من              : نادية عيلبوني 
 القائد السياسي الهادئ والمتزن الذي يوحي ربما بالكثير ممـا فـي             بلد، إال أن خالد مشعل ظل يحتفظ بصفات       

فهو الرجل الذي يستقي خطابه من دون تردد أو عناء من ظافرية الخطاب الـديني، لكنـه يـصوغها                   . جعبته
وهو يبدو كواثق إلى الحد الذي ال تعجزه حراجة األسئلة التي يجيب            . ببراعة متميزة في قالب من الحق والعدل      

خجله الذي يبدو عفويا والذي يعكس طبيعـة        .  ببديهيات تحمل سامعها، دونما مشقة، على التوثق واالقتناع        عنها
فهو وإن بدا كمحام    . نشأته الدينية لم يطغ بأي حال على رقة حضوره الذي تميز بسرعة الخاطر وأناقة الجملة              

في تفنيد االتهامات الموجهة لحركتـه،      بارع في الدفاع عن حقه في مقاومة االحتالل والرجل الصلب والمحنك            
إال أن صورته كرجل يمتاز بمواصفات الجنتلمان تبقى حاضرة في ظهوره األنيق، وهو ربما لهذا يعتبر فـي                  

يشير تاريخ عمله السياسي إلى أنه من طينة رجـاالت الثـورة الفلـسطينية              و. نظر مريديه سلطة فوق العادة    
 آنـذاك  كانت جامعة الكويـت حيث  . اد طلبة فلسطين في الجامعات العربية     األوائل الذي تتلمذوا في مدرسة اتح     

 تعج بالتيارات السياسية المختلفة المنابت واالتجاهات، األمر الذي وضعه في دائرة التحدي ودفعه              ,حيث درس 
ما كان  ورب. إلى استقاء المعرفة من مصادرها المتعددة، وليس االقتصار على المصادر الدينية أو الشرعية فقط             

من بين اولئك الذين ما زالوا يمتلكون سحر رمزية مقاومة االحتالل ولو عن بعد، إال أن ظله يبقـى حاضـرا                     
 اعتقد البعض أنها ستبقى راسخة فـي  ,وقويا في مكان صناعة القرار السياسي لحركة غالبا ما أربكت معادالت         

عوبات وبإجماع شيوخ حماس، من أن يكـون         تمكن ودونما منافس أو ص     حيث هوو. الواقع السياسي الفلسطيني  
 أقلق حضوره وتأثيره اإلسرائيليين     حيثلشيخ أحمد ياسين، وكان حاضراً على الدوام كرمز،         لالوريث الشرعي   

لذا فقد سعت إسرائيل إلى محاولة اغتيال لم تفشل فـي        . الذين كانوا يرون فيه محركا لجيل من الشباب المتحفز        
نت سببا في إطالق سراح الشيخ أحمد ياسين مما زاد من شعبية حمـاس عمومـا                تحقيق هدفها فحسب، بل كا    

  . ورصيد مشعل الذي وضع على أثرها تحت الضوء على وجه الخصوص
يتمتع مشعل بشعبية كبيرة داخل صفوف الحركة وخصوصا لدى فئة الشباب، كما في داخل الكثير من األوساط                 

 يعود إلى شعبية الحركة نفسها، فإن الـبعض اآلخـر           ذلكأن سبب   وفي حين يرى البعض     . الشعبية الفلسطينية 
يرى في جماهيريته تلك امتدادا لطبيعة موروث شعبي فلسطيني ال يزال يقف على أرضية منظومـة فكريـة                  

ويذهب الـبعض   . واجتماعية وتاريخية تحتل فيها الشخصيات الوطنية ذات السمات البطولية قيمة رمزية عالية           
 في وسائل اإلعالم على تلك الصورة الحداثية، ربما تكون قد أسهمت            تهمن ذلك معتقدا أن إطالل    ربما إلى أبعد    

إلى حد كبير في كسر الصورة النمطية السائدة للرموز السياسية المعاصرة التي تنهل سلوكها الـسياسي مـن                  
 ما تحاكي تطلعه إلـى       دفعة جديدة لشباب يبحث عن رموز تحاكي هويته بقدر         حيث يعطي  ,منابع الفكر الديني  

 إضافة لكل هذا،    وهو.  وقوة إحساس بالكرامة والكبرياء والقوة     ,رموز ذات حلة حداثية الطابع وجديدة المظهر      
أظهر قدرا كبيرا من الصالبة والتماسك واجتاز اختبارات قاسية ليس بسبب ما تعرضـت لـه الحركـة مـن                    

فإضافة إلى محاولة االغتيال، هناك اعتقاله في       . ضربات موجعة فقط، ولكن أيضا بسبب ما تعرض له شخصيا         
ووسط كـل   .  ثم نفيه إلى قطر مع ما استتبع ذلك من ضغوطات اضطر على أثرها لالنتقال إلى دمشق                ,األردن

فقد أقام  .  وقدرته على جمع المتناقضات في سلة واحدة       تهالصفات ال يوجد شك في صفة اخرى وهي براغماتي        
سورية وإيران وفّر من خاللها الدعم المالي والسياسي والعسكري الـذي تحتاجـه             عالقات متميزة مع كل من      

الحركة، كما مارس قدرا كبيرا من الدبلوماسية محاوال المواءمة بين حاجته لعالقات مع الكثيـر مـن الـدول                   
سياسي العربية واإلسالمية وخصوصا تلك التي تقيم عالقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل وبين خطاب                

 استفاد كثيرا من المدرسة الفتحاوية التي استخدمت أسـلوب          هنأويمكن القول   . يستنهض همم شعوب هذه الدول    
اللعب على المتناقضات بين الدول لتحقيق مكاسب فلسطينية، وحاول ما أمكن اتباع سياسة عدم التدخل باستثناء                
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ومـع ان حمـاس تـسير       . الحرب على العراق  ما يخص الدفاع عن معسكر الحلفاء في سورية وإيران وإدانة           
 هي من النوع الذي ال يستقيم       هابخطى حثيثة من اجل تشكيل الحكومة الفلسطينية، إال أن التحديات التي ستواجه           

 وهو إن كان بـدأ      .هذا، على األقل، ما أدركته الحركة، كما يدركه مشعل        . معه خطاب حماس بوضعه الحالي    
قدرة الحركة على تذليل الصعاب والتخفيف من سخونة الخطاب المقاوم، فإن هناك            منذ اآلن بإشاعة التطمينات ب    

الكثير من التغيرات المطلوب إنجازها لكي تحوز الحركة القبول الدولي واإلسرائيلي، فهل تستطيع أن تجـري                
والـسياسية،  الواقع ان مسيرة مشعل الشخـصية  . مثل تلك التغيرات بدون أن يخل ذلك بقوامها وقوتها الحالية؟ 

  .تحرض على االجابة بنعم
  ٣/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  رؤساء الكنائس الفلسطينية يريدون التعاون مع حماس  .١٥

أعرب رؤساء الكنائس الفلسطينية عن استعدادهم للتعاون مع حكومة فلسطينية بقيادة حركة حماس مع تشديدهم               
ئس الرئيسية في األراضي المقدسة في بيـان إننـا          وقال رؤساء الكنا   على مبادئ عدم العنف والحرية الدينية،     

نصلي لجميع الذين سيحكمون في هذه المرحلة الصعبة ونعرض عليهم تعاوننا لما فيه خير الشعب الفلـسطيني                 
بيان توقيع كل من بطريـرك الالتـين وبطريـرك الـروم            الوحمل  . وتطلعاته الوطنية وقضية العدالة والسالم    

  . ئس أخرى في األراضي المقدسةاألرثوذكس ورؤساء عشر كنا
 ٣/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  بحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان  .١٦

بحثت وزيرة الشؤون االجتماعية اللبنانية نايلة معوض، في بيروت، مع نائب وزير خارجية النرويج يوهانسن،               
تطرق إلى األوضاع والدور الـذي      وأكدت الوزيرة اللبنانية، أن البحث       .أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان    

من جهته، أشار يوهانسن إلى أنه بحث مع معوض في العالقات الثنائيـة،             . يمكن أن تؤديه الحكومة النرويجية    
اإلسرائيلي، -الفتاً إلى أن النرويج عزمت منذ اعوام على دعم الشعب العربي والتوسط في الصراع الفلسطيني              

ومة اللبنانية تتحدث عن امكان تحسين ظروف الالجئين الفلـسطينيين فـي            مؤكداً سروره جداً لمعرفة أن الحك     
  .الفتاً إلى أن زيارته سمحت بالحصول على معلومات ضرورية عن التطورات في المنطقة،  لبنان

  ٢/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية  
  
  نقص حاد فـي منتجات الحليب فـي غزة .١٧

ا خطيرا في الحليب ومشتقاته والحاجيات االساسية منذ ثالثة اسابيع بسبب           يشهد قطاع غزة نقص   ،  كامل ابراهيم 
وذكرت مصادر فلسطينية ان اسعار مشتقات الحليب ارتفعت خالل هذه الفتـرة             .اغالق معبر المنطار للبضائع   

  . وادعت اسرائيل ان معبر المنطار كان قد اغلق العتبارات امنية .بثالثة اضعاف 
  ٣/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 

  
  معبر رفحفي من التواجد ون عومنمن ون اوروبيومراقب .١٨

قالت مصادر مطلعة في معبر رفح ان سبعة مراقبين اوروبيين ينتمون الى جنـسيات اسـكندنافية                :  ألفت حداد 
وحسب المصادر ذاتها، فان    . وتحديدا من الدنماركيين والنرويجيين، منعوا لليوم الثاني على التوالي من التواجد          

راقبين تلقوا تعليمات من قياداتهم، بعدم التواجد في المعبر على خلفية حالة الغضب التي برزت في الـشارع             الم
  .الفلسطيني مؤخرا بعد نشر احدى الصحف الدنماركية الصور المذكورة

  ٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
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  رائد صالح يحذر من خطورة بناء كنيس تحت األقصى  .١٩

 تحت المسجد األقصى ما هو اال تنفيذ لمشروع باسـم قافلـة األجيـال                قال رائد صالح إن بناء كنيس يهودي      
. صممه اليهود وبه شرح مفصل عن متحف في محاولة لربط التاريخ الشعب اليهودي بوجود الهيكل المزعـوم                

وأضاف ان الحفريات خطيرة جدا وال تزال متواصلة كما أنها صرخة لكل غافل أن يستيقظ على صعيد الحكام                  
  . الشعوب وعلى صعيد األمة العربيةوالملوك و

  ٣/٢/٢٠٠٦السفير 
  
  لمشرفين على شؤون الفلسطينيين لمؤتمر  .٢٠

ـ          لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلـسطينيين فـي الـدول           ٧٥تعقد في مقر الجامعة العربية بعد غد الدورة ال
ن منظمـة المـؤتمر     العربية المضيفة بمشاركة االردن ووفود تمثل سورية ولبنان ومصر وفلسطين وممثل ع           

 ايام قضايا الالجئين الفلسطينيين والقدس والجدار الفاصل واالستعمار         ٤ويناقش المؤتمر على مدى      .االسالمي
االستيطاني والهجرة اليهودية واخر التطورات السياسية واالقتصادية على الساحة الفلسطينية اضافة الى نـشاط              

  .وكالة اونروا واوضاعها المالية
  ٢/٢/٢٠٠٦ بترا –نباء األردنية وكالة األ

  
   فلسطينياً في الضفة ٥٤االحتالل يعتقل  .٢١

ذكرت مصادر إعالمية فلسطينية وإسرائيلية أن قوات االحتالل صعدت حملة اعتقاالتهـا ضـد الفلـسطينيين                
 الجيش تـدعمها أعـداد       قوات مصادر إن الوقالت  ،    والنشطاء المطلوبين في أنحاء الضفة خاصة منطقة نابلس       

 فلسطينياً واقتادتهم   ٥٤بيرة من الدبابات والمدرعات اقتحمت الكثير من األحياء في نابلس وألقت القبض على              ك
  . إلى جهة غير معلومة

 ٣/٢/٢٠٠٦البيان  
  
  أبو زايدة يعد بتسليم األسرى مستحقاتهم المالية  .٢٢

ون االحتالل لتفقـد األوضـاع       بدأ وزير األسرى في السلطة أبو زايدة جوالت تفقدية لعدد من سج            :الفت حداد 
والتقى  بممثلي األسـرى      .هناك وااللتقاء باألسرى واإلطالع عن كثب على أوضاعهم، ولالستماع لمشكالتهم         

. في سجني شطة وجلبوع واستمع لهم وأعرب لهم عن ان قضيتهم ستبقى قضية مركزية وعلى سلم األولويات                
  .ن األزمة المالية الخانقة التي تمر فيها السلطة منذ شهوروحول المستحقات المالية، أكد لهم أن هذا جزء م

  ٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  اعتراف حماس بإسرائيل يفقدها هويتها : بيريز .٢٣

قال شمعون بيريز ان سلطة فلسطينية بقيادة حماس ستكون سلطة إرهابية، مـضيفاً ان              : أ ف ب، أب، رويترز    
ترى حماس نفـسها علـى      . ن في أن حماس هي حزب ديني      المشكلة الرئيسية تكم  ... الحركة ال تريد التفاوض   

وتابع اذا تخلوا   . في السياسة يتعين على المرء أن يساوم، لكن االحزاب الدينية ال تفعل           . انها رسولة من السماء   
 . عن العنف واعترفوا بإسرائيل، لن تعود حماس هي نفسها

  ٣/٢/٢٠٠٦السفير 
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  لطة الفسلطينية االسبوع القادم  أولمرت سيأمر بتحويل أموال الضرائب للس .٢٤
يقوم اولمرت األحد، باجتماع مع رؤساء أجهزة األمن االسرائيلية لفحص الخطوات األمنية القادمة في أعقـاب                

 مليون شـيكل مـن      ٢٥٠وذكرت هآرتس أن أجهزة االمن ستوصي بتحويل مبلغ         . فوز حماس في االنتخابات   
قلت هآرتس تقديرات عن مصادر اسـرائيلية قالـت إن اولمـرت            ون. اموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية    

ورد مكتب رئيس الوزراء أن أولمرت لم يتخذ حتى اآلن قـراراً فـي هـذا                . سيحول في النهاية المبلغ للسلطة    
وذكر مصدر سياسي   . لكنه سيعطي رأيه في نهاية االجتماع     . وهو ليس متلهفًا من تحويل المبالغ للسلطة      . الشأن

خارجية االسرائيلية قد غيرت موقفها وهي تؤيد اآلن تحويل المبلغ بعد أن حازت اسرائيل              ل أن وزيرة ا   اسرائيلي
وأضاف المصدر أن ليفني فهمت مـن       . على دعم دولي كبير بهذا الشأن ومطالبة حماس باالعتراف باسرائيل         

  . خالل زيارته لمصر أن هوناك وقتًا حتى تشكّل حماس حكومة
  رائيلية لضرورة تحويل األموال  التفسيرات االس

. وذكرت هآرتس أنه خالل االجتماعات التي عقدت بحضور موفاز وضمت الطاقم السياسي برئاسة فايسغالس             
  :وذلك لألسباب التالية. تم التوصل الى توصية بتحويل المبلغ للسلطة الفلسطينية

 أن اسرائيل غير معنية بانهيار اقتـصادي        وقالت المصادر األمنية  . الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينة    *
  .للسلطة

ولكن حماس ليس فـي الـسلطة       . لم يتم تحويلها خوفًا من وصولها إلى أيدي حماس        التي  األموال فلسطينية و  * 
  . وهناك وقت حتى تشكيل حكومة برئاسة حماس. اآلن، والحكومة تابعة ألبو مازن

د وزير بعث برسالة السرائيل أكّد فيها أن األموال ستدار على يـد             القائم بأعمال وزير المالية الفلسطينية جها     * 
  . األجهزة الحالية فقط

وطلب . المجتمع الدولي قرر دعم السلطة الفلسطينة في الوقت اذلي لم يتم فيه تشكيل حكومة برئاسة حماس               * 
  .ممثلون دوليون من اسرائيل بتحويل المبلغ المطلب

  ٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  مل كل الوسائل لضرب االرهابيين سنستع: موفاز .٢٥

ال يوجـد مـن هـو       : قال موفاز اثناء اجتماع له مع مسئوليين أمنيين اسرائيليين لتقييم صورة الوضع األمني            
من ينفـذ   : وأضاف. نحن سنستعمل كل الوسائل المتوفرة من اجل ضرب قادة االرهاب ضد اسرائيل           . محصن

 .اء االرهاب من دون األخذ بعين االعتبـار انتمائـه الحزبـي       ضدنا اإلرهاب سيجكم عليه مثل كل احكام نشط       
 هذه جاءت بعد معلومات وصلت األجهزة األمنية االسرائيلية تشير إلى أن            هوذكرت مصادر اسرائيلية أن أقوال    

حماس بالتعاون مع فتح والجهاد االسالمي، كانوا من وراء حادثي سقوط القسام في قلب اسـرائيل االسـبوع                  
فترة االنتقالية في السلطة الفلسطينية ضوءا أخضر لتنفيـذ عمليـات      لاء أيضا أن الجهاد ترى في ا      وج. الماضي

وأوضخ موفاز أن العميات االسرائيلية ضد الجهاد ستستمر من اجل تدمير قاعدة الجهاد واحباط              . ضد اسرائيل 
ن على يد تنظيمات فلسطينية قـد       ورجح المجتمعون ان اتهديد باختطاف جنود اسرائيي      . تخططاته لتنفيذ عمليات  

  . زادت
  ٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  ألف مستوطن٨٠هنية رئيس حكومة على : حملة إسرائيلية .٢٦

 ألف مواطن اسـرائيلي،     ٨٠تعرفوا على رئيس الحكومة الفلسطيني الجديد الذي سيكون مسؤوال عن            :تل أبيب 
ها مجموعة مـن الـسياسيين والعـسكريين        انه اسماعيل هنية، هذا ما جاء في عنوان حملة شعبية جديدة ينظم           

والهدف من هذه الحملة هو نشر الوعي في اسرائيل لضرورة إخالء المستوطنين والمـستوطنات              . االسرائيليين
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التي يعيشون فيها وتقع في قلب الضفة الغربية، ويقف وراءها عضوا الكنيست، أفيطال من العمل وفيالن مـن                  
مـنهم يؤيـدون    % ٧٤ع رأي أجري بين هؤالء المستوطنين أشار الـى ان           ويقول النائبان إن استطال   . ميرتس

وانضم الى هذه الحملة عدد من كبار القادة السياسيين          .الرحيل باالتفاق مع الحكومة مقابل التعويضات المذكورة      
  . وسيعقد هؤالء مؤتمرا لتأسيس حركتهم يوم األربعاء المقبل. والعسكريين السابقين في اسرائيل

