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  لحكومة ائتالفية ال تضم فتحلحماس مرشحين أربعة : الحياة .١
مشاورات قيادتي الداخل والخارج أن : دمشق من ابراهيم حميدينقال عن مراسلها  ٤/٢/٢٠٠٦  الحياةنشرت 

في حماس في دمشق أسفرت عن وضع خطوط عريضة ألسس التحرك في المرحلة المقبلة، من بينها حسم 
وخالل المناقشات، لوحظ تباين .  وترشيح اربعة اشخاص لتشكيلهاخيار تشكيل حكومة ائتالفية ال تضم فتح،

بين مواقف الداخل التي اتسمت بالواقعية ازاء اتفاق اوسلو واالتفاقات االخرى، وبين مواقف الخارج التي 
،  همهناك اربعة مرشحين لتشكيل الحكومةفإن وحسب المعلومات المتوافرة من قيادة حماس،  .اتسمت بالتشدد

على االغلب سيتم ترشيح هنية في حين ان  مازن سنقرط، أوجمال الخضري  محمود الزهار،, هنيةيل اسماع
, يضاف الى ذلك وجود مرشحين مستقلين آخرين للمشاركة في الحكومة، بينهم سالم فياض. او الخضري

لتوصل الى وعما تردد عن وجود احتمال ا. مصطفى البرغوثي وزياد ابو عمر، اضافة الى معاوية المصري
 ان هذا ليس ,الحركةصيغة تتسلم بموجبها السلطة الشؤون الخارجية و حماس الشؤون الداخلية، قالت مصادر 

 الحركة المقرر أن يبدأ وفد من  ناحية أخرى فإنه منومن .وارداً على اساس ان فتح لن تكون في الحكومة
قالت مصادر حيث . عربية واالسالمية بعد غد جولته ال,برئاسة مشعل وعضوية هنية وسعيد صيام ونزار ريان

 عمر سليمان، إضافة إلى محادثات مع مبارك ووزير خارجيته إلجراء , القاهرةمن تبدأ سالجولةفلسطينية ان 
  .مشيرة الى ان هذه المحادثات ستكون أساسية في حسم الخيارات واحتمال حصول لقاء مع محمود عباس

خالد البطش دعا حماس إلى االعتذار عن تشكيل الحكومـة          أن   :وكاالت نقال عن  ٤/٢/٢٠٠٦البيان  وذكرت  
وقال إنه ال يعقـل تهمـيش        .الفلسطينية الجديدة إذا لم تضم ائتالفاً وطنياً من جميع األطر السياسية الفلسطينية           
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ـ      في حين كشف   . دعو إليها حماس  تالقوى الفاعلة وعدم ضمها إلى الشراكة السياسية التي          ن أة   خليل أبـو ليل
األسماء جاهزة لتولي الحقائب الوزارية التي بقيت على ذات مسمياتها ولم يطرأ عليها أي تغيير يذكر وان هذه                  

  . الحكومة ستظل غير معلنة إذا وافقت الفصائل على المشاركة في حكومة ائتالفية
س تشكيل  انه سيكلف حمامسمحمود عباس اعلن ا إلى أن :غزة من ٤/٢/٢٠٠٦ القدس العربي ولفتت

انها لن من جهتها  أعلنت حماس  إال أن.الحكومة الحقا وسيطلب منها احترام التزامات السلطة الفلسطينية
قدم خالد مشعل هذا حيث  . لكنها قد تكون مستعدة للتفاوض علي شروط هدنة مؤقتة,تعترف مطلقا باسرائيل

  .ة القادمةمفاوضات بين حماس ومحمود عباس حول مالمح الحكومالالعرض قبيل 
  

  تكليف فتح بتشكيل الحكومة حماس عرضت على عباس: الغد األردنية .٢
كشفت مصادر أن حماس عرضت على عباس، تكليف فـتح بتـشكيل الحكومـة،    : رام اهللا ـ  يوسف الشايب

بالتوافق معها حول الوزراء، على أن تضطلع بمهام وزارات التربية والتعلـيم العـالي، الـصحة، والـشؤون                 
  .ية، رافضة وزارتي الداخلية والمالية، التي تفضل أن تكون بيد سالم فياضاالجتماع

  ٤/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
  

  نتخابات مبكرة إذا فشلت حماس بتشكيل حكومةإلد استبعاال : رفيق الحسيني .٣
 التوجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة فـي حـال   عباس لم يستبعد مدير عام مكتب :رام اهللا ـ  يوسف الشايب

  . شلت حماس في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة المقبلةف
  ٤/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 

  
 رواتب الحكومة ان تدفع الاالموال موجودة وعلى : خريشة .٤

رفض حسن خريشة ما يردده بعض الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين عن وجود ازمة مالية : القدس المحتلة
رواتب لهذا الشهر مسؤولية حكومة قريع، الوشدد على ان دفع  .اتب لموظفيهاتعانيها السلطة تمنعها من دفع رو

حليلة ومحمد اشتية اللذين تحدثا عن ازمة مالية التريث وتحري  سمير  على كل من متمنيا. وال تتحملها حماس
 .نالهدف منها ترويع المواطنين خاصة الموظفيحيث أن الدقة فيما يطلقانه من تصريحات حول االزمة، 

 .ووصف االشتراطات والضغوط على حماس بانها محاولة ابتزاز، لن ترضخ لها هذه الحركة ومن ائتلف معها
  ٣/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 

  
  نائبة يشاركن في صنع القرار الفلسطيني ١٧ .٥

فـوز  استطاعت المرأة الفلسطينية خالل االنتخابات التشريعية ان تحقق انجازا كبيرا بعد : غزة ـ  ردينة فارس
  . فقط٥ كان عددهن في المجلس السابق في حين , امرأة في القوائم االنتخابية١٧

  ٤/٢/٢٠٠٦عكاظ 
  

  فساد رموز فتح مكَّن حماس من السلطة : معاريف .٦
 روج تقرير إسرائيلي إلى ان من ابرز اسباب صعود نجم حماس، هو فساد قيادات فـي فـتح                   :القدس المحتلة 

زعم ان محمد دحالن اشترى دارة فخمة بــ          حيث   .بار المسؤولين الفلسطينيين  السلطة، مورداً أمثلة تشمل ك    و
 الف دوالر مـع     ٦٦ الف دوالر، وان ياسر عرفات انفق على مقربيه أمواال لشراء لوحات زيتية بـــ               ٦٠٠

أشار إلى ان سهى عرفات كانـت تتـصل بزوجهـا           في حين   . عدد ال يحصى من الصفقات الدورية الغامضة      
ربما كانت احدى   ويشير إلى أنها    , هرفع المخصص الشهري الذي اعتادت الحصول عليه من حساب        وتطلب منه   
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 وزع  يورد أنـه  محمد رشيد، ف  أما بالنسبة ل  . أول الضحايا لإلصالح الذي حاول فياض تنفيذه، بنجاح جزئي فقط         
ؤولون فلسطينيون   مس ةساعدم التهم،   ومن. عرفاترخصا وفوزا بمناقصات لضمان اخالص المسؤولين الكبار ل       

وأشار إلى انه باستثناء االمالك غير المنقولـة        . كبار، بينهم عدد من الوزراء، إسرائيل على اقامة جدار الفصل         
وقال ان أحـد رؤوس      . حرص المسؤولون الكبار على االهتمام بحياة مريحة من أجل اقرباء العائلة والمقربين           

وعن فترة جبريـل الرجـوب      . رجل مافيا لكل شيء وقضية     كان في الواقع     حيث. الفساد كان موسى عرفات   
ـ   . كرئيس لألمن الوقائي، يقول انها كانت هي االخرى منجما خصبا لألرباح المالية             كـانوا   هويضيف ان أتباع

يتنقلون بين محطات الوقود في الضفة جامعين كل الفواتير لحملها إلى مكتب رئيسهم في رام اهللا ألخـذ نـسبة                   
مشيرا إلـى ان هـذا      .  لسنين أن حزبهم الحاكم يصيبهم باشمئزاز شديد       واشعر نيالفلسطينيأن  لفت إلى   و. منها