  ٣/٢/٢٠٠٦ األوسط الشرق
  
   ١٩٦٧تقرير اسرائيلي يكشف حقيقة االستيطان في الضفة منذ  .٢٧

ورغم ان شارون   .  كشف تقرير اسرائيلي سري عن حقيقة االستيطان في الضفة الغربية          : امال شحادة  ،الناصرة
نـاء  يوصف بابو المستوطنات اال ان التقرير يظهر ان بيغن سجل رقما قياسيا بين رؤساء الحكومـات فـي ب                  

  .  من المستوطنات%٥٦ما نسبته ١٩٨٣ و١٩٧٧المستوطنات حيث اقيم في عهده ما بين السنوات 
واعد التقرير من قبل المعهد االسرائيلي لالبحاث االقتصادية واالجتماعية وبلغت تكلفته مليونا ونصف المليون              

تبين انه بنيت في الضفة الغربيـة   وفي قراءة سريعة للتقرير     . دوالر بتمويل صناديق غير رسمية منها اوروبية      
 وحـدة منفـردة     ٤٦٢ الفا و  ١٨ مليار دوالر منها     ٤،٣ وحدة سكنية بميزانية     ٤٨٣الفا و ) ٣٩(١٩٦٧منذ العام   

 ٦٥٦ مليون دوالر و   ١٥٠ مركزا تجاريا ومجمعات تجارية بتكلفة       ١٤٠وبني  .  مليار دوالر اضافية   ٤،٧بتكلفة  
 روضات اطفـال بتكلفـة      ٢٥٥ مليون دوالر و   ١١٣ كنيسا بتكلفة    ٣٢٢ مليون دوالر و   ٤٥٤مبنى عاما بتكلفة    

اما الشوارع فيصل طولها الـى الـف كيلـومتر          .  مليون دوالر  ٩٢ كرفانا بتكلفة    ٥٥٣٩ مليون دوالر و   ٣٨٢
 من ميزانية البناء في المستوطنات من النـاتج الـوطني           %١٥وكشف التقرير ان     . مليار دوالر  ٦،١وتكلفتها  

وشمل التقرير جانبا هاما عـن       . الدولة والبقية من استثمارات خاصة بينها جمعيات استيطانية         من مالية  %٥٠و
اهداف الحكومات االسرائيلية من المستوطنات باالستناد الى الواقع الذي يشير الى ان االهداف الحقيقية كانـت                

بح نسبة الكثافة الـسكانية     السيطرة على اكبر مساحة من الضفة حيث بنيت االف الوحدات غير المسكونة لتص            
 انسان في كل وحدة سكنية وفي الخليـل يـسجل الـرقم             ١،١في المستوطنات اقل نسبة في العالم حيث معدل         

وحسب التقرير فان النسبة تنخفض     . القياسي في الكم الهائل من الوحدات السكنية في المستوطنات غير الماهولة          
ويصل المعدل لكـل مـستوطن فـي        .  ومستوطنات غور االردن   في المستوطنات الكبيرة مثل نوفيم وناحليال     

 ١٧مستوطنة ارئيل يسكنها    : ومن المعطيات التي يوردها التقرير    .  مترا مربعا من البناء    ١٣٣٠مستوطنة شكيد   
كريـات اربـع     . مليون دوالر  ٨٣٥الف مستوطن بتكلفة بناء ويشمل وحدات سكنية مدارس ومجمعات تجاري         

 مستوطن بتكلفـة بنـاء      ٢٨٠٠كيدوميم ويسكنها   .  مليون دوالر  ٢٢٢٣لفة البناء ة     مستوطن تك  ٦٦٠٠يسكنها  
وتطرق التقرير الى   .  مليون دوالر  ١٩٥ مستوطن بتكلفة بناء     ٤٥٠٠بيت ايل ويسكنها    .  مليون دوالر  ٢٠٣،٥

ك واقـل   رؤساء الحكومات االسرائيلية ومساهمتهم في بناء المستوطنات حيث احتل بيغن المرتبة االولى ثم برا             
امـا فـي   .  الف متر مربع فقط١٨٣رئيس حكومة بنيت في عهده المستوطنات كان رابين حيث بني في عهده    

ويفسر معدو التقرير عـدم البنـاء        . الف متر مربع   ٤٢٨عهد نتنياهو فارتفع البناء ووصل بمعدله السنوي الى         
مع هذا يتحدث التقرير عن ارتفاع كبير       و. الكبير في عهد شارون بمقارنة بيغن الحداث انتفاضة االقصى التي         

في السنتين االخيرتين في بناء االستيطان في الضفة وسترتفع النسبة مع بناء خمسة االف وحـدة خطـط لهـا                    
وحسب التقرير فقد وصل الى الضفة حتى منتصف العام         . شارون وسينفذها اولمرت اذا شكل حكومة اسرائيلية      

لتقرير الى ان الخطورة تكمن في ان المتدينين اصـبحوا اصـحاب            ويخلص ا  .مستوطن جديد ) ٦٩٠٠ (٢٠٠٤
 .البيت الحقيقيين في الضفة الغربية

  ٣/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
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  المحكمة العليا تطالب السلطات االسرائيلية بتفسير عدم تغيير مسار الجدار في بلعين  .٢٨
 التفسيرات الالزمة لتصميمها على على عدم تغيير        طالبت المحكمة العليا االسرائيلية، نيابة الدولة العامة بتقديم       

الى جهة الغرب كي ال يلـتهم       ) غرب رام اهللا  (مسار جدار الفصل العنصري الذي يمر من أراضي قرية بلعين         
وقـال   .وأصدرت أمرا مشروطًًا بعدما التمس سكان بلعين ضد مسار الجدار في هذا الشأن            . من اراضي القرية  

سار الجدار الحالي لم يات نتيجة معايير أمنية كما تتدعي الدولة إنما جاء لتوسيع مدينـة                إن م : ممثل الملتمسين 
 مزراح التي تبنـى فـي هـذه    -واضاف أن مسار الجدار جاء ليمكن بناء حي متيتياهو. موديعين عيليت غربا  

جدارا فقط وتبـين فـي   كنا اعتقدنا بأن مديرية الجدار تبني   : وقال. االيام من دون ترخيص وال برنامج قانوني      
  . النهاية أنها تبني أحياء غير قانونية في المستوطنات

  ٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  المحكمة العليا اإلسرائيلية ترد استئناف عشيرة العقبي  .٢٩

 ردت المحكمة العليا استئناف أبناء عشيرة العقبي على قرار المحكمة المركزية في بئـر الـسبع،              :ياسر العقبي 
أي ) العراقيـب ( إقامة قرية جنوبي رهط في الموقع الذي أقيمت فيه مستوطنة غبعوت بـار             رفض تمكينهم من  

وقالت المحكمة إن لمؤسسات التخطيط الحق      . العودة إلى أراضيهم التي رحلوا عنها قبل أكثر من خمسين عامًا          
! دة الزمن إلى الوراء   وفي قرارها ادعت المحكمة أنه ال يمكن إعا        !!!بتخصيص الموقع المذكور للسكان اليهود    

وأشارت المحكمة إلى أن هؤالء السكان اليهود غيروا أماكن سكنهم ونقلوا أبناءهم لمدارس المنطقة وجعلوا من                
  !المستوطنة مركز حياتهم

  ٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  ليكود ومفدال ويسرائيل بيتينو القائمة يمينية متطرفة تضم : مبادرة نتنياهو .٣٠

ليكود والمفدال ويسرائيل بيتينو وتـشكيل قائمـة        ال: درة القامة كتلة يمينة تضم أحزاب     يسعى نتنياهو لتنفيذ مبا   
. وذكرت هآرتس أن نتنياهو اجرى عددا من االتصاالت هذا االسبوع مع الحـزبين            . مشتركة لخوض الكنيست  

وذكـرت  . يفمفدال اورل الئيس  رليبرمان و  وقال مقربو نتنياهو أنه اجرى اتصاالت مع رئيس يسرائيل بيتينو         
مصادر مقربة من نتنياهو أنه قدم هذا االقتراح بعدما تنبأت استطالعات للرأي طلبها مكتبه بأن تشكيل قائمـة                  

 تهولقيت مبادر . ليكود أوالً وسيزيد من تأييد القادمين الجدد للقائمة       اليمينية لخوض االنتخابات سيزيد من تمثيل       
لن يوافق احد على تخصيص مكان لعضو كنيـست         : قال احدهم نفورا في أوساط أعضاء الكنيست من حزبه و       

وقال قيـاديون فـي     . ليكودالليكود في وقت بات فيه الدخول للكنيست غير مؤكد ألعضاء           المن حزب آخر في     
 يسعى إلى تشكيل قائمة يمينية متطرفة من أجل أن          هليكود أن أحدا منهم لن يدعم هذه المبادرة أبدا خاصة وان          ال

  .  ه استطاع الحصول على عدد مقاعد أكبريظهر وكأن
  ٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

 
  وزير اسرائيلي وزعيم حزب كبير سيحاكمان بتهمة الفساد .٣١

قرر المستـشار القـضائي للحكومـة اإلسـرائيلية تقـديم           : تل أبيب  من ٣/٢/٢٠٠٦ الشرق األوسط    نشرت
 . الصحة السابق، شلومو بن عـزري      شخصيتين سياسيتين كبيرتين للمحاكمة بتهمة الفساد، هما هنغبي، ووزير        

بن عزري وهو الرجل الثاني في شاس، فسيتهم بتلقي رشوة من مقاول بناء نفذ أعمال صيانة وترميم في بيته                   و
 . ألف دوالر، وبالمقابل منح المقاول أعماال في الوزارة٢٣بقيمة 

السـرائيلي توجيـه االتهـام       قرر المدعي العام ا    :رويترز نقالً عن    القدس من ٣/٢/٢٠٠٦ الدستور   وأضافت
بـي  غونفـى هن . واالتهامات بخصوص تعيينات قام بها بينما كان يعمل كـوزير للبيئـة        .بيغباالحتيال الى هن  



 

 14

 عدة اتهامات باالحتيال وخيانة الثقة لدوره       يهوقال بيان لوزارة العدل ان مزوز سيوجه ال        .ارتكاب اي مخالفات  
  .بي قبل اصدار االتهامغيعقد جلسة لهنوأضاف البيان ان مزوز س .في التعيينات

  
   مقعدا  ١٥ مقعدا؛ ليكود ٢١ مقعدا؛ العمل ٤٢كديما : إستطالع .٣٢

أظهر استطالع للرأي أجراه معهد داحاف ويديعوت احرونوت أن كديما برئاسـة اولمـرت سيحـصل علـى                  
. مقاعـد ١٠وشاس  . مقعدا١٥ ليكود برئاسة نتنياهو  المقعدا و ٢١العمل برئاسة بيرتس     و .مقعدا في الكنيست  ٤٢

مقاعـد،  ٥ ياحـد    -مقاعد، ميـرتس  ٥مقاعد، يهدوت هتوراة    ٦مقاعد، ويسرائيل بيتينو    ٨والقوائم العربية على    
بأن قائمة مرشحي كديما جيـدة وقالـت نـسبة          % ٤٤وأفادت نسبة    .مقاعد٣مقاعد، مفدال   ٥هئيحود هليئومي   

وحول القضايا السياسية االسرائيلية، قالـت      . ى أنها سيئة  عل% ١٨بينما أكّدت نسبة    . أن القائمة متوسطة  % ٢١
إن على الحكومة أال تتعامل في هذه األثناء مع فوز حماس انما االنتظار ومتابعـة كيفيـة عمـل                   % ٥٦نسبة  
علـى  % ٢١إنه يجب استمرار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية فيما اثنت نـسبة   % ٢٣وقالت نسبة   . حماس

قالوا % ٣٧و. أن حماس ستستمر بما أسمته باالرهاب     % ٦١وأفادت نسبة   .  مع السلطة  ضرورة قطع العالقات  
فيمـا  . إنه يجب تجميد تحويل أموال السلطة الفلسطينية في هذه االثنـاء     % ٤٣وقالت نسبة    .إن حماس سيعتدل  

حويـل  اسـتمرار ت  % ٢٧فيما ايـدت نـسبة      . ان على اسرائيل التوقف عن تحويل االموال نهائيا       % ٢٨قالت  
وقالت نـسبة   . وتطرق االستطالع الى قضية المواجهات العنيفة في عامونا بين الجيش والمستوطنين          . األموال

وقالـت  . ان الشرطة والجيش مـذنبون    % ١٦وقالت نسبة   . أن المستوطنين هم من سبب احداث العنف      % ٥٧
  . حكومة هي المسئولةالقالت أن % ٤ان الطرفين مذنبان و% ١٠

  ٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تقر التفاوض مع التجمع الوطني الديمقراطي   .٣٣

أقرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماعها الخميس البـدء بالمفاوضـات مـع التجمـع الـوطني                  
مع يجري  وأكدت اللجنة أن التفاوض مع التج      .الديمقراطي من أجل تحقيق تحالف في انتخابات الكنيست المقبلة        

على أساس الثوابت التي أقرها مجلس الحزب واللجنة المركزية في السابق، وهي أن تكون الكتلة في الكنيست                 
 يهودية، وأن تكون الجبهة ممثلة بثالثة مقاعد مضمونة على األقل، وتعزيز مكانة الحـزب الـشيوعي                 -عربية

  .على الصعيدين البرلماني والشعبي
  ٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  ت إسرائيلية لفلسطينيين تعرضوا للتعذيب تعويضا .٣٤

أعلن محامون أن إسرائيل سوت قضية ترجع إلى عقد رفعها فلسطينيون قالوا إنهم عذبوا في الـسجن     : رويترز
وقـال   .العسكري ودفعت تعويضات ضمن اتفاق خارج إطار القضاء لم تعترف فيه الدولة بارتكـاب مخالفـة               

 ألف  ٥٣٦( مليون شيكل  ٢,٥سابقة إن موكليه تسلموا     النتفاضة  االجوبوا خالل    فلسطينيا اعتقلوا واست   ٢٨محامي  
وأكـدت وزارة العـدل     . الشهر الماضي ووافقوا في المقابل على التنازل عن قـضيتهم ضـد الدولـة             ) دوالر

وقال النـاطق باسـم     . اإلسرائيلية التوصل إلى تسوية خارج القضاء لكنها لم توضح حجم التعويض الذي دفع            
  . نشدد على أن الدولة لم تعترف قط باالتهامات الواردة في القضية: زارةالو

 ٣/٢/٢٠٠٦البيان 
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  إعالمياً .. تقرير إسرائيلي حول االنسحاب من غزة .٣٥
بإمكان الكلمات أن تقتل أيضاً، تحت هذا الـشعار أطلـق مركـز حمايـة الديموقراطيـة فـي                    :صباح أيوب 

وأصدر منذ أسابيع، آخـر     . إلعالم اإلسرائيلية المكتوبة منها والمرئية    مشروع مراقبة وسائل ا   ) قيشف(إسرائيل
تقرير له بعنوان تغطية إعالمية مفكّكة لالنسحاب من غزة، درس من خالله كيف تناولت الصحف والمحطات                
التلفزيونية اإلسرائيلية موضوع االنسحاب، الذي صنّف كأحد أكبر األحداث اإلعالمية فـي تـاريخ إسـرائيل                

  . ف تغطيته من قبل اإلعالم اإلسرائيلي بالمفككة واالنتقائية والمنحازة والمضللةووص
وشملت الدراسة ثالث صحف إسرائيلية محلية هي يديعوت أحرونوت، معاريف، هاآرتس وثـالث محطـات               

الدراسـة  وقسمت  . وامتدت فترة المراقبة طوال مدة االنسحاب     . تلفزيونية هي القنوات األولى والثانية والعاشرة     
أوال، فترة ما قبل االنسحاب ثانيا، خالل االنسحاب ثالثا، ما بعد االنسحاب رابعـا، خالصـة                : إلى أربعة أقسام  

وتمت معالجة حوالى ألفي مادة إعالمية تضمنت مقاالت صحافية ومانشيتات وصـور ومقـدمات              . ومالحظات
ر كيف تعاطى رؤساء التحرير مع المواد التـي         وركّزت الدراسة على إظها   ... أخبار وأفالم وتقارير وتحليالت   

ماذا وضعوا في الصفحة األولى وفي مقدمات نشراتهم اإلخبارية؟ كيف انتقوا العناوين؟ على             : قدمها المراسلون 
ماذا سلّطوا األضواء وماذا أهملوا من أخبار؟ كيف تم مونتاج األفالم والتقارير قبل بثّها على الهـواء؟ عـالم                   

  : التحليالت؟ فأظهر التقرير ما يليركّزوا في 
في المرحلة األولى، عملت وسائل اإلعالم على بثّ أجواء من القلق والتحذير مـن خطـر حـدوث صـراع                    

وسعت إلـى نقـل صـورة       . إسرائيلي داخلي ناتج عن احتكاك المستوطنين بعناصر الشرطة المكلّفة إخالءهم         
خبر عن األجواء السائدة قبل بدء االنسحاب، حمـل          ١١٠٠مضخّمة عن الوضع في المستوطنات، فمن أصل        

 خبر إشارات تهدد بحدوث أزمة داخلية ومشاكل كبيرة بين الرافضين لالنـسحاب وعناصـر الـشرطة                 ٥٠٠
مثاال على ذلك، استخدام بعض العبارات التهويلية كما ورد في مقدمة النشرة اإلخبارية فـي القنـاة                 . والجيش
أو فـي عنـاوين نـشرات القنـاة         . غزة أشبه بساحة حرب   . لتأهب القصوى غداً  الشرطة تعلن حالة ا   : األولى
مئات : بدأ العد العكسي للمواجهة، أو ما بثّته القناة الثانية من صور للمتظاهرين وعلّقت عليها كالتالي              : العاشرة

الدخول إلـى   المتظاهرين اإلسرائيليين يتجمعون في سيديروت تواجههم مئات من عناصر الشرطة لمنعهم من             
كما برزت االنتقائية لدى تلك المحطات التلفزيونية، عندما قررت القناة الثانية           . المواجهة محتّمة . غوش كاطيف 

مثال عرض التقرير الوحيد الذي صور بعض أعمال الشغب وبعض المواجهات من أصل عشرة تقارير أوردها                
كمـا ظهـرت علنـا      . ون بين الشرطة والمستوطنين   المراسلون يصفون فيها الوضع بالهادئ ويركّز على التعا       

بعض عمليات التضليل التي اتبعتها المحطات إلبراز الصورة التي يريدونها فقط، مثل تعليق القناة عشرة على                
أحد األفالم المصورة بجملة بدأ العد العكسي للمواجهة، بينما كان المراسل الميداني للقناة ينقل مباشرة صـور                 

هم يمارسون أعمالهم اليومية بشكل طبيعي، في حين يلعب األوالد في شوارع وأحيـاء هادئـة                المستوطنين و 
وقد تميزت القناة األولى باستغاللها للحدث وبثّ شريط ترويجي، يحثّ المشاهدين على متابعة بـرامج               !. تماما