واكد انه منذ اقامة السلطة حولـت الـدول         . الواقع كان أحد العوامل التي مهدت الطريق لفوز حماس الساحق         
لت نحو نصف مليار    منظمات الغوث الدولية حو   أن  باالضافة إلى   . المانحة ما يربو على عشرة مليارات دوالر      
 حماس، حيث قال انه منـذ االن قـد بـدأت             التقرير ولم يستثن . دوالر في كل عام لمشروعات داخل السلطة      

باإلضـافة إلـى أن   .  وسلوكها، ومنها انهم يذبحون العجل ويوزعونه على أتباعهم فقطتهااالنتقادات تُوجه لقياد  
ه بالسفر في قافلة سيارات مرسيدس، وكيف نجح في         خصوم الحركة يسألون كيف يمكن للزهار أن يسمح لنفس        

  . اعادة بناء منزل من ثالثة طوابق بعد أن قامت إسرائيل بقصفه
  ٤/٢/٢٠٠٦البيان 

  
 حماس يمكن ان تدفع العملية السلمية قدما: تحليل .٧

 ىض علقال مسؤول كبير في االستخبارات البريطانية كان قد تفاو: واشنطن ـ من مارتن والكرـ  يو بي آي 
 ان أشار إلىو.  السياسة الفلسطينية الشاملةى للعودة الىان حماس تسع, انهاء االنتفاضة الفلسطينية قبل تقاعده

 ان موضحاتنشيط الحكومة الفلسطينية قد يوفر نافذة غير متوقعة التفاق سياسي بين االسرائيليين والفلسطينيين، 
ق نتائج ي قد يكون اكثر صعوبة السرائيل، لكن احتمال تطباالنخراط في محادثات مع قيادة فلسطينية ناشطة

، يقدم افضل ىمثل هذه المحادثات من قبل حركة منظمة ومدعومة بتفويض شعبي، وبدعم من فصائل اخر
 عالقة العمل الوثيقة التي نشأت خالل االنتفاضة بين حماس ىان هذا يستند ال واضاف .فرصة لتسوية دائمة

ستكون اساسية للمرحلة المقبلة في السياسة حيث , ن انصار فتح الذي يقوده البرغوثيوبين الجيل االصغر م
 إال أن.  ما قبل االنتفاضةى تعود جذورها الهمواضاف ان عالقة االحترام المتبادلة والوثيقة بين .الفلسطينية

واشار  .تكاك بين الطرفينالتداخل الوثيق لم يتكرر في غزة، حيث عدم الثقة والعداء مع محمد دحالن فاقم االح
الجيل وقيادته هذا  العالقة بين بينما , ان هذه العالقة القوية بين الجيل الشاب في فتح وحماس ما تزال قائمةىال

 هذه االنتخابات، اذا شق الممثلون الجدد طريقهم، قد تكون خطوة نحو  أنواضاف .تتراوح بين التمرد والعداء
كان واضحا لسنوات ان شرعية اساسية حيث . خندق حول انقسامات عصر اوسلووحدة وطنية حقيقية بديلة للت

حقيقية لتطلعات الفلسطينيين واهدافهم قد تكون الطريق الوحيد نحو وقف تصعيد العنف وتامين االساس لتسوية 
  .سياسية دائمة

 ٤/٢/٢٠٠٦القدس العربي 
  

 نحن قادة العالم غداً: مشعل .٨
مشعل المزيد من الشحن والتوتر للشارع السوري االسالمي تجاه الغرب أضاف خالد :  جوني عبو- دمشق 

 انه ليس من الصعب ان نقاطع الغرب ولعل في ذلك فرصة تدفع , في دمسقواسرائيل وقال في كلمة له
 إنما يؤكد سفاهة هؤالء الذين , ان ما ورد من إساءات للرسول الكريمأكدمؤ. المسلمين الى تطوير صناعتهم

  وأعلن أن المسلمين سيكونون قادة العالم، وأضاف . ال يعلم ماذا يفعلو الغرب بالغباء متهما , االنحداربدأوا في
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 .انها فرصة تاريخية بعد أن فرضنا معادلة جديدة في الحرب ألن الشعوب معنا وسالحهم لن يجدي نفعاً