 بـثّ مباشـر علـى مـدى     كونوا معنا في. األحداث ستتفاقم وستصبح مشوقة : القناة في تلك الفترة، وجاء فيه     
  . ألن األمر يستأهل على القناة األولى. ساعات النهار

األولى تـصوير االنـسحاب     : أما في المرحلة الثانية، فقد سجلت الدراسة بعض المالحظات صبت في خانتين           
حدث بشكل  والثانية، إغفال دور الفلسطينيين وتغييبهم عن ال      . كمأساة وكارثة وطنية تتسبب بصدمة نفسية كبيرة      

الحظ التقرير أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المرئية سعت خالل فترة االنسحاب إلـى تـأجيج المـشاعر                 . كلّي
 تقريرا صور بطريقة دراماتيكية حزينة وسلّط       ٧٤٠واللعب على الشقّ النفسي لدى المشاهدين، فبثّت أكثر من          

فعرضـت القناتـان    . شهد على االنسحاب وشارك فيه    الضوء، بطريقة مبالغة، على األسى الذي يعانيه كل من          
 دقيقة صورت منازل مهجورة، وأطفاال يبكون، شـبابا         ٤٠ إلى   ٣٠األولى والعاشرة أفالما تراوحت مدتها بين       

ترافقهـا موسـيقى    ... يحملون األعالم اإلسرائيلية، وأحياء خالية من السكان، ومشاهد لغروب الشمس والبحر          
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: غاني فولكلورية إسرائيلية مع بعض التعليقات الوجدانية التي ظهرت على الـشاشة مثـل             بيانو كالسيكية أو أ   
، أو القلوب تنفطر فـي لحظـات        ...وجنّاتهم التي صنعوها بأيديهم   ... وأحالمهم التي بنوها  ... يتركون منازلهم 

اإلسـرائيلية علـيهم   أما عن الفلسطينيين، وتاريخ وجودهم في غزة، ومعاناتهم، وتضييق الـسلطة    ... المغادرة
فكّل ذلك لم يذكر في اإلعالم، ال بل أغفل عن قصد وأسقط من جميع              ... ودورهم المتعاون جدا أثناء االنسحاب    

وتبـرز المفارقـات فـي المرحلـة        . التقارير اإلخبارية والتحليالت السياسية التي بثّت بكثرة خالل تلك الفترة         
األولى، تظهر في االهتمام المفـاجئ والمكثّـف بالفلـسطينيين          : يناألخيرة، إذ سجل التقرير مفارقتين أساسيت     

وبـثّ صـور    ... وتصدرهم للصفحات األولى واألخبار الرئيسية بصفتهم مخربين وشامتين وناهبين وأشـرار          
مع العلـم أن التقـارير التـي وردت مـن           ... تحريضية تبين الفلسطينيين ينهبون المعابد والمنازل ويحرقونها      

ين الميدانيين أكّدت أنه لم تحصل عمليات نهب ألن اإلسرائيليين لم يتركوا شيئا وراءهم أصال، كما نقل                 المراسل
وهذا ما لم يذكر أبـدا فـي وسـائل          . المراسلون أن الفلسطينيين كانوا يحرقون النفايات وينظفون األمكنة فقط        

األسى والحزن الذي عملت علـى بثـه جميـع          أما المفارقة الثانية فهي تحول الشحن النفسي بمشاعر         . اإلعالم
الوسائل خالل فترة االنسحاب وما قبلها، إلى مشاعر فخر بعناصر الشرطة والجيش الذين وجهت لهم المحطّات                
التلفزيونية رسائل شكر وإجالل لدورهم البطولي في عملية اإلخالء، ومشاعر اعتـزاز بالمـستوطنين الـذين                

  . نبرهنوا عن شجاعة وتماسك كبيري
وقد أغفل اإلعالم اإلسرائيلي طرح مجموعة تساؤالت عن وضع غزة بعـد االنـسحاب، ومـسألة البوابـات                  

كما تـم  ... والمعابر والحدود والحوار اإلسرائيلي الفلسطيني ومسألة الفقر والبطالة والكثافة السكانية في القطاع   
 بينما ركّزت وسائل    ،كل كامل من غزة بعد    تجاهل ما جاء في حديث نبيل شعث عن أن إسرائيل لم تنسحب بش            

اإلعالم على الشقّ اإلرهابي المتمثّل بتصريحات قادة حماس والتي أكدت على استمرار النضال والجهاد حتـى                
 .تحرير كامل األراضي الفلسطينية

  ٣/٢/٢٠٠٦السفير 
  
  اسبعد فوز حمالمنظمات اليهودية األمريكية موزعة بين التشاؤم ونصائح االنتظار  .٣٦

ترددت اصداء النجاح الكاسح الذي حققته حماس في االنتخابات بين المنظمات والـصحف اليهوديـة             : واشنطن
األمريكية على نحو غير مسبوق، وبعد مرور حالة الذهول التي اعتـرت هـذا القطـاع، بـدأت التعليقـات                    

ار موحد لمواجهة مـا اسـمته       واالفتتاحيات واألعمدة والبيانات تتوالى وكأنها محاولة لجمع الصفوف حول مس         
  . المنظمة الصهيونية األمريكية بالكارثة غير المتوقعة

إال أن هناك أصواتاً حاولت أيضاً االحتفاظ بقدر من االعتدال والواقعية في نظرتها إلى هذه الخريطة السياسية                 
اً ونسبياً إلى حد كبيـر،      الجديدة في األراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من ان اعتدال هذه األصوات كان هامشي            
  . فانها ظلت تمثل أقلية محدودة في سيل تعليقات المنظمات والصحف اليهودية األمريكية

 ألـف  ٢٠٠ففي صحيفة جويش ويك التي تصدر في نيويورك قال مراسلها في الضفة الغربية ان حماس انفقت    
ة قابلة لخوض االنتخابات ونقل المراسل      دوالر منحتها لمكتب استشاري في العالقات العامة وذلك لتقديم صور         

عدداً من الالفتات التي نثرتها حماس خالل الحملة في مئات المدن والقرى الفلسطينية ومنها الفتة كتب عليهـا                  
وأشار إلى ان البرنامج االنتخابي للحركة صيغ       . باالنجليزية نحن ال نغني أغنية الموت ولكننا ننشد نشيد الحياة         

لميثاقها، ففي الميثاق عبارة تشير بوضوح إلى ضرورة تـدمير إسـرائيل، امـا البرنـامج                على نحو مخالف    
االنتخابي فقد كان أكثر غموضاً إذ انه طالب بتحرير األراضي الفلسطينية المحتلة دون ان يحدد هذه األراضي                 

فها الراديكاليـة ازاء    وأضاف ان الخبراء اإلسرائيليين اتفقوا على استبعاد تعديل حماس لمواق         . بصورة مباشرة 
 اإلسرائيليون يتوقعون سنوات من جمود جهـود الـسالم          :اسرائيل لمجرد انها شكلت حكومة جديدة، واضاف      

  . وربما اندالع دورة جديدة من دورات العنف الدموي التي ألفتها تلك المنطقة المضطربة من العالم



 

 17

 نبأ فوز حماس ال ينبغي ان يكون مقلقاً اكثـر ممـا             أما صحيفة بلتيمور جويش تايم فقد قالت في افتتاحيتها إن         
 كان محمود عباس ضعيفاً وكانت فتح منقسمة داخلياً بصورة ال شفاء منها كما كانت الـسلطة                 :ينبغي واضافت 

الوطنية غارقة في الفساد، وال يقدم هذا شركياً طويل األمد يمكن االعتماد عليه لتوقيع اتفاقيـة سـالم دائمـة                    
 كل االحوال فإن مصير أي اتفاق للسالم يوقعه عباس كانت حماس هي التي ستحدده من الناحية                 ومستقرة، وفي 

الفعلية، إذ انها كما عرفنا اآلن كانت تسيطر على الشارع وكان بوسعها اسقاط اتفاقية للسالم ال تقبل بها إذا ما                    
حقائق الواقـع وعلـى الجميـع ان        وقعها عباس مع إسرائيل، لقد اكتسب الموقف االن صورة اكثر اتساقاً مع             

  . يضعوا خياراتهم على هذا االساس الجديد
فوز حماس هو خبر سيئ لمحبي السالم في الشرق         . وقالت صحيفة جويش ادفوكيت التي تصدر في نيوانجالند       

األوسط وفي العالم، ودعت إلى ان تضع إدارة بوش أسئلة صريحة أمام الحركة وان تطلب منها إجابة واضحة                  
ويتعين ان تحدد موقفها بـال  . ها إذا ارادت حماس ان تحافظ على عالقة المجتمع الفلسطيني بالعالم الخارجي  عن

وبدون موقف واضح من هذه القضية االساسية سيستحيل تحديد فرص الـسالم            .. لبس من إسرائيل في الوجود    
ه الفرص تبدو وقد تضاءلت إلى حد       بين إسرائيل والفلسطينيين وإذا كان التاريخ القريب يصلح كمقياس فإن هذ          

كبير، إذ ان حماس كررت وتكرر رفضها لوجود إسرائيل ولحقها في العيش فضالً عـن زهوهـا بالعمليـات                   
 ومن اي حكومة فلسطينية تشكلها إذا مـا ابـدت           هاوطلبت من إدارة بوش اتخاذ موقف صارم من       . االنتحارية

 يعد وقت الحديث عن ضغوط واغراءات، وانما أصبح وقـت           موقفاً يقضي على فرصة السالم، فالوقت اآلن لم       
  . الحديث عن عزل ومحاصرة

أما صحيفة جويش برس المتشددة التي تصدر في نيويورك والتي اسسها الحاخام مائير كاهانا فإنهـا صـدرت                  
بغالف يحمل صورة نتنياهو وتحته كتب رداً على حماس وقالت بعد موت عرفات انتشرت خرافـة تقـول ان                   

حيل هذا االرهابي الفلسطيني األكبر يتيح فرصة إلحالل السالم وجاء فوز اإلرهابيين في حماس ليرد علـى                 ر
والفلسطينيون جميعاً يحلمون بتـدمير     . هذه الخرافة، فبدالً من عرفات نجد انفسنا اليوم امام ابناء الشيخ ياسين           

ى ذلك النحو المهين وإخراجنا من ارضنا       إسرائيل حتى وان اخفوا ذلك، وقد أدى انسحاب شارون من غزة عل           
التاريخية باستخدام القوة إلى رد فلسطيني تمثل في وضع حماس على رأس السلطة التي سمح رابين بتـشكيلها                  

ولم يكن رفض عرفات توقيع اتفاق السالم الكريم الـذي عرضـه           . وأمدها بيريز باألسلحة وتعامل معها باراك     
نتيجة لحسابات عشوائية، الفلسطينيون يرفضون إسرائيل، وعلى إسرائيل ان ترد          عليه كلينتون وليد اللحظة أو      

برفضهم، ال ينبغي اآلن تكرار اخطاء شارون وترك المزيد من االرض لحماس كي تبدأ منها حربها المقدسـة                  
عميـر  ضد الشعب اليهودي، على إسرائيل ان تفعل ما هو صحيح دون ابطاء وان ترسل آالفا من أبناء شعبنا لت                  

  . ارضنا وزراعتها وقتل كل إرهابي يزرع الشر والموت والخراب فور ان يطل برأسه
وقالت صحيفة شيكاغو جويش نيوز ان اللحظة الراهنة هي لحظة االنتظار، فسوف تتقدم حماس نحـو عـزل                  
 نفسها بنفسها عن العالم وإذا ما تصرفت إدارة بوش بحكمة وقطعت المعونات عن حكومـة تـشكلها حمـاس                  

وال نحبـذ رأي    . فسوف يدرك الفلسطينيون بسرعة انهم ارتكبوا خطأ كبيرا حين وضعوها على رأس حكومتهم            
من يقولون ببدء انتقاد الحركة التي نعرف جيداً انها إرهابية وانها ترغب في تدمير إسرائيل ولكن علينا رغـم                   

 ستدهش الجميع لو اتت من األصل، لـذا     ذلك ان نشرح للجميع اننا ننتظر بادرة سليمة من الحركة، وهي بادرة           
فإننا ال نفهم السبب في التعجل بالهجوم على حكومة فلسطينية تشكلها حماس إذا كانت هذه الحكومـة سـتقوم                   

  . بالمهمة بنفسها وبدون اي انتقادات منا
كس نيـوز   وفي حالة المنظمات فإن ديفيد ماكوفسكي وهو أحد مسؤولي إباك قال في تقديم أدلى به لشبكة فـو                 

 نعتقد ان السياسة الحكيمة تجاه هذا التطور الكبير في األراضي الفلسطينية هو اسـتخدام               :التليفزيونية األمريكية 
المساعدات لضمان التزام حماس بمسار السالم وبأسس خريطة الطريق، ونحن واثقـون مـن ان الكـونجرس                 
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 معونات أمريكيـة حتـى تبـدي التزامـاً       سيعمل على أال تحصل أي حكومة فلسطينية تشكلها حماس على اي          
  . بالسالم

وقال بيان صادر عن منظمة السالم االن األمريكية ان اي تعامل أمريكي مع حماس سيكون خطأ كبيراً إذا لـم                    
تتراجع الحركة عن سياساتها برفض االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وان حجر الزاوية في جهود السالم هـو                 

تاريخية بين دولة يهودية ودولة فلسطينية وإذا ما كانت حماس ترفض ذلك فإنها تضع              تقسيم اراضي فلسطين ال   
  . ه جهود السالم الحاليةينفسها بهذا الموقف خارج اي تصور عملي تعتمد عل

وقال ستيفن كوهين الذي يدير المنتدى السياسي وهو منظمة يهودية أمريكية عرفت باعتدالها النسبي ان هنـاك                 
اع المنظمات اليهودية األمريكية إلى ادانة األسس االيديولوجية لحماس أو االصرار على ان تغير              خطراً من اندف  

الحركة ميثاقها، بدالً من ذلك يتعين التركيز على المواقف العمليـة وارجـاء بحـث األسـس االيديولوجيـة                   
اكتنف الجاليـة اليهوديـة     وأضاف انه على الرغم من تفهمه ألسباب التشاؤم الذي          . والبرامجية لمرحلة الحقة  

األمريكية فإن هذا التشاؤم يعد في تقديري موقفاً مبكراً أكثر مما ينبغي، فثمة ضرورات واقعية ستضغط علـى                  
حماس لجعلها تدرك ان الحديث من مقاعد المعارضة يختلف عن الحديث من موقع المـسؤولية عـن اتخـاذ                   

  . قرارات يومية عملية
  ٣/٢/٢٠٠٦الشرق القطرية 

  
  سرائيل تتراجع عن شراء المياه من تركيا  ا .٣٧
أبلغ الجانب االسرائيلي الحكومة التركية أمس أنه لن يشتري مياه نهر مناوغات كما كـان     : حسني محلي  ،أنقرة

نهـر  الوقالت مصادر دبلوماسية إن الجانب االسرائيلي أشار الى  التكلفة العالية لنقل مياه              . متفقا عليه منذ فترة   
 بالسفن الكبيرة عبر البحر األبيض المتوسط وهو ما سيكلف أكثر من  دوالر للمتر المكعب وقرر                 الى اسرائيل 

  .إلغاء العقد المبدئي المتفق عليه بين الطرفين
  ٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
 إسرائيل تتهم الفلسطينيين بمحاولة إسقاط طائرة هليكوبتر  .٣٨

نظيمات الفلسطينية العسكرية، امس، بمحاولة اطالق صـاروخ        اتهمت سلطات الجيش االسرائيلي الت    : تل أبيب 
وقالت ان الصاروخ   . ، باتجاه طائرة هليكوبتر كانت تحوم فوق القطاع       )ST-7(كتف مضاد للطائرات من طراز    

وقـال  . لم ينطلق نتيجة خلل فني على ما يبدو، واصاب عدة فلسطينيين بجراح ممن وجدوا بالصدفة في المكان       
ي ان شكل الصاروخ، كما يبدو في الرادارات وطريـق توجيهـه ونوعيتـه يـشير الـى أن                   الناطق العسكر 

الفلسطينيين كانوا يستعدون لتنفيذ خطوة أخرى الى األمام في طريق العمل المسلح ولكن حادث عمل وقع لهـم                  
  . بالصدفة فبدال من قتل اسرائيليين أصابوا فلسطينيين

  ٣/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  
  ل العشرات من دبابات ميركافا إلى المستودعات االحتالل ينق .٣٩

 ذكرت مصادر صحفية صهيونية أن الجيش الصهيوني سينقل في األشهر القريبة القادمة العشرات مـن                :نابلس
 لإليداع في مستودعات طوارىء في وضع االستعداد وذلـك          ٤دبابات ميركافا بينها دبابات ميركافا من طراز        

وبررت قيادة الجيش هذه الخطوة بأنه في الوقت الحـالي ال توجـد              .يرات تنفيذية بسبب مشكالت تمويلية وتقد   
حاجة إلى كمية كبيرة من الدبابات في الخدمة النظامية، خاصة وأن كلفة صيانتها مرتفعة جداً وال داعي لهـا،                   

لمشكلة الكبرى هي   وذكرت المصادر أن ا    .وكذلك بهدف تقليل عدد أفراد الخدمة الدائمة الذين يعتنون بالدبابات         
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، وكلفة صيانتها تكـون أحيانـا أعلـى         ٤أن أسعار قطع غيار الدبابات، وخاصة قطع دبابة ميركافا من طراز            
  . بضعفين من كلفة صيانة دبابة ميركافا من الطراز القديم، وذلك بسبب األجهزة المطورة التي تحتويها

  ٢/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
  ة موحدة ضد إيران بيريز يطالب بجبه .٤٠
وجه شيمون بيريز انتقادات حادة للبرنامج النووي اإليراني أمس ودعا العالم إلى إقامة جبهـة موحـدة      : أ.ب.د

وقال في تصريحات له في فيينا إن المجتمع الدولي يجب أن يفرض ضغوطا سياسية ونفسية على                . ضد طهران 
  . ة فيما يتعلق باألسلحة النوويةالنظام اإليراني وإال فإن إيران ستصبح سابقة خطير

 ٣/٢/٢٠٠٦البيان 
  
 االف السودانيين ى االجهزة االمنية االسرائيلية تخش .٤١

لخميس ان االف الالجئين السودانيين تمكنوا من اقالت مصادر في جهاز الشاباك  : زهير اندراوس،الناصرة
الي ان هذه الظاهرة باتت مقلقة للغاية، الدخول الي الدولة العبرية والسكن فيها بصورة غير شرعية، الفتين 
 . الن هناك من سيحاول ان يضمهم الي الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية

 ٣/٢/٢٠٠٦القدس العربي 
  
  الجيش االسرائيلي يضم الجمال والحمير لمهامه العسكرية  .٤٢

اعدة عناصـره فـي      بات الجيش االسرائيلي يرغب في االعتماد على الحيوانات لمـس          : امال شحادة  ،الناصرة
فبعد ان نجح في استخدام الكالب وسيلة لمالحقة الفلسطينيين، اجرى الجيش في لواء الشمال              . مهامهم العسكرية 

تدريبات على الجمال من الحجم الصغير بال سنام والحمير لمساعدته في نقل الذخيرة لدى تنفيذ مهام عـسكرية                  
  . سلق الجبال في بعض االحيانعلى الحدود الشمالية مع لبنان، حيث الحاجة لت

  ٣/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
  
   ثقافية في محافظات الوطن اتمؤسساحصاء  .٤٣

مؤسسة % ٧٠,٣ مؤسسة ثقافية في محافظات الوطن، منها        ٤٢٧وجود   أكد رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء،    
ة ثقافيـة عاملـة،      مؤسس ٣٠٠، أن هناك    ٢٠٠٥وأوضح في تقرير حول مسح واقع المؤسسات الثقافية          .عاملة

 مؤسسة ثقافية مغلقـة أو      ١٢٧ مؤسسة في غزة، مشيراً إلى وجود        ٨٤ مؤسسة في الضفة و    ٢١٦تتوزع بواقع   
  . أخرى في قطاع غزة٣٥ مؤسسة ثقافية في الضفة الغربية و٩٢متوقفة عن العمل وممارسة النشاط، بواقع 

  ٢/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
  نفي تحديد الرباعية مهلة لحماس لالعتراف بإسرائيل المنسق الدولي ي .٤٤

 الفارو دي سوتو ان تكون اللجنة الرباعية قد حددت فترة ثالثة شـهور لحركـة حمـاس                  الدوليمنسق  النفى  
وقال إننا لم نعط مهلة لحماس لتغيير هذه السياسة وال          . لالعتراف بإسرائيل كشرط الستمرار تقديم المساعدات     

وأضاف نعرف الوضع الفلسطيني المتردي بسبب االحـتالل         .  وسائل اإلعالم بهذا الطرح    أعرف من أين أتت   
وعمليات التدمير التي طالت البنى التحتية وبالتأكيد قطع هذه المعونات سيكون له آثار سـلبية علـى الـشعب                   

ـ             . الفلسطيني ى اآلن قـال ان     وحول مطالبة حماس باالعتراف بإسرائيل رغم انها لم تحدد حدودها الدولية حت
  .خريطة الطريق تحل هذا الموضوع

 ٣/٢/٢٠٠٦البيان 
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  مشروع قرار اميركي يطالب بمعاملة السلطة كمنظمة ارهابية .٤٥

ما زال فوز حماس يثير قلق المجتمع الدولي، اذ صادق البرلمان االوروبي :   جويس كرم،رام اهللا, واشنطن
 في حين قدمت مجموعة نواب في الكونغرس مشروع امس على شروط مواصلة تقديم مساعدات للفلسطينيين

 ليتينين أنها معدة القراروأكدت . قرار يقضي بوقف المساعدات المادية الى السلطة ومعاملتها كـمنظمة ارهابية
ناقشت مشروع القرار مع مستشارين في البيت األبيض واجتمعت بمستشار األمن القومي ستيفن هادلي، مشيرة 

لى أن البيت األبيض طالب بمرونة أكثر في التعامل مع المسألة، ولذا تم تضمين المشروع في مؤتمر صحافي ا
ويجيز . بنداً يسمح للرئيس بوش باستعمال صالحياته لرفع الحظر عن زيارات بعض مسؤولي السلطة

ي مكتب واعتبر المسؤول األعلى ف. المشروع تقديم مساعدات لمنظمات فلسطينية غير حكومية وهيئات انسانية
منظمة التحرير في واشنطن نبيل أبو زنيد أن مشروع القرار خطير جدا ويلوح بأزمة جدية بين واشنطن 

 في وقت أكدت ليتينين لـالحياة وجود أكثرية مضمونة مع ،والسلطة ستكون عواقبها سيئة على عملية السالم
  .المشروع

  ٣/٢/٢٠٠٦الحياة 
  
   مليار دوالر١,٢ محادثات سعودية فلسطينية لسد عجز قدره .٤٦

قال دبلوماسي فلسطيني بارز أمس إن الـسعودية سـتبدأ           :  عبد الرؤوف أرناؤوط، رويترز    ،رام اهللا، الرياض  
 مليار دوالر لـسد العجـز       ١,٢محادثات الشهر الجاري مع السلطة الفلسطينية بشأن مساعدة مالية ال تقل عن             

ن أموال المساعدة العاجلة ستسهم في صرف رواتب موظفي         وقالت مصادر إ    .المتزايد في الميزانية الفلسطينية   
وقال الدبلوماسي الموجود في الرياض من المتوقع أن تبـدأ           . مليون دوالر  ١١٦السلطة التي تصل شهريا إلى      

المحادثات في الرياض هذا الشهر ولن تشمل العجز في الميزانية فقط بل تدرس سبل دعم الشعب الفلـسطيني                  
  . مليار دوالر١,٢مضيفا أن العجز يصل حاليا إلى . خيرة في األراضي الفلسطينيةبعد التطورات األ

  ٣/٢/٢٠٠٦الوطن السعودية 
  

 صحف اوروبية تعيد نشر الرسوم وتهديدات في غزة باالنتقام .٤٧
 نـشر رسـوم   ىتصاعدت المظاهرات الغاضبة في العالم االسالمي احتجاجا عل :بسام البدارين: لندن ـ عمان 

واعلنت لجـان المقاومـة الـشعبية       .  في صحف دنماركية واوروبية امس     صلى اهللا عليه وسلم   مسيئة للرسول   
 ى ـ القيادة المشتركة في قطاع غزة امس هدر دم رعايا النروج والدنمارك وفرنسا ودعت ال ىوكتائب االقص

ن فلسطينيون مكاتب االتحاد االوروبي      وطوق مسلحو  ،  اغالق مكاتب وقنصليات هذه الدول في الضفة والقطاع       
ووصف مـسؤول باالتحـاد     . في قطاع غزة امس مهددين بأعمال عنف ضدها ومطالبين باعتذار عن الرسوم           

   .االوروبي التهديدات بأنها غير مقبولة 
 ٣/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

  
 عبداهللا ومشّرف يأمالن من حماس تشكيل حكومة تعمل على تقدم السالم .٤٨

طالب الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، والرئيس الباكستاني أمس، المجتمع الدولي بقبول  :جميل الذيابي، دإسالم آبا
نتائج االنتخابات الفلسطينية، والتعامل مع فوز حماس بشكل موضوعي، وتجنب األحكام المسبقة والمواقف 

  .في عملية السالمودعيا الحركة الى القيام بتشكيل حكومة تعمل على تحقيق تقدم . المتعجلة
  ٣/٢/٢٠٠٦الحياة 

  



 

 21

 ال وساطة بين عمان وقادة حماس: إخوان األردن .٤٩
توقعت الحركة اإلسالمية في األردن انتهاء األزمة بين الحكومة األردنيـة وحركـة   : عمان ـ فارس شرعان 

وقـال  . والحركةحماس قريباً، وفتح صفحة جديدة في العالقات بين الجانبين، نافية قيامها بوساطة بين األردن               
كتلة األردني، الهنيدي، إن خالد مشعل، وأعضاء المجلس السياسي لم يطلبوا من الحركـة اإلسـالمية                الرئيس  

  .التوسط لدى الحكومة األردنية
  ٣/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
 اعطوا حماس وقتا كافيا كي تتكيف مع دورها الجديد: ندوة جامعة لندن .٥٠
شرق االوسط في جامعة لندن ندوة عن نتائج االنتخابات الفلسطينية شارك نظم معهد ال  :سمير ناصيف، لندن

وطرح بيلليترو بعض االسئلة حول . عزام التميمي، وروبرت بيلليترو، فيها عن حركة فتح زياد ابو زياد
؟ وقال انه حتي الساعة اظهرت حماس  اسرائيلهل ستوقف حماس عملياتها ضدومواقف حماس في المستقبل 

ا وربما ستركز علي تنظيف البيت الفلسطيني من الداخل وتتيح لفتح الدور في الشؤون االمنية انضباط
ورأي ان قيادة الواليات المتحدة الحالية لن تتعامل مع جهة تدعو الي تدمير اسرائيل،  . والعالقات مع الخارج

ولذلك توقع ان تستمر اسرائيل  ،اتهاكما ان حل المشكلة االسرائيلية الفلسطينية اآلن ليس علي رأس قائمة اولوي
. في القيام بمبادرات انسحاب من جانب واحد بعد االنتخابات االسرائيلية في اذار المقبل اذا فاز حزب كديما

وقد يستمر هذا . ولكنه قال ان موعد المفاوضات دفع الي تاريخ زمني ابعد مما كان عليه بعد فوز حماس 
س برأيه، بحاجة للوقت لكي تتكيف مع دورها الجديد، ومن غير الواضح بعد كما ان حما. الوضع لعدة سنوات

  .حسب قوله اذا كانت حماس ستتحول الي مفاوض شرعي
 ٣/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

  
  دعم السأوصي حكومتي باستمرار : السفير الهولندي لدى السلطة .٥١

ستمرار بدعم المؤسسات الفلـسطينية     أوضح السفير الهولندي لدى السلطة الفلسطينية أنه سيوصي حكومته باال         
  .زراعةالإذا تحقق األمن في قطاع غزة سيزيد من المشاريع االستثمارية خاصة في : وقال. المختلفة

  ٢/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   يعيد إقفال معابر إلى مواقع القيادة العامة  اللبنانيالجيش .٥٢

قع العسكرية الفلسطينية، التابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة، بين           شهدت المناطق المحاذية للموا     :شوقي الحاج 
بلدتي لوسي والسلطان يعقوب في البقاع الغربي، استنفارا واسـعا، وانتـشارا سـريعا لعـشرات المـسلحين                  
الفلسطينيين في الدشم العسكرية، وخلف السواتر الترابية المنشأة حول هذه المواقع، استمر أكثـر مـن ثـالث                  

اعات قبل ظهر امس، إثر تقدم ثالث شاحنات تابعة للجيش اللبناني، محملة باألتربة والصخور،، بهدف إعادة                س
 . هابعدما كانت القوات الفلسطينية المتمركزة في المنطقة، قد أقدمت على إزال        الى الموقع    إقفال المعابر والمسالك  

 الفلسطينية المسلحة في هـذه المنطقـة إال عبـر           وأكدت مصادر ان القوى األمنية لن تسمح بالتحرك للعناصر        
المداخل الرئيسية المؤدية لهذه المواقع، على اعتبار أن هناك معلومات مفادهـا أن مـسلحي القيـادة العامـة،                   
يحاولون إدخال أسلحة خفيفة ومتوسطة عبر عمليات تهريب من سوريا الى لبنان، تكون محطتها األولى فـي                 

  . توزع على الداخل اللبنانيمواقع السلطان لوسي، ثم
  ٣/٢/٢٠٠٦السفير 
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 إنهم مواطنون من دول عدوة: الجئون سياسيون عرب في اسرائيل .٥٣
اعتقد علي ان منحه حق اللجوء السياسي . عمر سوداني في الثالثين من عمره : آمال شحادة،القدس المحتلة

سجن بين عشرات السودانيين الذين قرروا لكن ما لم يحسب حسابه ان يجد نفسه في . سيكون في غاية السهولة
هؤالء وعشرات من أمثالهم من دول مختلفة، صدموا بالقانون االسرائيلي الذي ال ... الفرار الى اسرائيل

ربعهم . في اسرائيل ملفات أللف شخص ممن يطلبون حق اللجوء السياسي .يتعامل معهم كمواطني بقية الدول
 من ٩٠ من السودان و٩٨الغالبية الساحقة منهم من افريقيا، وهناك . صريةتسللوا الى هناك عبر الحدود الم

إذا كانت المسألة حسمت  .قلة قليلة منهم فازت الحق . من ليبيريا وبضعة أشخاص من مصر١٠٠الكونغو و
بالنسبة الى السودانيين بعدم إبقائهم في اسرائيل ومنحهم حق اللجوء السياسي، فإن ما يقارب تسعمئة طلب 

وهؤالء ال يجرىي الحديث عن حضورهم من دول عدوة السرائيل، ألن التعامل . أخرى ال يزال بحثها معلقاً
وتشير إحصاءات مكتب األمم المتحدة  .في اسرائيل مع هذه القضية، وكما يؤكد بابلي، مختلف عن بقية الدول

   .١٢ لـ ٢٠٠٤العام  شخصاً فقط وفي ١٣ منحت اسرائيل حق اللجوء لـ ٢٠٠٣الى انه في العام 
  ٣/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
   االتصاالت مصدرها هاتف في عين الحلوة : اللبنانيقيادة الجيش .٥٤

مجهولون عبوة متفجرة على السور الخلفي لثكنة فخر الدين التابعة للجيش           ألقى       ٣/٢/٢٠٠٦ السفير   ذكرت
 العسكريين بجروح طفيفة مـن جـراء        اللبناني في محلة الرملة البيضاء في بيروت، مما أدى إلى إصابة أحد           

تبين أن مصدر االتـصال      أنه   وأصدرت قيادة الجيش، بياناً قالت فيه      . تساقط الزجاج عليه، وتضرر سيارتين    
وجاء هذا التفجير بعـد   . هو علبة هاتف للعموم في مخيم عين الحلوة، والتحقيق جار لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم 

يقوم بتفجير لـم يحـدد      >> القاعدة<<كالمة من مجهول أبلغها فيه بأن تنظيم        م>> صدى البلد <<تلقي صحيفة   
  .مكانه

الصحيفة عينها تلقـت     أن    : يوسف دياب  عن مراسلها     ،بيروت من   ٣/٢/٢٠٠٦ الشرق األوسط    وأضافت
تقاالتوعلم بيانا بالفاكس موقعا باسم الجبهة االسالمية العالمية تضمن تحذيرا مما يجري في لبنان السليب من اع               

  .ان القوى األمنية توصلت ان مصدر البيان المنسوب الى الجبهة االسالمية العالمية هو قبرص
سلطان ابو العينين ندد باالعتداء، وقال في مؤتمر صحافي في مخيم           أن    ٣/٢/٢٠٠٦ اللبنانية   وجاء في النهار  

ترى في موقف واضـح ال لـبس فيـه وال           ان موقف الشعب الفلسطيني وقيادته بكل فئاته السياسية         : الرشيدية
غموض ان االعتداء على الجيش اللبناني في أي شكل من االشكال، هو اساءة الى القضية الفلسطينية والـشعب                  

ان الجيش صديق وشقيق، وال نقبل بأن يبقى الشعب الفلسطيني موضع اتهام في كل حدث أمني في                 . الفلسطيني
متحان متواصل لمواقفنا تجاه الجيش واالمن في لبنان ونـرفض ان يـزج             لبنان، كما اننا نرفض ان نبقى في ا       

 .الفلسطيني في أي اتهام او ان يبقى الوجود الفلسطيني كأنه جزر أمنية
  

  الفلسطينيون قادرون على إدارة الصراع بطريقتهم: صبيح  .٥٥
ة الفلـسطينية تـشهد     أكد مساعد األمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين محمد صـبيح ان الـساح              

متغيرات كبرى وصفت بأنها زلزال سياسي داخلي ومأزق دولي وذلك على اثر فوز حركة حماس باالنتخابات                
واشار الى ان التهديدات الدولية في غير مكانها وان الشعب الفلسطيني قادر علـى ادارة الـصراع                  .التشريعية
لفت الى ان ما تمر به حماس اليوم مرت به حركة           و فرق صبيح في حديثه بين السلطة والمعارضة       و .بطريقته

واوضح ان حماس تعي كـل المـصاعب التـي          . فتح في السابق حيث كانت في المعارضة ثم وصلت للسلطة         
وحول رؤيته عن المستجدات علـى       .ستواجهها وانها اعطت اشارات سياسية واضحة ولم يقرأها الغرب جيداً         
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ضلي حماس لديهم الكثير من المخارج ويعرفون ماذا سيفعلون في المرحلة           الساحة الفلسطينية اكد صبيح ان منا     
  .المقبلة وكيف يديرون الدفة السياسية الفلسطينية

  ٣/٢/٢٠٠٦السياسة الكويتية 
  

   حماس تجاه موقفهااألحزاب العربية تطالب ألمانيا العدول عن  .٥٦
س موجهة إلى المستـشارة األلمانيـة أنجـيال         طالبت األمانة العامة لمؤتمر األحزاب العربية في رسالة لها أم         

وأعربـت األمانـة    . ميركل بالعدول عن موقفها، عدم تعامل المانيا مع حكومة فلسطينية تشكلها حركة حماس            
العامة التي تضم في عضويتها أكثر من مائة حزب عربي من مختلف األقطار العربية عن أن هذا الموقف إنما                   

  . الفلسطيني وخياره الديمقراطي الحريعبر عن موقف ضد إرادة الشعب
  ٣/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 

  
   البد من تشجيع فتح وحماس لتشكيل حكومة معتدلة: مبارك .٥٧

 أكد حسني مبارك أن مصر تعمل من أجل دفع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي : غزة ـ من أشرف أبوالهول 
وأوضح في حوار أدلي به إلي صحيفة يـديعوت           . منطقة وتحقيق االستقرار في ال     , لالستمرار في عملية السالم   

وردا   .  وأنه البد من التوفيق بين األطراف الستئناف عمليـة الـسالم   , أحرونوت ـ أن السالم هو هدف الجميع 
 صحيح قد يكون هناك بعض التخـوف         ,  إنه ليس قلقا    :  قال  , علي سؤال حول ما إذا كان قلقا بشأن عملية السالم         

  ,  ومن جانبنا   ..  والشعب الفلسطيني يود أن يعيش في سالم        ,  إال أنها تريد السالم     , س نظرا ألحداث مضت   من حما 
 وتوقع   .  أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تشكل قبل شهرين أو ثالثة          ىأشار إل  و  .  هذا األساس  ىنحن نعمل عل  

  . أن يحدث خالل تلك الفترة تفاهم بين فتح وحماس
 إننا   :  وقال  ,  خاصة بعد الثقة المتبادلة بينه وبين رئيس الحكومة اإلسرائيلية          ,  أسفه لمرض شارون   باركم ىوأبد

    .  السؤال عنهى ولهذا فأنا حريص عل , سبق واتفقنا في أشياء واستطعنا تنفيذها
  ٣/٢/٢٠٠٦األهرام المصرية 

  
  الشعب الفلسطيني يختار قيادة ونهجاً جديدين .٥٨

  نافعبشير موسى. د
قبل أسابيع قليلة، نشرت في هذا الموقع أؤيد مشاركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 