  ٤/٢/٢٠٠٦البلد اللبنانية  
  

   في الفترة المقبلةفتحقيادة بحث يعقد إجتماعات لدحالن : مصادر من فتح .٩
نقل عن مصادر مقربة من فتح، أن اجتماعات سرية تجري منذ عدة أيام في مدينة القدس المحتلـة بـين            : لندن

  .نتخاباتإلفتح في أعقاب الخسارة التي منيت بها في ا  تتعلق بمستقبلالحركةوعدد من قيادات  محمد دحالن
  ٤/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
   أربعة إسرائيليين بقصف صاروخيصيبتسرايا القدس  .١٠

  أعلنتسرايا القدسأن : ووكاالت غزة من  طاهر النونوعن مراسلها ٤/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية نشرت 
وفي أعقاب الهجوم، شنت قوات االحتالل اعتداءات .  المجدلعلى منطقةأمس، مسؤوليتها عن إطالق صاروخ 
  . غزةشمال بقذائف المدفعية استهدفت عدة مناطق

 أن   مـن   االذاعة االسرائيلية  هذكرتما  :  نقال عن وكاالت   القدس المحتلة من   ٤/٢/٢٠٠٦الغد األردنية   وأوردت  
  . إسرائيليين بينهم طفل أصيبوا بجراح متوسطةثالثة

  
  مجهولون يختطفون أحد نشطاء حماس في خان يونس .١١

ولم تعلن  .في مدينة خان يونس اختطف مسلحون مجهولون أحد نشطاء حماس : تحسين االسطل- خان يونس
عملية التي تضيف توترا جديدا في أعقاب عدة أحداث مؤسفة على خلفية نتائج الأية جهة مسؤوليتها عن 

 حماسعملية إلى إطالق سراحه موضحا أن الودعا صالح البردويل الجهة التي قامت ب .االنتخابات التشريعية
  .ذلكالجهة التي تقف وراء  ولكن لديها مؤشرات تدل على ,ال تتهم أحدا

  ٤/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 
  

   قذيفة مدفعية٤٠االحتالل قصف شمال قطاع غزة بـ .١٢
وأفـادت   .قصفت قوات االحتالل، الليلة الماضية، المناطق المأهولة في شمال غزة بعشرات القذائف  المدفعية             

ائي على المناطق المأهولة في شـمال   قذيفة مدفعية بشكل عشو٤٠مصادر محلية أن الدبابات، أطلقت أكثر من    
  .ولم يبلّغ عن وقوع إصابات، القطاع

  ٤/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تظاهرات ومسيرات غاضبة في االقصى وغزة للتنديد باالساءة للرسول الكريم .١٣
المـسجد  رغم الحصار الذي ضربته القوات اإلسرائيلية علـى المدينـة وعلـى    :   جمال جمال  ،القدس المحتلة 

بالروح بالدم  '' األقصى خرج األالف من المواطنين الفلسطينيين عقب صالة الجمعة امس يهتفون بصوت واحد              
وجـاب المـصلون سـاحات      . في أكبر تظاهره يشهدها األقصى منذ اقتحامه من قبل شارون         '' نفديك يا محمد    

 الرسول صلى اهللا عليه وسلم ثم صعدوا        المسجد التي رفعت عليها العديد من الالفتات التي تندد بالمس بشخص          
الى قبة الصخرة وهم ينددون باالستخفاف األوروبي بمشاعر المسلمين ورسولهم الكريم داعين الدول العربيـة               
واإلسالمية الى الوقوف وقفه حازمة في وجه الحكومة والصحيفة الدنماركية وجميع الدول والـصحف التـي                

  .ساندتها
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ة الجمعة مسيرات حاشدة للتعبير عن غضب ورفض الجماهير في فلـسطين            ونظمت حركة حماس عقب صال    
وانطلقت هذه المسيرات من جميع مناطق مدينة غزة         .لالساءة التي تعرض لها النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم         

  .ومساجدها
  ٤/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  اعتصامات في المخيمات ضد اإلساءة للنبي ودعوات للرد العنيف .١٤