كنت أحسب حينها، وربما كانت تلك هي أيضاً حسابات . وأدعوها إلي عدم المشاركة في الحكومة الفلسطينية
اً من الطرفين لن يتفوق تفوقاً حاسماً بمعني أن أي. حماس، أن نتائج التنافس بين حماس وفتح ستكون متقاربة

على الطرف اآلخر، وأن الظروف الفلسطينية الداخلية والدولية تستدعي استمرار قيادة فتح للحكم، على أن 
ولكنني اعتقد اآلن أن األمور . تمارس حماس رقابة صارمة على اإلدارة الفلسطينية الداخلية وعملية التفاوض

انتخابات الخامس والعشرين من كانون الثاني يفرض واقعاً وشروطاً مختلفة، تتطلب قد تغيرت، وأن ما أفرزته 
  .بالتالي استجابات مختلفة

وكان هذا االختيار حاسماً . أظهرت نتائج االنتخابات أن الشعب الفلسطيني قد اختار قيادة جديدة ونهجاً جديداً
في ظل التوقعات السابقة . ئز بثقة الشعببال شك، بحيث لم يعد هناك مجال لاللتباس حول من هو الفا

 مقعداً، وقد ترددت قياداتها بين المشاركة في ٥٠ إلى ٤٠لالنتخابات، كانت حماس تأمل في الحصول على 
ولكن حماس ال تستطيع اآلن التخلي عن . الحكم واالحتفاظ بموقع المعارض الرقيب في المجلس التشريعي

بغير ذلك، ستخسر حماس ثقة . سطينيون في الضفة والقطاع على عاتقهاأعباء المسؤولية التي ألقاها الفل
الطريق األفضل إلى مستقبل الحكم الفلسطيني هو بالطبع . الشعب، وتظهر بمظهر القوة السياسية غير الجدية
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حكومة وحدة وطنية، تحتفظ فيها حماس بأكثرية وزارية وتشارك فيها فتح، في شكل أساسي، كما تشارك فيها 
ولكن ثمة مؤشرات على أن هناك مجموعة صلبة في . قوى األخرى الممثلة في المجلس التشريعي، إن رغبتال

قيادة فتح ال ترغب في المشاركة في حكومة تقودها حماس، على افتراض أن حماس قد وجدت نفسها بهذا 
دت حماس غرقاً، كلما اقتربت وكلما ازدا. االنتصار الكبير في مأزق بالغ التعقيد، يجدر بفتح تركها للغرق فيه

  .االنتخابات التشريعية المبكرة، التي ستؤدي إلى خسارة حماس ألكثريتها البرلمانية
وثانياً علي صعيد  أوالً على صعيد تجربة إدارة حكم وسلطة بدون خبرة سابقة،: حماس تواجه بالفعل مأزقاً

. لية واإلقليمية المفروضة على السلطة الفلسطينيةالمالءمة بين برنامجها السياسي المعلن واالستحقاقات الدو
وبينما ال يجب التهوين من حجم التحديات التي ستجد حكومة حماس نفسها في مواجهتها، فال يجب تصوير 

 لم تكن لديهم خبرة سابقة، وبعد عشرة ١٩٩٤الذين استلموا مقاليد الحكم في . األمور باعتبارها تجربة مستحيلة
، ثمة بيروقراطية فلسطينية قد تشكلت في كافة دوائر الحكم ستسمح بانتقال السلطة في سنوات من السلطة

المشكلة ستكون في . سالسة من قوة سياسية إلى أخرى، ما لم يتعمد البعض االنقالب المبطن على إرادة الشعب
ي السياسي، فموقف أما على المستو. الحاجة إلى إعادة بناء أجهزة السلطة التي ينخرها الفساد من كل صنف

إذ لم يود التفاوض من أجل . حماس النقدي من مسيرة ونهج التفاوض الذي قادته فتح، صحيح بال ريب
التفاوض، حتى بحسابات أوسلو، إلى شيء يذكر، ولم يحقق السالم من أجل السالم للفلسطينيين ولو الحد األدنى 

هذا الدمار والتوسع في االستيطان ومصادرة إن كانت مسيرة التفاوض السابقة جاءت بكل . من حقوقهم
  األراضي والحصار، فلماذا ال يحاول الفلسطينيون طريقة مختلفة للتفاوض؟

ففتح، التي قادت الحركة . بيد أن وراء هذا الزلزال االنتخابي الكبير ما هو أبعد من تطورات السياسة القادمة
الثة عقود، ال تواجه مجرد أزمة عابرة كما يقول قادتها، بل الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير منذ أكثر من ث

  .وهي أزمة دور وموقع تاريخي، ال أزمة قيادة وتنظيم وأعباء حكم فحسب. تواجه أزمة مستحكمة بالفعل
  :تتمحور التفسيرات السائدة لتدهور شعبية فتح حول ثالث دوائر

مضى ربع قرن على عقد آخر مؤتمر عام لها، وباتت األولى، أن الحركة تفتقد الحراك الديمقراطي، بعد أن 
قيادتها أسيرة مجموعة تاريخية تقدم بها العمر واعتبرت منذ عودتها من الخارج غريبة عن قواعد الحركة 

وبينما تسيطر هذه القيادات على اللجنة المركزية للحركة، فإن القيادات الشابة . التنظيمية في الضفة والقطاع
نوات النضال الطويلة ضد االحتالل ال تساهم مساهمة مباشرة وفعالة في صنع قرار الحركة التي برزت في س

  . وتوجهها
الثانية، أن فتح هي التي وقعت أوسلو وهي بالتالي التي تقود السلطة الفلسطينية وعملية التفاوض قد حملت 

عشر سنوات على توقيع أوسلو، ولكن الفلسطينيين اليوم، وبعد أكثر من . وعوداً كبيرة للشعب الفلسطيني
بكلمة أخرى، خذلت آمال السالم العادل من قبل . يجدون أنفسهم في وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل االتفاقية

اإلسرائيليين واألمريكيين وكافة القوى الدولية المعنية، وكان ذلك بالتالي خذالن للسلطة الفلسطينية وقوتها 
انعكس هذا الخذالن على الموقف الشعبي من القوة التي أدخلت الشعب في وسرعان ما . حركة فتح: القائدة

  .مغامرة أوسلو، ولم تستطع أن تحصل له على حقوقه بعد عقد كامل من التفاوض
فلم يعد هناك سر في أن أداء السلطة الفلسطينية الداخلي . ما الدائرة الثالثة فتتعلق بعواقب السلطة والحكم

ناء السلطة على قاعدة أجهزة أمنية فاسدة ومفسدة، ال تقوم بواجبها في حراسة القانون وال  بداية ببكان مخزياً،
تحترمه، مروراً بالتكدس الهائل للموظفين الضروريين وغير الضروريين في أجهزة الحكم، إلى تحول السلطة 

د مما ليس منه بد، كان البد وفي النهاية كان الب. إلى مصدر إثراء ألقلية صغيرة من النخبة الفتحاوية الحاكمة
لفتح أن تدفع الثمن مضاعفاً، ثمن اضطرابها وعجزها التنظيمي الداخلي، ثمن تخلي العالم عن مسؤولياته تجاه 

  .أكثر قضايا التاريخ الحديث تعقيداً، وثمن الحكم الفاسد وتبديد ثقة الشعب
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ما تواجهه فتح هو وضع . سير أزمة فتحكل ما سبق هو صحيح إلي حد كبير، ولكنني أحسب أنه ال يكفي لتف
فتح لم تولد كحزب أيديولوجي، ولم تولد . فريد بكل المقاييس، وهو وضع هي المسؤول األول عن تشكله

كحزب يسعى إلى الحكم والسلطة، ولكنها ولدت كحركة تحرر وطني لشعب يواجه تحديات تتعلق بهويته 
ومنذ بروزها على ساحة العمل الفلسطيني، . قه الوطنيةالوطنية ويخوض صراعاً طويالً للحصول على حقو

وحتى إقامة سلطة الحكم الذاتي على أجزاء من الضفة والقطاع، سلكت فتح، على هذا النحو أو ذاك، سلوك 
ولكن اتفاق أوسلو، الذي جاءت به فتح وليس أي قوة أخرى، منحها سلطة وحكماً . حركة التحرر الوطني
 بدون أن يعطي الشعب الفلسطيني حريته الناجزة، سيادته الكاملة على أرضه، ومطلبه شبيهان بمؤسسة الدولة،

بمعنى، أن فتح، حركة التحرر الوطني الفلسطيني، ولدت من جديد . األساسي في تشكيل دولة وطنية مستقلة
كان وقد .  في صورة سلطة حاكمة ومتنفذة على رأس شعب لم ينجز بعد مهمات التحرر الوطني١٩٩٤منذ 

من المستحيل لعب الدورين معاً، حتى بوجود واحد من أكثر الزعماء العرب دهاء وقدرة على التعامل مع 
أصبحت السلطة مصدر ثروة وامتيازات ومجاالً واسعاً للفساد واإلفساد، ولكن . المتناقضات كياسر عرفات

ني، مركز وجود الشعب الفلسطيني األهم أنها أصبحت قيداً ثقيالً على ضرورات استكمال مهمة التحرر الوط
بل إن مهمات الحرية واالستقالل غير الناجزة، استخدمت مراراً من فتح كغطاء للحكم غير . ومدار همومه

وهذا هو الفرق بين المآل الذي انتهت إليه فتح وذلك الذي انتهى إليه المؤتمر الوطني األفريقي؛ . الصالح
ا لم يصلوا إلى الحكم بعد تصفية النظام العنصري تماماً وحسب، بل فالمناضلون الوطنيون في جنوب أفريقي

  . ووصلوا في ظل أوضاع حكم طبيعية، وضعتهم تحت رقابة ومحاسبة دائمة من الشعب ومؤسساته
بيد أن هذا التناقض الذي غرقت فيه فتح بعد أوسلو لم يعد خاصاً بها، ذلك أن حماس توشك هي األخرى 

طمئنان بالطبع إلى أن حماس لن تكرر أخطاء فتح في أجهزة الحكم، السيما فيما يمكن اال. على مواجهته
ولكن التحدي الكبير الذي سيصبح على حماس مواجهته هو تحدي الحكم . يتعلق بانتشار الفساد والمحسوبية

ر من خالل أجهزة شبيهة بأجهزة الدولة، بكل ما تستدعيه من شروط واستحقاقات، والمضي بمسيرة التحر
  .الوطني إلى نهاياتها

فقد أظهرت االنتخابات الفلسطينية، . خلف ذلك كله، ثمة داللتان أخريان لهذه االنتخابات البد من اإلشارة إليهما
فمنذ بدأ مشروع . إن وضعت في سياقها العربي والعالمي، الفشل والتراجع الكبيرين للسياسة األمريكية

 إذا بالواليات المتحدة تتورط في العراق عسكرياً، ثم تخسر مراهنتها ،٢٠٠١السيطرة األمريكية العالمية في 
السياسية فيه؛ تواجه صعوداً إسالمياً واضحاً في مصر، كبري الدول العربية؛ تدفع نفسها نحو التعامل مع 

 دول المسألة النووية اإليرانية بدون أن تعرف لهذه المسألة من حل؛ تسقط األحزاب الحاكمة الحليفة لها في
أمريكا الالتينية واحدة منها تلو األخرى لصالح قوي يسار اجتماعي جديد، وها هي توشك على رؤية حكومة 

  .فلسطينية تقودها حركة المقاومة اإلسالمية حماس، المصنفة إرهابياً في السجالت األمريكية
فمنذ تأكد عقد . لسطينيمن ناحية أخرى، أظهرت االنتخابات المعدن الحقيقي، المعدن الصلب، للشعب الف

االنتخابات التشريعية، أمطر الفلسطينيون بسلسلة ال آخر لها من التهديدات األمريكية واألوروبية، التي صدرت 
هدد الفلسطينيون بلغة ال لبس فيها بأنهم سيدفعون . عن أكبر المسؤولين في واشنطن ولندن وباريس وبروكسل

 البرلمانية، كما هددوا بأن حكومة تقودها حماس لن تؤدي إال إلى قطع ثمناً باهظاً إن منحوا حماس األكثرية
ولكن الفلسطينيين لم ينتخبوا حماس وحسب، . عالقاتهم بالمجتمع الدولي، وحرمانهم من المساعدات الخارجية

هذا شعب صغير، يخوض صراعاً مريراً عالمي األبعاد منذ قرن من . بل وانتخبوها بأكثرية حاسمة أيضاً
زمان، شعب توارث خبرة العالم جيالً بعد جيل، ال يخيفه التهديد بالتجويع واإلفقار، حتى إن جاء من الدول ال

  .هذا شعب ال يجب على صديق أن يشفق عليه، أو يخشى، خياراته. الكبرى
٢/٢/٢٠٠٦القدس العربي   

  



 

 26

  ماذا بعد ؟ .. حماس .٥٩
  الطيب زين العابدين  

اإلقليمية والدولية مما يضطرها إلى مراجعة سياساتها في المنطقـة وكيفيـة    أربكت النتيجة حسابات الحكومات     
وقد ظهر التناقض في التـصريحات األوروبيـة واألميركيـة قبيـل             . التعامل مع السلطة الفلسطينية الجديدة    

االنتخابات وبعدها فقد كانت األولى موجهة إلى الشعب الفلسطيني كي ال يصوت لحمـاس والثانيـة موجهـة                  
   . ماس لتغير من خطها المتشدد إزاء إسرائيللح

أثبتت حماس جدارتها برفع شعار المقاومة الشعبية ضد االحتالل وضحت بالكثير مـن الـشهداء والمعتقلـين،                 
: ورفضت أن تريق الدماء الفلسطينية بأيد فلسطينية، ووقفت مع الثوابت الفلسطينية           . وقدمت خدمات اجتماعية  
  . جئين وإطالق سراح السجناء والمعتقلين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدستحرير األرض وعودة الال

لقد أحسنت حماس بدعوتها لقيام حكومة وحدة وطنية، وعليها أن تكون كريمة حتى تضمن إجماعاً وطنياً حول                 
 الـذي يمكـن     لحكومة برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يمثل الحد األدنى       لوأن يكون    . سياسات الحكومة 

وأن يكون قابالً للتنفيذ في المدى الزمني        . االتفاق عليه بين كل الفصائل، بما في ذلك التي تقف خارج الحكومة           
للمجلس التشريعي الجديد، وأن تحرص على درجة عالية من التفاهم مع الرئيس محمود عباس ألنه شريك في                 

  . ن وملف العالقات الخارجيةالسلطة التنفيذية بحكم الدستور فهو يمسك بملف األم
أن تدخل في مفاوضات شـائكة  أو  وال ينبغي االستعجال في فتح ملف العالقات مع إسرائيل والغرب في البداية             

  . مع العدو أو من يمثلونه
وأن تكون األسبقية إلصالح الوضع الداخلي بمحاربة الفـساد واسـتغالل     . أن تلتزم بهدنة متبادلة   على حماس   و

  . محسوبية والتسيب في األداء وإنعاش الحالة االقتصادية واالنحياز إلى الفقراء والضعفاء والعطالىالنفوذ وال
والسعي إلعمار العالقات اإلقليمية مع كل دول الجوار العربية باإلضافة إلى تركيا وإيران، وال تتوقـع مـنهم                  

   ! أكثر مما يستطيعونه
 ٣/٢/٢٠٠٦البيان 

   
  دودة وأخرى جديدةفوز حماس يفتح آفاقاً مس .٦٠

  عمر العمر
على قدر افتنان الفلسطينيين بأداء حماس تكون وقع الفصول التالية اإلسرائيليون يتجردون خلف الكواليس مـن                

. عملية السالم تبقى في الغرف الخلفية فترة ربما تطول، عندما يرفع عنها الستار تبدي شهية لالندفاع               . التصلب
  .  عن إمالء الشروط وتستأنف فتح صنبور المساعداتأميركا وحليفاتها تتخلى طوعاً

مساندة حماس تمثل إصراراً علـى      . الشعب الفلسطيني لن يتردد في دعم حماس ما استطاع إلى الصمود سبيالً           
روح التحدي ستـشتعل مـن أجـل مقاومـة          . الخيار الشعبي الذي صنعه الفلسطينيون عبر صناديق االقتراع       

  .ئيلية التي تستهدف إجهاض الخيار الفلسطينياإلمالءات الغربية واإلسرا
التجربة أثبتت أن القـادة أجهـضوا الفرصـة         . روح االنتقال من الثورة إلى الدولة كانت متوهجة لدى الجميع         

الفساد كان  ف. مع استفحال الفساد في أجهزة السلطة كانت موجات السخط الشعبي         و. التاريخية والحلم الفلسطيني  
  . حال القاعدة الجماهيرية لم يتغير تحت ظل السلطة الوطنية. بدأت تنهش فتحاآلفة األولى التي 

األكثر سوءاً أن   . قيام سلطة الحكم الذاتي لم تنه جميع أشكال ممارسات االحتالل بما في ذلك تواجده العسكري              
ـ                الت المدن والمجتمعات الفلسطينية تعرضت إلى حمالت عسكرية دموية كما تعرض الشعب بأسره إلـى حم

  . تجويع وترويع في محاوالت شرسة للتركيع
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عجز رجال السلطة   . مشهد حصار ياسر عرفات الزعيم والرمز حفر جرحاً عميقاً في ضمير الشعب الفلسطيني            
المأساة بلغت حد توجيه االتهامات لعدد مـن رجـال الـرئيس            . إزاء إنقاذ الرئيس من ذلك الفخ ضاعف اآلالم       

  .  وجسدياًبالتورط في تصفيته سياسياً
الشريك اإلسرائيلي المفترض في عملية السالم كان ال يرى إال استراتيجيته أحادية الجانب فهي عسكرية تنـأى                 

بالمفهوم العسكري استقصدت اإلدارة اإلسرائيلية تحطيم الطرف اآلخر حتى         . بنفسها عمداً عن األبعاد السياسية    
  . الرمق األخير غير مدركة لالحتماالت المرتقبة

تدهور الوضع المعيشي واستشراء الفساد وعجز السلطة حتى من ضبط رجال األمـن والتجويـع المـستهدف                 
وتفشي البطالة ما الذي يبقى من وجه سلطة حاكمة ليس لديها من الخيارات ما يعينها على عالج إحـدى هـذه                     

تلك العناصر تـضافرت مـن      كل  . تترقب صنبور المساعدات الخارجية لتسد به رمق الحياة اليومية        والقضايا؟  
  . أجل تشويه صورة فتح

شبكة  .ترجمت ذلك الرفض بوسائط عملية    وحركة حماس ظلت تعبر عن رفض صلب لجميع تلك الممارسات،           
النـاجون مـنهم    . قادة الحركة تعرضوا للتقتيـل    . واسعة من الخدمات االجتماعية معوضة عن قصور السلطة       

  . العمل االجتماعي معزز بعمل مقاومهذا . يمارسون حياة متقشفة تحت األرض
الفلسطينيون يرغبون في نظام سياسي وطني خال من الفساد يتمسك بالثوابت الوطنية ويرفض التفـريط فـي                 

تلـك عمليـة    . الشعب الفلسطيني ال يقر بوجود مفاوضات للـسالم       . الحقوق المشروعة المكتسبة منها والعالقة    
  . أن يدخل هو نفسه في غيبوبةدمرها شارون وأدخلها في غيبوبة قبل 

ثمة اجماع شـعبي علـى   . القاعدة عبرت عن خيبتها فيما يشبه االنتفاضة ضد القيادة     . رد فعل فتح جاء غاضباً    
البعض حمل الـشباب  . التظاهرات االحتجاجية طالبت باستقالة الحرس القديم. تحميل القيادات مسؤولية االخفاق 
  . المتطلعين للصعود المسؤولية

حماس أبدت قدراً مـن االنـضباط حـين    .  حد االحتمال أو سقفه الزمني     )فتح   ( نفعالإكمة في أال يتجاوز     الح
دعت أنصارها إلى التواضع وعدم اإلسراف في التعبير عن الفرح وتفادي االصطدام مع اآلخرين األخوة فـي                 

  . فتح
المراقبـون  .  مع سلطة تشكلها حمـاس     رفض االعتراف أو التعامل   . رد الفعل اإلسرائيلي لم يتجاوز التوقعات     

آخرون توقعوا  . اإلسرائيليون اعتبروا عملية السالم قد دخلت الثالجة بعضهم حرر شهادة وفاة لخارطة الطريق            
  . إزاحة طاولة المفاوضات خارج المسرح

. رهناك من منح سلطة االحتالل حق اسـتئناف الجـدا         . ثمة ردود فعل خارج إسرائيل تذهب في الطريق نفسه        
عدد آخـر رأى بدايـة مرحلـة        . البعض اعتبر فوز حماس خسارة فادحة في الحرب األميركية على اإلرهاب          

  . جديدة يتبادل الفلسطينيون إبانها القصف والتفجيرات المفخخة
  .  مارس٣٠من المؤكد أن يلقي فوز حماس انعكاسات على االنتخابات االسرائيلية المرتقبة في 

أميركـا  . ياً هو فشل أجهزتها األمنية في تغليب احتمال فوز حماس الذي صـار حقيقـة              ما يقلق إسرائيل حال   و
الحركة تواجه االنحنـاء واالسـتجابة أو التـشبث بـالمواقف           . وحلفاؤها رفعوا أسلحة التهديد وإمالء الشروط     

  . المعلنة
إلحاح مـن الجامعـة     باستثناء ترحيب سوري واضح و    . مارس العرب االختباء خلف الصمت الرسمي إال قليالً       

على أميركا وحليفاتها لالعتراف بخيار الشعب الفلسطيني لم يصدر عن العواصم العربية مـا يبلـور مواقـف         
  . جلية

هناك سلسلة من األسئلة الملحة تتطلب اجابات فورية وعلـى نحـو            . للفوز البرلماني الغالب استحقاقات عاجلة    
واتها تحت رقابة شعبية ورسـمية مكثفـة علـى الـصعيد            مما يزيد الضغوط على الحركة ان كل خط       . قاطع

  . الفلسطيني الداخلي والخارجي
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 مليون دوالر الشهر الـسابق، الـسلطة        ٩٦تواجه عجزاً مالياً يوازي     تها  خزانوسلطة  الحماس مطالبة باستالم    
 ٥٠فة الـى     مليون دوالر باإلضا   ٣٥٠تعتمد على المساعدات الخارجية، أميركا وأوروبا ودول عربية توازي          

 مليون دوالر عجزاً مالياً في موازنة       ٦٠٠ثمة تقديرات بـ    . مليون دوالر مقابل الجمارك والرسوم من إسرائيل      
  . السلطة للعام الحالي

 ألفاً من العـاملين     ٥٨ ألف موظف تحت مظلة سلطة الحكم الذاتي بينهم          ١٣٥معظم هذه المبالغ تذهب لرواتب      
  . من العائالت الفلسطينية% ٣٠ هؤالء يعولون. في أجهزة األمن

 بعضها يجرد الحركة من المـؤهالت التـي منحتهـا الغلبـة             ،المانحون األساسيون رفعوا في وجهها الشروط     
  . قيادات الحركة أطلقوا سلسلة تصريحات تكشف عن مرونة واستعداد للتجاوب. البرلمانية

قيادة فتح تدرك مأزق حماس فقد      . دة الوطنية فتحت حماس األفق الفلسطيني أمام شراكة سياسية أو حكومة وح         
كذلك طرحت حماس خيار إسناد عملية الـسالم إلـى          . أعلنت رفضها الدخول طرفاً في حكومة تشكلها الحركة       

في الوقت نفسه عرضت الحركة مبادرة للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لالتفاق علـى              . المنظمة الفلسطينية 
  . هدنة طويلة األمد

ان االنتصار يظل منقوصاً ومهدداً بالضياع ما لم يتم االعتراف به على الصعيد الخارجي علـى                حماس  تدرك  
من الطبيعي ان تدخل الحركة في معركة مع معسكر الخارج الـذي            و. نحو يمكنها من تسيير مهامها الحكومية     

  . يضم إسرائيل وأميركا وحلفاءها
كثر األسلحة المستخدمة فعالية يتجسد فـي المـساعدات         تدرك أن أ  و. يجب على حماس استيعاب أبعاد المعركة     

ضـمن القائمـة االعتـراف      . عقب الفوز مباشرة واجهت الحركة فاتورة طويلة ومؤلمة واجبة السداد         . المالية
  . بإسرائيل، إلقاء السالح وإعالن االستعداد لمواصلة العملية السلمية

انتقلت الحركة من المعارضـة إلـى       اآلن  . تائج االنتخابات على حماس إدراك طبيعة المرحلة التي نقلتها اليها ن        
في ظل الظروف الضاغطة يلزم الحركـة ان تتحـرر          . السلطة لتصبح مطالبة بالتغيير من الثورة الى الدولة       

  .قيام الدولة يسبق بالضرورة ويسبغ أي مسحة سياسية أو فكرية عليها. قليالً من أسارها االيديولوجي
هذه النظرة تعكس فهم قيـادة الحركـة        .  المكتب السياسي للحركة إنها ستتفاعل بواقعية      قال خالد مشعل رئيس   

أكثر من ذلك ستجد حماس نفسها مضطرة للتجريب البراغماتي من أجل االحتفـاظ             . للمهمة الملقاة على عاتقها   
  . بالسلطة

بما تكتشف الحركة انه من     ر. عرض الشراكة على فتح وخيار حكومة الوحدة الوطنية يعكسان قدراً من الحكمة           
كيف ما تأتي حصيلة المرحلة الجديدة بالنسبة للشعب الفلـسطيني          . األفضل لها سياسياً التصدي للمهمة منفردة     

  .فستتحمل حماس أوزارها في حالة اإلخفاق ويتقاسم معها الشركاء عائد النجاح
الشراكة تفتح مجاالً واسـعاً     . عامل معه منفردة  بما ان الحركة ترث جهازاً ادارياً فتحاوياً فمن األفضل لها ان تت           

لو أبقت الحركة على العاملين فيه سيعتبر ذلك انتـصاراً للـشريك            . أمام اعتبارات أخرى غير قناعات حماس     
  . وليس خياراً من الحركة نفسها

اضـح ان   مـن الو  . مقابل االعتراف بإسرائيل يمكن للحركة ان ترفع استحقاق االعتراف بالحقوق الفلـسطينية           
أكثر من وزير خارجيـة قـال       . الرفض الحاسم الصادر في الغرب للتعامل مع حكومة تشكلها حماس بدأ يخبو           

علناً أنهم سيتمهلون ليروا ماذا يمكن ان تفعل حماس وكيف تتعامل مع شروط ثالثة هي االعتراف بإسـرائيل                  
  . وإلقاء السالح واالستعداد للتفاوض
اإلسرائيليون قد يجدون   . األحزمة الناسفة ووقف العمليات االنتحارية المفخخة     فوز حماس يضطرها إلى تعليق      

  . في ذلك ما يعينهم على الطمأنينة المفقودة
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إذا اقتنعت إدارة بوش بهـذه      . فوز حماس يشكل رد فعل احتجاجياً على السياسات األميركية الداعمة إلسرائيل          
مصادرة خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي سيولد حتمـاً        . جهالقراءة فإنها ستضطر لعدم التمادي في هذا التو       

  . رد فعل لن يكون أقل من مصادرة حقوقه ان لم يتجاوزه
من شأن تبادل مثل هذه القناعات اثراء العملية السلمية         . التوصل إلى حلول مشتركة مع حماس ال يبدو مستحيالً        

 األميركية أدرك ان كراهية أميركا في المنطقة تفرز تلقائياً          البد ان عدداً من المسؤولين في اإلدارة      . في المنطقة 
  . مزيداً من العداء

في العقلية العربية قناعات بأن أفضل الحلول السلمية يمكن انجازها          . هناك من يشبه حماس بـ ليكود فلسطيني      
 بعيـد علـى نتـائج       لماذا ال يكون ثمة رهان إسرائيلي مماثل؟ مثل هذا االحتمال يتوقف الى حـد             . مع الليكود 

  . من المؤكد ان ينعكس فوز حماس على تلك االنتخابات.  مارس٣٠االنتخابات اإلسرائيلية المقرر اجراؤها 
ان حماس فتحت بفوزها مرحلة جديدة في السياسات الغربية تجاه الشرق األوسـط اذ البـد ان تعيـد اإلدارة                    

جاهل آالم الـشعوب    فت. ار توجهاتها السياسية في المنطقة    الحاكمة في العواصم األميركية والغربية قراءاتها لمس      
  .هكذا تقول االنتخابات في باكستان إيران ومصر ثم فلسطين. وتطلعاتها يفضي إلى نتائج عكسية

 ٣/٢/٢٠٠٦البيان  
  
  زلزال انتخابي أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟   .٦١

  عوني فرسخ  
 يغدو الشعب العربي في     ١٩٣٩  ١٩٣٦لمرة الثانية بعد ثورة سنة      ما أنجزته االنتفاضة الفلسطينية الثالثة، أنه ل      

فلسطين صاحب الفعل الذي يفرض على صناع القرار الصهيوني ورعاتهم على جانبي االطلسي أن يغدوا هم،                
وأي قراءة موضوعية لردات الفعل الغاضبة على فوز حماس         . وليس الشعب العربي، من يمارسون ردة الفعل      

تي صدرت عن أمين عام األمم المتحدة واالدارة االمريكية والمنسق العـام لالتحـاد االوروبـي                باالنتخابات ال 
وحكومات دوله االعضاء تدل داللة قاطعة على خطورة ما حققه الشعب العربي في الضفة والقطاع المحتلـين                 

ارتـه الظهـر لـنهج      على االستراتيجية االمريكية  الصهيونية الدارة الصراع العربي  الصهيوني، وذلـك بإد            
  . المساومة واعالن غالبيته الساحقة تبني نهج المقاومة بقرار ديمقراطي غير مطعون به

بـل  . ن غالبية الشعب العربي في فلسطين المحتلة اعلنت تبنيها لخيار المقاومة واسـتعدادها لتحمـل تبعاتـه                إ
عت منذ اقرار المجلس الوطني بقيادة فـتح        وأحدثت قطيعة تاريخية مع سياسة التفريط وتقديم التنازالت التي اتب         

  .١٩٧٤برنامج النقاط العشر سنة 
ورفض االلتزام بكل ما انطوت عليه اتفاقيات فريق اوسلو من مساس بالحقوق الوطنية او انتقاص من الثوابت                 

هم األمر الذي اربك وال يزال صناع قرار ما يسمى المجتمع الدولي وبـات يفـرض علـي           . االسالمية والقومية 
إعادة النظر فيما كانوا يعتبرونه امورا مسلما بها، إن هم ارادوا تجنب تداعيات تحدي إرادة الـشعب العربـي                   

  . الفلسطيني في عموم الوطن العربي شديد الحساسية تاريخيا لما يحدث في فلسطين
الحتالل مؤشـر   ن قيام اسرائيل بحبس االموال المستحقة للسلطة عن الضرائب المستقطعة من الشعب تحت ا             إ

على عجز مريع عن استيعاب دروس تاريخ الصراع الممتد مع األمة العربية، والذاكرة الجمعية لشعوبنا لمـا                 
والذي ال يأخذه في الحسبان الذين      . تزل تحفظ ذكريات وقفة العز التي أعقبت سحب تمويل مشروع السد العالي           

ارك فيها، بمنع ما يـسمى معونـات، وبحـبس عوائـد            يحاولون ابتزاز الحكومة التي قد تقيمها حماس، او تش        
الجمارك والضرائب عند اسرائيل، أو بتوسيع اطار العمل بسياسة تجفيف الينابيع، انهم بـذلك انمـا يـوفرون                  
للسلطة الفلسطينية الجديدة فرصة التخفف من أعباء جهاز اداري وامني مثقل ببطالة مقنعة وعناصـر فاسـدة                 

ذلك ما يدفع المجتمع العربي الفلسطيني تحت االحتالل إلى إعادة إنتـاج تجاربـه فـي                كما أن   . عديمة الكفاءة 
  . االقتصاد المنزلي وتضامن األقارب والجيران التي أبدعها خالل سنوات انتفاضة أطفال الحجارة
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جبهـة  الدرع الواقية من االحتماالت الخطرة تكمن في تالقي مختلف القوى الوطنية والقومية واالسالمية فـي                
واسعة ملتزمة بخيار المقاومة والتحرر والديمقراطية وتعميق التفاعل االيجابي فيمـا بـين شـركاء المـسيرة                 

  .والمصير
  ٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  األسئلة القاسية  .٦٢

  محمد جالل عناية  
امة علـى   جاء في تقرير صدر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، وتحدث عن التطورات االقتصادية ونظرة ع              

إن النشاط االقتصادي ال يزال أقل من قدرته المحتملة والتي تعـاني مـن القيـود                : الضفة الغربية وقطاع غزة   
نتيجة األوضاع األمنية المتدهورة، وكذلك نتيجة استمرار فرض القيود اإلسـرائيلية علـى حركـة المـرور                 

  .عومواصلة إقامة الجدار العازل، وهو ما يعيق حركة الناس والبضائ
 في المائة، وفي قطـاع غـزة        ٢٠قدر تقرير الصندوق الدولي معدل البطالة في الضفة الغربية بما يزيد على             

، وذلك على الرغم من ارتفاع معدالت التوظيف وخصوصاً في قطاع الخدمات، مـشيراً إلـى أن                 %٣٠بنحو  
ين التي منعتهم من الحـصول علـى        تفاقم البطالة في غزة تحديداً كان بسبب زيادة القيود على حركة الفلسطيني           

سكان الضفة الغربية وقطاع غـزة فـي         واعتبر التقرير نحو نصف   . فرص عمل في إسرائيل والضفة الغربية     
  .عداد الفقراء

  ٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
 

  القادة الفلسطينيون الميدانيون يشعرون بالعجز وأياديهم مكبلة .٦٣
 عوفر شيلح

ماذا بالضبط لن نتفاوض مع حماس؟ وكيف سيبدو ذلك بالضبط عندما لن حول : يطرح سؤال صغير واحد
نتفاوض؟ حسب الدستور الفلسطيني، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هو المخول بالتفاوض مع 

صحيح أن بامكان الحكومة والبرلمان الخاضعين لحماس أن يضعا العراقيل الكثيرة في طريقه، وربما . اسرائيل
  .  اليأس واالستقالةدفعه الي

ولكن إن لم نتحدث حول الحدود وحق العودة والقدس وباقي القضايا المطروحة علي المحك، فلن نتفاوض مع 
مع اعادة التفكير، نحن ال نتفاوض مع أبو مازن منذ أكثر من عام، . أبو مازن وال مع اسماعيل هنية

و علي األقل، حيث ستتشكل الحكومة الجديدة في وسنواصل عدم التفاوض معه حتي أيار مايو ـ حزيران يوني
هذا ليس محمود عباس الطيب الذي ال نتفاوض معه، وانما : ولكن ما حدث اآلن هو أن لدينا ذريعة. اسرائيل

  .اسماعيل السيء
حماس فازت هناك بأغلبية مطلقة في المجلس البلدي، ورئيس المجلس ايضا سجين من . خذوا مثال مدينة قلقيلية

بدال من ذلك هما . جهاز االرتباط واالدارة المدنية االسرائيلية ال يجريان االتصاالت معه طبعا. ع حماسأتبا
األمر : وهذا أمر جيد. يتحدثان مع موظفي البلدية الذين يعملون وفق تعليمات الشخص الذي ال يتفاوضان معه

ألمر الذي يحملنا مسؤولية مصير أكثر من األخير الذي ترغب فيه اسرائيل هو انهيار االجهزة الفلسطينية، ا
  .مليون شخص، والذين يقترب الكثير منهم أصال من الجوع

التنسيق األمني أصبح فارغا من مضمونه منذ سنوات، والقادة الميدانيون االسرائيليون ال يثقون بنظرائهم 
رون بالعجز وأن أياديهم مكبلة، وهم أما القادة الفلسطينيون الميدانيون فيشع. الفلسطينيين وهم محقون في ذلك

األمر الذي سيحدث هو أنه اذا تحققت النكتة الشائعة اليوم في المناطق وتعين محمد ضيف . ايضا محقون



 

 31

، فسيكون لدينا فعال من ال )هذه االجهزة التي تخضع قانونيا للرئيس وليس للحكومة(مسؤوال عن اجهزة األمن 
  .نتفاوض معه

ميالً أساسياً الستبدال ) ولديهم(ا القول أن انتصار حماس يفتقر الي األهمية، وانما أن لدينا ليس المقصود من هذ
نحن نتفاوض مع حماس أو مع الموظفين الخاضعين لها ـ وإال فستحدث في المناطق كارثة . الواقع باأللفاظ

 وليس مهما أي اسم يطلقون - ونحن نتفاوض مع الفلسطينيين إذا أردنا، وهم أرادوا . ونتحمل نحن مسؤوليتها
الجمهور االسرائيلي الذي يدرك كل ذلك، فقد قال كلمته من خالل االستطالعات وعبر عن تأييده . عليهم

 .السياسيون سينضمون اليه، ولكن بعد تأخرهم المعهود. للتفاوض مع حماس
 ٢/٢/٢٠٠٦) يديعوت احرونوت(

 ٣/٢/٢٠٠٦القدس العربي 
  

  ألميركي ديمقراطية على المقاس ا .٦٤
  نضال حمدان  
وهنا، كان هذا الموقف من قبل عباس مناقضاً لمبادئ كان يتمسك بها عندما كانت في صالحه، ويتمسك اليـوم                   