مات الفلسطينية في االحتجاجات، حيث نفذت حركة الجهاد اعتصاما امام مـدخل مخـيم بـرج                شاركت المخي 
وخرج آالف المسلمين من ابناء مخيم عين الحلوة في مـسيرة            البراجنة، شارك فيه ممثلو الفصائل الفلسطينية،     

ـ غضب واستياء حاشدة وذلك بدعوة من القوى والفصائل االسالمية في المخيم بعد صـالة الجم               ويمكـن    .ةع
وصف مسيرة عين الحلوة امس بانها من اكبر المسيرات االحتجاجية التي يشهدها وقد شارك فيها كافة قيادات                 
وكوادر القوى االسالمية، وتحديدا عصبة االنصار واميرها الذي نادرا ما يظهر في المخيم، ولفيف من رجـال                 

الحركات االسالمية، وممثلين عـن حركـة فـتح         الدين وممثلين عن حركتي حماس والجهاد االسالمي وكافة         
وكان الالفـت فـي المـسيرة       . وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية وقوى التحالف الفلسطيني        

ارتفاع االصوات التي نادت وطالبت بنوع من الحزم واالصرار بمنع كل مواطن او بعثة دوليـة او انـسانية                   
  . اسبانيا وفرنسا من دخول مخيم عين الحلوة تنتمي الى الدانمرك والنروج و

 ٤/٢/٢٠٠٦السفير 
  

  قمع تظاهرة ضد الجدار في بلعين .١٥
استخدم الجيش االسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق تظاهرة فـي قريـة بلعـين نظمهـا                  

وقالـت  . يل بناء الجدار  فلسطينيون واسرائيليون واجانب بعد صالة الجمعة امس احتجاجا على مواصلة اسرائ          
وأضافت االذاعة أن أنه     . متظاهرا ٧٠االذاعة االسرائيلية أن الجنود فرقوا بقنابل الغاز المسيل للدموع حوالي           

لكن شهود عيان فلسطينيون فـي المكـان أكـدوا أن عـددا مـن                لم يصب أحد بأذى خالل تفريق التظاهرة،      
  .قهم للغاز المسيل للدموعالمتظاهرين أصيبوا بحاالت اغماء نتيجة استنشا

  ٤/٢/٢٠٠٦الدستور 
  

   تأسف لتهديد مواطني أوروبا الصديقةالجالية الفلسطينية في النرويج .١٦
 منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركتا حمـاس والجهـاد           في بيان،   الجالية الفلسطينية في النرويج    تناشد

نما تأخير على وقف كافة أشـكال التهديـد والوعيـد           اإلسالمي والفصائل الوطنية واليسارية العمل بجدية ودو      
  .واالعتداء على أصدقاء شعبنا ومواطنو الدول األوروبية الموجودون في فلسطين

  ٤/٢/٢٠٠٦مفتاح 
  

  ٤٨إبعاد فلسطينيات متزوجات من عرب  .١٧
ذكرت معاريف أن قوات الجيش اإلسرائيلي اعتقلت نساء فلسطينيات متزوجات من مواطنين من عرب الـ 

 امرأة ٣٨وتفيد الصحيفة بأن رجال الشرطة اإلسرائيلية قاموا باعتقال .  وأبعدتهم إلى األراضي المحتلة٤٨
  . ممن ال يحملن هويات إسرائيلية

  ٤/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 
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  طفل مقدسيل  أعوام٦السجن  .١٨
اط بتهمة مهاجمة ضـابط     أصدرت السلطات الصهيونية حكماً بالسجن ستة أعوام على طفل من أبناء مخيم شعف            

  .وأشارت المصادر إلى أن الطفل عناتي طالب في الصف التاسع، صهيوني
  ٣/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   حزب اهللا-حماس تسعى لضم السلطة الى مسار ايران: االمن االسرائيلي .١٩

تفعل كل ما بوسـعها مـن        أوصى كبار قادة أجهزة األمن االسرائيلي الحكومة بأن          :الناصرة،  برهوم جرايسي 
 واوزعم. اجل منع حماس من تثبيت حكمها في السلطة، مشككين في نوايا قادة الحركة في الحفاظ على التهدئة                