  . بنقيضها ألن فيها صالحه
أما على المستوى الدولي، الديمقراطيات الغربية التي تتحدث عن إصالح في الشرق األوسط، وعن الديمقراطية               

م تطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر انقلبـت         لما دام ذلك يتطابق مع أجندتها الخفية، فإذا         وعن التغيير،   
وبدأت في فرض شروط جديدة ال تمت للديمقراطية وحقوق اإلنسان وحريـة التعبيـر وحتـى                . على أعقابها 

  . ةالمواثيق الدولية بصلة، ومنها تهديد الشعوب بوقف المساعدات لحرمانها من حق المقاوم
وهذا أيضاً ما ظهر في خطاب حالة االتحاد الذي ألقاه الرئيس بوش في يوم األربعاء الماضي، حيث قـال إن                    
االنتخابات التي جرت في مصر والسعودية مجرد بداية طريق، وهو ما يوحي بوجود خريطـة الطريـق، أو                  

ح في الشرق األوسط الكبير فـي       باألحرى أجندة خفية غير تلك التي كان يطنطن بها منذ إطالقه فكرة اإلصال            
  . ٢٠٠٨العام 

وعليه، فالمطلوب من الشعوب المستهدفة مطالبة الرئيس األميركي بتقـديم تفاصـيل مـشروعه اإلصـالحي                
بعبارات مفهومة ومحددة حتى يمكن محاسبته عليها، وحتى ال ينقلب على نتائج الديمقراطية عندما ال تأتي على                 

  . هواه، وعلى مقاس برنامجه
 ٣/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  خيارات حكومة حماس واضطراراتها  .٦٥

  حسين الرواشدة 
اإلعتراف بوجود إسرائيل وحقها في فلسطين مسألة تختلف عن االعتراف بواقع وجود اسرائيل كدولة احـتالل               

بدو وضرورة مواجهتها النهائه، وهذا أحد االشتباكات التي يريد العالم ان يشغل حماس بها، لكن الخروج منها ي                
سهال، فحماس اآلن تتعامل مع الواقع، وهذا الواقع هو االحتالل، وسواء اعترفت بحق اسرائيل في الوجـود أم                  

وهو محكوم بالظروف والممكنات ناهيك عن المبادئ، يفرض عليها          لم تعترف، فان ممارستها للعمل السياسي،     
والمواجهة قد تكـون     ...طين، وهو االحتالل  القبول مبدئيا بمواجهة الوجه الصارخ للوجود االسرائيلي في فلس        

  . وبالتفاوض حين أصبحت اآلن في موقع السلطة ...بالسالح كما فعلت حين كانت حركة مقاومة 
وقد يبدو األمر تبسيطا لقضية معقدة، لكن السياسة هي فن الممكن والبسيط ، وحماس بعد عقود من المقاومـة                   

ع العالم ومع اسرائيل من موقع ما تحدده من ثوابت ومواقف وآليات،            والتعاطي السياسي، تستطيع أن تتعامل م     
، وأن ال تندفع في التسابق      )قضيته(والمهم أن ال تتنازل عن هذه الثوابت التي شكلت ضمير الفلسطيني وطهارة             
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نحو وهم التسويات والمفاوضات، لكن مدى نجاح حماس في ذلك او عدمه يظل مرتبطا بما يمكن ان يقدم لهـا                    
من دعم عربي واسالمي، وبما يمكن أن يجترحه السياسي في حماس من تغييرات في الداخل، ومـن حلـول                   

  . وطروحات مع الخارج القناعه بقدرتها على الحل والربط
وما الفرق حينئذ بين سلطة فتح وسلطة حماس اذا كان التفاوض مع اسرائيل هو الهـدف والنتيجـة ؟                   : قد يقال 

لسؤال، فان الممارسة هي التي تحكم على صواب المسار من خطئه، وعلـى التـزام               ومع افتراض مشروعية ا   
الطرف اآلخر بالمبادئ واالدوات التي وعد بها من تنكره لها، وهذا مرهون بالمستقبل ومـستجداته، لكننـا ال                  

يجعلهـا  السياسي الذي كانت تحذر من الوصول اليه، او الى مـا            ) المحرم(نتوقع أن تنزلق حماس الى دائرة       
  . صورة طبق األصل لالدارات الفلسطينية السابقة

  ٣/٢/٢٠٠٦الدستور 
 
  خطر الغرق في حرب الشروط  .٦٦

  رأي البيان  
الخارج، من أميركي إلـى     ف. الحاجز الرئيسي الذي يعترض النقلة، يكمن في الشروط المنهمرة من كل صوب           

وال سبيل لتليين هذه الـشروط، أو       . د شروطه أوروبي إلى إسرائيلي؛ يراهن على الفجوات الفلسطينية، لتصعي       
  . على األقل لنزع طابعها التعجيزي، إال بحلحلة الشروط الداخلية المتبادلة

.  مارس المقبـل   ٢٨: فاالنتخابات اإلسرائيلية على األبواب   . والوضع الفلسطيني ال يقوى على ترف المراوحة      
. األول صـدامي والثـاني أحـادي      . رنامجه الجاهز، المعلن  المتنافسان الرئيسيان كالهما، الليكود وكاديما له ب      

  . نتانياهو يرفع شعار المواجهة مع المعادلة الفلسطينية الجديدة
  .وأولمرت يعلن اعتزامه رسم حدود إسرائيل النهائية

الخشية أن تجرى االنتخابات اإلسرائيلية وتتمخض عن حكومة جديدة تباشر وضع برنامجها موضـع التنفيـذ؛                
ثمة قرارات فلسطينية صعبة وربما مؤلمة، ال بـدَّ         .  الوضع الفلسطيني يواصل حروب المطالب والفيتوات      فيما

على رأسـها االسـتعداد المتبـادل       . وهذه لها مستلزماتها  . فاللحظة لها أولويتها  . ألطراف الساحة من اتخاذها   
  . لاللتقاء في منتصف الطريق

 ٣/٢/٢٠٠٦البيان 
 
  ات حماس على محك المتغير .٦٧

  علي الخليلي  
المعارضة في الشارع، لن تكون ما بعـدها، هـي          /حماس. التغير الذي أوصل حماس بقوة الواقع الموضوعي      

  .الحكومة/ذاتها، حماس
ومع أن عوامل ودوافع التغيير األول، ليست هي عوامل ودوافع التغيير الثاني، إال أنهما معـاً، األول والثـاني     

  .ورة حماس الجديدةيشتركان في ترتيب وتركيب ص
ثمة عالقات إقليمية ودولية تفرض شروطها على الحكومة، وال شك أن هذه الشروط ستغير من برنامج حماس،                 
وهو بالضرورة ال يصلح في الحكومة، حيث االختبار والمحك والعمل المنهجي العلمـي الـذي ال شـأن لـه                    

  .بالعواطف
ء غموضه، فإنها سوف تصطدم بالمتغير األول الذي قادها         وإذا أصرت حماس على بقاء برنامجها، أو على بقا        

 المتنبه والواقف على جمر االنتظار، على حاله، غير مكترثـة بـه،             )الشعب  ( هل ستترك   . إلى كرسي الحكم  
التغيير األول، سـتقود    /طالما أصبحت على الكرسي؟ لن تفعل حماس هذا، وبالتالي فإن عوامل ودوافع المتغير            

  .ل ودوافع التغيير الثاني لحماس نفسها، برنامجها كلهحتماً إلى عوام
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ال يعني ذلك أن التغيير الثاني سيتم بسرعة وفعالية التغيير األول بين عشية وضحاها، وال يعني فـي الوقـت                    
  . نفسه ان االنتظار الساخن جداً سيطول له كثيراً، الشارع الفلسطيني ال يحتمل التأجيل والتسويف
  ٣/٢/٢٠٠٦ة الخليج اإلماراتي

   
 في خدمة االسالم العالمي.. فوز حماس .٦٨

 دوري غولد
كما كانت هناك نشرات من تلك . مواد اعالمية) مدرسة دار األرقم(، ضبطت قوات الجيش في ٢٠٠٣في عام 

التي كان يوزعها الشيخ سلمان بن ناصر العلوان، وهو شيخ من السعودية، جاء ذكره في أحد أشرطة اسامة 
 . ووصفه فيها أنه زعيم روحي٢٠٠١ بن الدن عام

 ٢٠٠٣ سبق ونشرت حركة حماس بعض البوسترات الكبيرة في مدن الضفة الغربية وغزة في العامين كما
  .  ظهرت فيها صور الشيخ احمد ياسين الى جانب صور بن الدن وزعيم المجاهدين في الشيشان٢٠٠٤و

، فان تنظيم القاعدة تمكن من تجنيد حركة حماس ٢٠٠٤آي عام .بي.ووفقا لما ورد في أحد تقارير الـ اف
ايضا لتقوم بجمع معلومات استخبارية في داخل الواليات المتحدة، وأن عددا من شبكات جمع االموال تعمل 

  .جاهدة لتمويل كل من حماس والقاعدة على حد سواء مثل صندوق االرض الموعودة في تكساس
رين في بعض االحيان، وقسما منهم يكشف عند تحدثه عن بعض المتحدثون باسم حركة حماس ال يكونون حذ

على سبيل المثال، الدكتور . ، عن التضامن والمساندة مع حركات الجهاد العالميةاالمور، وعن غير قصد
محمود الزهار، وغداة استكمال االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة قال نحن جزء من مشروع عالمي كبير 

وأعرب عن اعتقاده المؤكد بأن االنفصال االسرائيلي أحادي الجانب . االسالمية العالميةمعروف باسم الحركة 
سوف يسهم في رفع المعنويات في العالمين العربي واالسالمي، وأنه سوف يؤثر ايجابيا في المعركة الدائرة 

  .في كل من العراق وافغانستان
ور فيالدلفيا، لم يمر وقت طويل حتى سمعنا أن محوفي أعقاب قيام اسرائيل باالنسحاب من قطاع غزة، و

مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة قد تسللت الى داخل القطاع، وهذا يعني أنه يحظر على اسرائيل أن تفعل ذلك 
من هنا يتوجب على اسرائيل فصل حماس جسديا عن كل امكانية اتصال مع . مرة ثانية في غور االردن

سائل القتالية التي استخدمها تنظيم القاعدة حتى اآلن في العراق واالردن في والو. حركات الجهاد العالمية
السنوات القليلة الماضية، تزامن معها التسليح والذخيرة التي تستعملها حماس، بما في ذلك صواريخ الكتف 

  .المضادة للطائرات والعبوات واأللغام وحتى االسلحة الكيماوية
 معاريف

  ٣/٢/٢٠٠٦الحياة 
 
  اعي للخوف من االنتصار الحماسي ال د .٦٩

  غسان العزي  .د
قال المحلل السياسي األمريكي المعروف ريتشارد هاس القريب من مركز القرار، بأال منـاص مـن إجـراء                  
االنتخابات في دول الشرق األوسط وال بأس أن يصل اإلسالميون عن طريقها إلى السلطة، عندئذ سيدركون أن                 

آخر أكثر تعقيدا وواقعية وسيواجهون من المشكالت ما يعجـزون عـن حلـه              المعارضة شيء والحكم شيء     
  . بهذه الطريقة يمكن التخلص من الخطر اإلسالمي في نظر هاس. فيفقدون سحرهم ومصداقيتهم أمام الناس

 ينبغي تجنب االعتراف بمجموعة إرهابية لمجـرد        :الممثل األعلى للسياسة الخارجية األوروبية خافيير سوالنا      
ها فازت في انتخابات معتبراً أنه سيكون من الصعب إجراء اتصاالت على أعلى المستويات ومن المـستحيل                 أن

حتى إجراء اتصاالت سياسية مع حماس، قبل أن تصدر تهديدات أوروبية مماثلـة بوقـف المـساعدات الـى                   
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 سوالنا في المقابلة نفسها مع      الملفت أن . الفلسطينيين اذا لم تعترف حماس بإسرائيل وتنبذ العنف وتعدل ميثاقها         
جريدة لوموند وفي تصريحه نفسه في البرلمان األوروبي في ستراسبورج اعترف بأنه سأل جيمي كارتر فأكد                

  . له أن االنتخابات الفلسطينية كانت نزيهة وحرة وال تشوبها شائبة
وهي . الم في يد جورج بوش    حماس أعلنت على لسان محمود الزهار أن أمريكا ليست عدوة لها وأن مفتاح الس             

واليخفى على المراقب أن هذه الحركة التي ولـدت         . ما فتئت ترسل االشارات االيجابية قبل االنتخابات وبعدها       
 لتدعو الى تدمير اسرائيل ما انفكت تتطور في اتجاه المزيـد مـن              ١٩٨٨من رحم االنتفاضة االولى في العام       

وقت قصير وافق الشيخ أحمد ياسين على هدنة طويلة المدى مع اسرائيل            وقبل اغتياله ب  . البراغماتية واالعتدال 
شريطة أن توافق على اقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة عاصمتها القدس، تاركاً لألجيـال المقبلـة خيـار     

 .كان ذلك الخطوة االولى في سبيل الحل القائم علـى الـدولتين           . مواصلة الكفاح او عدمه لتحرير بقية فلسطين      
وبمجرد مشاركتها في االنتخابات تكون حماس قد اعترفت بالمؤسسات الناجمة عن أوسـلو رغـم إعالناتهـا                 
المتكررة أن اتفاقيات أوسلو قد تم نعيها ودفنها من قبل االحتالل االسرائيلي الذي عاد الى الضفة إثر االنتفاضة                  

  . الثانية
 فيه باللغة العربية الدعوة الى وضـع حـد لالحـتالل            وردت.  اليدعو الى تدمير اسرائيل    )حماس   ( ان ميثاق 

فقط نطالب بحقوقنا، ولهذا الغرض ما زالـت الفقـرة          . إننا النريد القضاء على اآلخر    . االسرائيلي في فلسطين  
لذلك لم تبق    .ان فلسفة اسرائيل الحالية هي التي تحول دون ذلك        . قائمة، مضيفا ان حماس لم تغلق باب الحوار       

  .ةسوى المقاوم
للتذكير فقط كانت الواليات المتحدة تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية مجرد عصابة من قتلة األطفال على مـا                 

وكان رابين يقول أن من يعتقد ان باإلمكان االعتـراف بهـذه المنظمـة              . صرح به يوما رئيسها رونالد ريغان     
غولدا مائير لم تـسمع بوجـود شـعب         . الرمل االرهابية في يوم من األيام يكون كالنعامة التي تدفن رأسها في          

رغم ذلك  . فلسطيني، أما شارون فمعروفة مواقفه في هذا الصدد، كذا كل من تعاقبوا على حكم اسرائيل تقريباً               
  .اضطروا جميعا إلى االعتراف بالمنظمة والتفاوض معها

ت تقنيـة يعقـدها معهـا       من جهتها حماس رغم وجودها على الئحة االرهاب االوروبية إال أن هنـاك لقـاءا              
 ألن منتخبيهـا يـديرون بـرامج يمولهـا االتحـاد            ٢٠٠٥االوروبيون منذ نجاحها في االنتخابات البلدية عام        

  االوروبي، وهي على احتكاك بطريقة من الطرق مع االسرائيليين، 
ابين منطقـي   سوف تتوصل الى صيغة للتوفيق م     و. قدرتها على إحترام الهدنة منذ عام كامل      ) حماس  ( اثبتت  

  . الدولة والثورة، صيغة السلطة المقاومة مثال
  ٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

 
  حماس ركزت علي الرسالة االجتماعية  .٧٠

 سيفر بلوتسكر
يدعو الي اقامة دولة اسالمية فلسطينية علي شاكلة ايران الخميني، وها نحن نورد اليكم ) حماس ( ميثاق 

 :مقاطع منه
كل تنازل .  البحر الي النهر ـ وقف ديني للمسلمين عبر األجيال وحتي يوم اآلخرةـ فلسطين كلها ـ من١

 .عن جزء من أجزائها هو تنازل عن ملّة االسالم
 ـ ليس للمشكلة الفلسطينية حل إال بالجهاد، الذي تعتبر المشاركة فيه واجبا مفروضا علي كل مسلم كائنا من ٢

 .كان
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لوكه، وهم الذين أعدوا مؤامرة دولية تهدف الي تدمير المجتمعات والقيم  ـ اليهود هم عدو بشع نازي في س٣
اليهود متهمون باندالع حربين عالميتين، . واألهداف وايصال االخالق الي الحضيض والقضاء علي االسالم

 .وهم الذين أسسوا األمم المتحدة للسيطرة علي العالم
مون اليهود ويقتلوهم حيث يختبيء اليهودي وراء شجرة أو  ـ ساعة النصر لن تدق إال بعد أن يقاتل المسل٤

 ! .يا مسلم، يا عبد اهللا، ورائي يهودي فاقتله: حجر، فتقول الشجرة والحجر
المتحدثون بلسان حماس الرسالة االجتماعية علي رأس وضع في المعركة االنتخابية البرلمانية الفلسطينية 

 التربية والتعليم وصحة الجمهور ومكافحة الفقر والحفاظ علي رفع مخصصات الرفاه والتركيز علي: أجندته
 .حجم قوة األمن وما الي ذلك من هنا وهناك

تجسيد جزء، ولو يسير، من وعود حماس . ليست لدي حماس، امكانية الصدار العملة، وال احتياطيات نفطية
لحركة، ليس فقط حتي تتحفظ من وهذه تعتبر رافعة للضغوط الدولية علي ا. سيتطلب مساعدات خارجية هائلة

 .االرهاب وتعترف باسرائيل وانما ايضا من اجل إلغاء أهم نقاط ميثاقها االسالمي
 ٢/٢/٢٠٠٦) يديعوت أحرونوت(

 ٣/٢/٢٠٠٦القدس العربي  
 
  منظمة حماس واالستحقاقات الجديدة .٧١

  نزيه القسوس 
ستحقاقات سياسية يجب أن تتعامل معها شاءت       حركة حماس والتي ستشكل الحكومة الفلسطينية القادمة، فعليها ا        

أم أبت، فهناك مسؤوليات سياسية خاصة بالسلطة وبالشعب وبمستقبل الدولة على حركة حماس أن تتعامل معها                
  .ما دامت موجودة في الحكم 

سطينية، كذلك ستتفاوض مع إسرائيل اذا كانت راغبة في إقامة الدولة الفل           .استحقاقات أوسلو  فعلى سبيل المثال،  
ومع الواليات المتحدة ألن إسرائيل وأمريكا هما اللتان توافقان أو ترفضان إقامة هذه الدولة وهـذه حقيقـة ال                   

هناك إستحقاقات تفصيلية يومية مع االسرائيليين تتعلـق بالمعـابر والحـواجز            و. يستطيع قادة حماس إنكارها   
واألهم من هذا وذاك أن ممثلي حماس في        .  االسرائيليين والمعتقلين والقضايا المالية ال بد من الحديث عنها مع        

الحكومة الفلسطينية سيحصلون على البطاقات التي تعطى للشخصيات المهمة حتى يـستطيعوا الحركـة كمـا                
  .يشاؤون بين الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى بين المدن الفلسطينية نفسها

ناعات قادة هذه المنظمة وبالتالي من ثوابتها مهمـا أعلـن           إن نجاح حماس في االنتخابات، سيغير بالتأكيد من ق        
قادتها عكس ذلك، ألن التعامل مع الحكم ومع الواقع ومع الدول الداعمة للسلطة الفلسطينية له استحقاقات، وإذا                 

  .أصرت حماس على عدم التغيير والتعامل مع المرحلة الجديدة بواقعية فعليها إذن أن تتحمل المسؤولية بنفسها
إن المراقبين السياسيين يتوقعون المزيد من المفاجآت بعد أن تتسلم حماس الحكم فعليا، لكننا نتمنـى أن تـنجح                   
هذه المنظمة الفلسطينية التي قدمت الكثير من التضحيات في تحقيق ما لم تستطع منظمة فتح تحقيقه، وأن تكون                  

  .النتيجة لصالح الشعب الفلسطيني 
  ٣/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  نحو استراتيجية تعددية األدوار: حماس .٧٢

  راغدة درغام         
فوز حماس باالنتخابات قد يؤدي الى اجبار اسرائيل على التفاوض بصدق نحو قيام دولتين انما ليس مع حماس 

فالمطلوب اآلن مبادرات . بل مع عباس، شرط أال تسحب واشنطن البساط من تحت أقدام الرئيس الفلسطيني
عدة وبالتوازي بين تمكين عباس من انتزاع مفاوضات جدية من اسرائيل، وبين دفع حماس عدة على أصعدة 
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السعودية لديها أدوات التأثير . تركيا لديها أفكار وكذلك باكستان. واسرائيل على طريق االعتراف المتبادل
تراتيجيات خالقة غير ومن الضروري االستفادة من االسابيع واألشهر المقبلة لصياغة اس. السياسي واالقتصادي

  .معتادة
ما يتحكم بالعالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين السلطة الفلسطينية هو اتفاقات اوسلو التي ترفضها 

 وحسب أحد مهندسي اوسلو تيري رود الرسن ان صنع السياسة الخارجية بموجب أوسلو يقع . حركة حماس
  . ائداً الى السلطة الفلسطينيةفي ايادي منظمة التحرير الفلسطينية وليس ع

هذا يعني ان محمود عباس الذي يترأس منظمة التحرير الفلسطينية تبقى له صالحيات التفاوض والديبلوماسية 
أما الحكومة التي قد تكون لـ حماس السيطرة عليها فواجباتها هي ادارة . وتوقيع االتفاقات والمعاهدات إذا شاء

وبما ان اسرائيل هي التي تسيطر على موارد  لكهرباء والماء، حسب رود الرسن الشؤون اليومية مثل تأمين ا
  . في الحكومة الكهرباء والماء فإنها تمتلك أدوات قوية نحو حماس

بمعنى أنه قد ال يكون امام حماس سوى خيار التفاوض مع السلطات االسرائيلية إذا أرادت ان تؤمن للشعب 
الم آخر انه انتصار بيروس حسب رود الرسن في اشارة الى القائد الروماني بك. الفلسطيني أدنى االحتياجات

الذي حشره انتصاره في الزاوية، ذلك ان حماس بنت هويتها على رفض اتفاقات اوسلو وهياكلها، واألن ها 
 وحسب رود الرسن فإن حماس غير قادرة على تغييرها ألن تغيير. هي مكبلة بهياكل اوسلو وباتفاقات اوسلو

  .وبالتالي تبقى اوسلو ملزمة. هذه االتفاقات في البرلمان يتطلب اكثرية الثلثين
 اصبح اآلن، بفوز حماس ١٩٩٣محمود عباس الذي كان طرفاً أساسياً في اتفاقات اوسلو السرية عام 

ئيس لمنظمة أقوى ألنه الر. باالنتخابات، أقوى من السلطة الفلسطينية الموقتة الى حين قيام الدولة الفلسطينية
  .أقوى ألنه الرجل الذي يحتاجه الجميع في هذا المنعطف. التحرير الفلسطينية التي فاوضت على اتفاقات اوسلو

االدارة . اسرائيل في اشد الحاجة اليه ايضاً ألن استقالته اآلن ستخلق معمعة. حماس لم تخف حاجتها الى عباس
حتاجه من أجل تحويل األموال الى الشعب الفلسطيني عبره االميركية تحتاجه سياسياً واالتحاد األوروبي ي

مباشرة، وليس عبر حماس، كوسيلة من وسائل التغلب على عقدة تحويل األموال الى حكومة حماس التي 
ثم ان محمود عباس ما زال القائد األعلى للقوات الفلسطينية  .تعتبرها الواليات المتحدة وأوروبا حركة ارهابية

  . المسلحة
ما أن حماس رسمت هويتها على اساس معارضتها اتفاقات اوسلو، من البديهي القول ان فوز حماس وب

هذا الفوز يضعف حماس ألنه يسحب منها أدوات مهمة في فن  .باالنتخابات يفرض عليها اختيار هوية جديدة
هذا الفوز يشبه . فاالضواء المسلطة عليها تكشف اماكن ضعفها االقتصادي والسياسي والعسكري. المناورة

خشبة الخالص لهذه المنظمة وللمسيرة الفلسطينية، إذا اللعنة على حماس، حسب بعض أقطابها، لكنه قد يكون 
  .لعبت دول مسلمة مهمة األوراق بذكاء ودقة وقامت بمبادرات خالقة واثرت في اسرائيل واالدارة االميركية

ة لتحولها من مقاومة مسلحة الى مقاومة مدنية ضد االحتالل قد يكون فوز حماس في االنتخابات الوسيلة المتاح
عليها اآلن ان تحسم بين كونها انتفاضة ضد السلطة الفلسطينية أو جزءاً من السلطة الفلسطينية . االسرائيلي

  .بشراكة مع محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
ن ال مجال أمام حماس سوى الشراكة وبهوية جديدة تجعلها تلتحق بالتيار العربي الرسمي العام حقيقة األمر ا

فالمعارضة باتت قناة حذف .  الى جانب دولة اسرائيل١٩٦٧الملتزم بموقف قيام الدولة الفلسطينية ضمن حدود 
  .الفحماس من المعادلة بعد فوزها في االنتخابات، وليس أمامها سوى الشراكة واالئت

حتى اللجوء الى ايران للمعونات لم يعد خياراً لـ حماس أو لطهران بعد الفوز باالنتخابات ألن هذا الفوز ليس 
فال مخرج وال إخراج أمام طهران بعدما دخلت حماس السلطة وباتت . مكسباً لطهران وانما يسبب احراجاً لها

طور مالئماً لطهران إذا اختارت المقايضة أثناء ولكن، من جهة أخرى، قد يكون هذا الت. جزءاً من الحكومة
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مفاوضاتها مع أوروبا، وعبرها مع الواليات المتحدة بحيث تتخلى عن أوراق سورية و حزب اهللا و حماس 
  .مقابل حصولها على تنازالت في القطاع النووي

القليمية رغم ان تغيير فوائد التبادلية و المقايضة مع ايران مهمة كجزء في اطار ما يسمى بـ تحالفاتها ا
اإلدارة االميركية تغش نفسها إذا تمسكت . التحالف يطبق على حزب اهللا فقط وليس األقطاب االقليمية األخرى

وقد حان الوقت لهذه اإلدارة ألن تفكر بترابط المسائل . برفض الجلوس على الطاولة نفسها مع ايران للتفاوض
عليها الكف عن النظر الى كل المسائل من . كية نحو القضايا المتعددةاالقليمية عند صياغتها السياسة االمير

منظور اسرائيل فقط، فالفرص متاحة لتغيير جذري في المعادالت في المنطقة بما يؤدي الى حل قضايا معلقة 
بعدل، وهذا يتطلب إدراك واشنطن وبريطانيا والدول األوروبية األخرى ضرورة االستثمار في الفرصة 

وهذا يتطلب شراء . ية ليس فقط لتغيير جذري في هوية حماس وانما ايضاً لكسر تحالفات ايران االقليميةالموات
يتطلب دفع اسرائيل الى االلتزام بالتفاوض مع محمود عباس . الوقت ديبلوماسياً، وليس عسكرياً، مع ايران

ة المؤلفة من الواليات المتحدة واالتحاد بجدية وااللتزام الفعلي بـ خريطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعي
  .االوروبي واألمم المتحدة وروسيا

. على الرباعية الكف عن تحويل نفسها الى لجنة اعتذارية عن اسرائيل باسم أولوية تجريد حماس من السالح
يلة القائمة فاسرائيل لم تنفذ التزاماتها بموجب خريطة الطريق التي تتجنبها وهي فرضت الحلول األحادية البد

  .على الفصل وليس على تعايش الدولتين
الرئيس الروسي فالديمير بوتين اعتبر ان تجميد المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني أمر خاطئ في كل 
الظروف فيما كان وزير خارجيته سيرغي الفروف يشارك في اجتماعات لندن حيث ربطت الرباعية 

  .المساعدات بشروط على حركة حماس
رئيس االميركي السابق جيمي كارتر الذي اشرف على االنتخابات الفلسطينية قال ان األزمة الكبرى المقبلة ال

الحكومة االسرائيلية ال تسمح لهم : واوضح. ستكون حول ما إذا ستسمح اسرائيل للنواب ان يشكلوا حكومة
كيف لهم : وتساءل. غربية وبالعكسبعبور نقطة تفتيش رغم انتخابهم وال يستطيعون العبور من غزة للضفة ال

  .تشكيل حكومة بهذه الظروف
محمود (األهم هو ما لفت اليه كارتر من أن المفاوضات اساساً غير موجودة اآلن، ومع انتخاب أبو مازن 

كان األمل بأن يستعد االسرائيليون للتفاوض، لكنهم لم يكونوا، وال أرى أي فرصة للمفاوضات حتى ) عباس
  .فاسرائيل ال تريد ذلك اآلن. ح قد فازت باالنتخاباتوان كانت فت

يجب على اإلدارة االميركية وعلى الرباعية االستماع جيداً الى جيمي كارتر ألنه يتحدث بصدق ونزاهة ومن 
  .دونهما ال مجال إلنقاذ عملية السالم

ول من حركة الى حكومة، وفي وسع المملكة العربية السعودية ان تلعب دوراً مع حماس لمساعدتها على التح
سيما وان حاجة حماس الى أموال عربية حاجة ماسة انما ليس في وسع الدول العربية تقديم تلك المساعدة إذا 

أفضل سبل هذا التحول هو في قيام السعودية .  الحركة-  الحكومة على نفس هويتها كـ حماس - بقيت حماس 
  .ة بيروت والعمل على التزام حماس بهابتجديد وطرح المبادرة السعودية الصادرة عن قم

مبادرة رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، التي كشف عنها أثناء المنتدى االقتصادي العالمي في 
فهو قال انه بحث والرئيس . دافوس، مبادرة تستحق الدعم والتشجيع من طرف الرباعية واالدارة االميركية

تركة، يكون لمنظمة المؤتمر االسالمي دور فيها، تنطوي على قيام الباكستاني برويز مشرف في مبادرة مش
بدور الوسيط على اساس التبادلية بين اسرائيل و حماس، بحيث تكف حماس عن ) وربما باكستان معها(تركيا 

  .عدم االعتراف باسرائيل وتكف اسرائيل عن عدم االعتراف بـ حماس في الحكومة
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 حال تخلي حماس عن اسلوب المواجهة واستبداله باسلوب التوافق عندئذ مشرف قال ايضاً في دافوس انه في
فالشعب هو الذي انتخبهم، وهذا هو مطلب الديموقراطية في نهاية . يجب ان تقبل بهم الواليات المتحدة

  .المطاف
فال . لى األمامهذه المبادرة وغيرها من االفكار تتطلب التزاماً أميركياً بدفع فعلي بعملية السالم والمفاوضات ا

يمكن لمحمود عباس ان ينجح إذا حجبت الرباعية عن اسرائيل الضغوط الضرورية ومارست الضغوط فقط 
  .هذا االسلوب فشل بأكثر من صورة وأكثر من مرة ويجب التخلي عنه. على الفلسطينيين

  ٣/٢/٢٠٠٦الحياة 
 
  !سلطة أوسلو أم سلطة الشعب؟ .٧٣

  أحمد خليل
 وقيادة حماس موقفه ونواياه الى اين ستتجه العالقة بين الجانبين وما هي تداعيات              بعد ان اوضح كل من عباس     

الحركة التي بـدأها عبـاس علـى        ‚ هذا االستعصاء الذي باتت اطرافه تحشد لتظهيره؟ اولى بوادر هذا الحشد          
الى القـاهرة   وتوجه وفد من قيادة حماس      ‚ العواصم العربية واطالق تصريحاته االشتراطية من عمان والقاهرة       

‚ في مستهل جولة ستقوده الى عدد من الدول العربية واالسالمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وايران               
ومن بين بوادر االستقطاب تأكيد السعودية بأنها ستبقى اكبر داعم عربي مالي للفلسطينيين واعالن دمشق عـن                 

ة للمطالبة بضمان استمرار المساعدات العربية والتعويض عـن         انها ستتقدم بمشروع قرار للقمة العربية القادم      
  ‚تلك التي سيتم حجبها من قبل الواليات المتحدة وأي دولة أخرى

إذا تمسك كل من عباس وقيادة حماس بوضع العقدة في المنشار فمعنى ذلك ان أحـدهما أو كليهمـا ال يـرى                      
التحرير الفلسطينية وتجديد مؤسساتها لتكـون القيـادة        امكانية لتجسير الفجوة عبر الجلوس معا لترميم منظمة         

المشتركة مستندة الى تمثيل الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه ولتكون المعنية في وضع الـسياسات الوطنيـة                
سواء للمقاومة أم للتفاوض على أساس التمسلك بالثوابت الفلسطينية التي يجمع عليها غالبية الفلـسطينيين فـي                 

  .رجالداخل والخا
  ٣/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 

 
  واختبار الواقع.. اإلسالميون واألميركيون: تحليل .٧٤
ـ لندن كانت تجربة اإلسالميين الجزائريين ماثلة أمام أعين بقية إسالميي المنطقة، واإلخـوان  :  رشيد الخيون 

فأخـذوا يتوعـدون    ،  ١٩٩١المسلمين بشكل عام، يوم أغرتهم مقدمات بشائر النجاح الساحق في انتخابات عام             
كذلك ال تنسى تجربة    . وقد حصل ما حصل من كوارث بالجزائر      . ويعلنون ما هم فاعلون بعد تسلم أمور البالد       

اإلسالميين األتراك، فما أن استلموا السلطة حتى بدأت التنازالت تلو التنازالت للجيش، ولم يبق مـن نهجهـم                  
جارب يواجه إسالميو فلسطين ومـصر والعـراق واألردن         على خلفية تلك الت   و. اإلسالمي السياسي غير االسم   

تجارب جديدة، ألميركا وأوروبا يد في خلقها في منطقة الشرق األوسط، وذلك بتأييـدهم اإلصـالح الـسياسي       
واالقتصادى واالجتماعي، وأن االنتخاب والقبول بنتائجه هو الخطوة األولى إلى ألف ميل الديمقراطيـة علـى                

 وهم يعلنون عداوتهم    ,اإلخوان المسلمون بمصر منذ تأسيسهم    . ن لكل حركة إسالمية ظروفها    لك. الطراز المتقدم 
التاريخية للغرب ثم األميركان، ولهم موقفهم الواضح ضد دعوات اإلصـالح بـضغوط خارجيـة او بنمـاذج      

  . مستوردة
 يحتاج إلى مهام أخـرى،   تجمع التقارير، وخطب النشطاء اإلسالميين أن فوزهم ال يعني شيئاً غير إثبات وجود            

ألن ممارسة السلطة شيء آخر، وبحاجة إلى خطاب آخر، غير خطاب المعارضة، بل وغير الخطـاب الـذي                  
جذبوا به األصوات، فاإلسالم هو الحل لم يعد ممكناً عند ممارسة السلطة، والتعامل مع قضايا السياسة الدوليـة                  
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الحركة بخطاب آخر يبدو من ليونتـه أنـه غيـر موجـه     وبعد حساب الجوالت السابقة ظهر أقطاب    . الساخنة
إذا كان فوز اإلخوان المـسلمين بمـصر،         و .ألتباعهم، بقدر ما هو موجه إلى العالم الخارجي، والقوى المؤثرة         

تحت تسمية المستقلين، له تبعاته على عقيدة اإلخوان السياسية، فإن لفوز اإلخوان الفلـسطينيين، تحـت اسـم                  
وأول . ة إن أرادت الحركة استثمار فوزها لصالح الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية          حماس، ضريبة باهظ  

هذه التبعات التخلي عن سالحها، واالعتراف بإسرائيل كطرف في القضية، والتخلي عن الشعارات التي جذبت               
ائيلي المدمرة، وعجز   ، إضافة إلى المد اإلسالمي العام، سياسة االحتالل اإلسر        هاوكان وراء فوز  . لها األصوات 

وقد أوضح األميركيون قبولهم في العلمية االنتخابية، وأثنوا على         . فتح عن اإليفاء بتعهداتها للمواطن الفلسطيني     
 ألنهـا   ,لقد وصف دينيس روس فوز حماس بالكارثة      ف .لكنهم وضعوا شروطاً للقبول بحماس كحكومة     . نزاهتها

أن حماس ليست الدولة الفلسطينية ككل، إال أن وجودهـا كحكومـة            صحيح  و. ال تستطيع تلبية متطلبات السالم    
.  مباشـرة  هاسيعرقل أو يسهل العملية السياسية، وأن هموم الفلسطينيين اليومية المرتبطة بإسـرائيل سـتواجه             

، بل وحتى فوز اإلخوان بمصر، على الحركة اإلسالمية باألردن، وغيرهـا            هابطبيعة الحال، ينعكس أمر فوز    و
ن أهـم مـا تفـرزه        إال أ  .دان، وربما ستفرز انتخابات مارس أو ابريل القادمة فوز حزب اسالمي آخر           من البل 

موجة الفوز اإلسالمي هو القبول غير المباشر بالدعوة األميركية في البدء باإلصالح السياسي، والذي سـتتبعه                
سياسية الدولية فإن الفائز مهمـا      وبالتالي القبول بالديمقراطية كحل أمثل، وبحكم الظروف ال       . إصالحات أخرى 

كانت قدسية شعاراته سيواجه الواقع وجهاً لوجه، بغثه وسمينه، وحينها ستمتحن هتافاته وشعاراته، التي ظلـت                
  .طوال سنوات محطة جذب دون اختبار

  ٣/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
 

 :كاريكاتير  .٧٥
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