وقال عدد من قادة األجهزة إن      .  حزب اهللا  -ان حماس تريد تحويل السلطة الفلسطينية الى جزء من مسار ايران          
 سيطرت الحركة على السلطة فإنها ستعد الفلـسطينيين للمواجهـة           الحركة تريد هدنة الهداف تكتيكية، وإذا ما      

 فـإن التـشاؤم     معاريفوحسب تقرير    .المقبلة مع اسرائيل، وسيكون توليها السلطة بشكل كامل سابقة خطيرة         
 على ان حماس معنية ان تكون شريكة فـي          واوقد أجمع  . موفاز  الذي جمعهم مع   سيطر على االجتماع األخير   

وقالوا انه على الرغم من التصريحات األخيرة لقادة الحركة إال انه لم تكن اية اشـارة             .زب اهللا مسار ايران وح  
وتقدر األجهزة انه إذا سيطرت حماس على المؤسسات المدنية في السلطة            .لتغيير ايديولوجي في مواقف حماس    

قد اوصوا بأن على اسرائيل ان      الفلسطينية وعلى األجهزة األمنية فإن اسرائيل ستكون في حالة خطرة، ولهذا ف           
 ومنعها من ترؤس السلطة، وهذه مهمة لن تكون صعبة ألن قادة الواليات المتحـدة               هاتقود الحملة الدولية ضد   

   .اعربوا عن دعمهم لموقف اسرائيل
  ٤/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 

  
  رجال دين يهود يطالبون أولمرت بإتاحة الفرصة لهم لفتح حوار مع حماس .٢٠

خرجت مجموعة من رجال الدين اليهود، وبينهم رئيس أحد الكنس الكبرى في مستوطنة             : ظير مجلي  ن ،تل أبيب 
تبواح في الضفة بمبادرة يدعون فيها الحكومة بالسماح لهم أن يفتحوا حوارا وديا مع قادة حماس للتمهيد الـى                   

، فـي تـصريحات للـشرق    وقال الحاخام فـورمن    .مفاوضات مباشرة بين الحكومتين االسرائيلية والفلسطينية     
األوسط، إنه يعتقد أن لغة الحوار الودي هي اللغة الوحيدة، التي يجب أن تسود بين الشعبين مـن أجـل حقـن        

وان رجال الدين اليهود هم أفضل وأنسب من يدير هذا الحوار مع قـادة حمـاس، ألن                 . الدماء البريئة ألبنائهما  
ويرى أن على اسـرائيل أن تحتـرم         . الطرفين، كل تجاه اآلخر    االيمان باهللا الواحد، هو الذي سيحكم تصرفات      

والخالفات مع حماس حول المسيرة السياسية وتـسوية        . ارادة الشعب الفلسطيني في انتخاب حماس الى الحكم       
  . وال يجوز استخدام سالح المقاطعة، ألنه ثبت انه سالح فاشل وغير مجد. الصراع، قابلة للنقاش والحوار

  ٤/٢/٢٠٠٦ الشرق األوسط
  

  الجانب األمني األمر الحاسم في االنتخابات االسرائيلية المقبلة: استطالع .٢١
من االسرائيليين اعلنـوا    % ٣٢ أظهر استطالع للرأي نشرت معطياته معاريف ان         :الناصرة،  برهوم جرايسي 

ن حـصل الملـف     ان الملف األمني له االولوية بالنسبة لهم لمن سيصوتون في االنتخابات البرلمانية، في حـي              
ومن شأن هذه المعطيات ان تساند كـديما واحـزاب          %. ١٦، والتعليم على    %٢٧االقتصادي االجتماعي على    

   .اليمين، التي تركز في برامجها السياسية على القضايا السياسية واألمنية الحربية
  ٤/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
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  مونة  اخالء مستوطنة عونيديؤ اإلسرائيليينمن % ٥٨: استطالع .٢٢
من المستطلعين في استطالع للرأي نشرت معطياته يديعوت احرنـوت عـن تأييـدهم الخـالء                % ٥٨أعرب  

ان المستوطنين هم المذنبون في المواجهات التـي وقعـت بـين            % ٥٧مستوطنة عمونة شمال رام اهللا، وقال       
مـنهم  % ٤٩عين إال ان    عناصر األمن ونشيطي اليمين االسرائيلي، وعلى الرغم من هذا الموقف لدى المستطل           
  .أكدوا ان اولمرت أقدم على اخالء البؤرة االستيطانية لغايات سياسية وحزبية انتخابية

  ٤/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
  

  حزب إسرائيلي جديد يدعو للتعلم من االنتخابات الفلسطينية .٢٣
روعا لتغيير قانون   أعلن زعيم حزب تفنيت عوزي ديان، أن حزبه سيطرح على الكنيست المقبل، مش            : تل أبيب 

 والنـصف   ،نصف األعضاء وفق النظام النسبي    ( االنتخابات لتصبح مثل قانون االنتخابات الفلسطيني للتشريعي      
 إن هذه الطريقة من االنتخابات تضمن مكافحة الفـساد الـسائد حاليـا فـي                :وقال .)اآلخر وفق نظام الدوائر   

سلم االهتمام، موضوع مكافحة الفساد في الحكـم ألنـه          وأكد ان حزبه سيرفع في رأس       . األحزاب االسرائيلية 
الفلسطينيون نجحوا في هذه المهمة ليس      : وقال. يرى فيه خطرا يفوق األخطار على أمن اسرائيل من االرهاب         

فقط بوضعهم موضوع الفساد كقضية أساسية في االنتخابات بل عاقبوا السلطة ورموزهـا وبفـضل طريقـة                 
  .وا من اسقاط المرشحين المفسدين والفاسديناالنتخابات المذكورة تمكن

  ٤/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

  اعتقال فلسطينيين كان بحوزتهما أحزمة ناسفة : مصادر عسكرية اسرائيلية .٢٤
وزعمـت  ) حـوارة  ( سكرية اسرائيلية أنه تم اعتقال فلسطينيين على الحاجز الشمالي لنـابلس          عنقلت مصادر   

هـذا وزعمـت    . زمة ناسفة وخططّا للقيام بعملية تفجيرية داخل إسـرائيل        المصادر أنه كان بحوزة االثنين أح     
ونقلـت  .  ضبطا اثناء تفتيشهما على الحاجز على يد جندي عثر بحوزة واحد منهما على سكين              هماالمصادر أن 
  . قاال إنهما كانا ينويا تمرير األحزمة لشخص كان بانتظارهما خارج الحاجزهماالمصادر أن

  ٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  يهود تركيا يدينون االساءة للرسول .٢٥
 دانت الطائفة اليهودية في تركيا نشر صحف اوروبية رسوم كاريكاتورية للنبي صـلى اهللا               :اف ب ،  اسطنبول

وفي بيان قال الزعيم     .عليه وسلم مؤكدة ان الحرية الديموقراطية ال تعطي احدا حق مهاجمة االنبياء والديانات            
لفا ورئيس الطائفة سيلفيو عوفاديا انهما يعارضان كل شكل من اشـكال المهاجمـة        الروحي للطائفة الحاخام هاي   

ودعا البيان السلطات في الدول التي نشرت فيها الرسوم الـى            .واالهانة التي تستهدف المعتقدات والقيم الدينية     
 جـوزف سـيتروك     وكان الحاخام االكبر لفرنسا    .اتخاذ الخطوات الالزمة لتهدئة المشاعر المجروحة للمسلمين      
  .صرح الخميس انه يشاطر المسلمين غضبهم بعد نشر الرسوم

  ٤/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
  

   والمسلمين٤٨حاخام مدينة صفد يواصل تحريضه ضد فلسطينيي .٢٦
قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية الئحة اتهام لمحكمة الصلح في الناصرة، ضـد الحاخـام    :  حسن مواسي  ،القدس

.  ودعوته إلى عدم التعامل معهم     ٤٨ياهو، بسبب تصريحاته العنصرية المعادية ضد فلسطينيي      الرئيسي لصفد ال  
وجاءت الشكاوى في أعقاب سلسلة من التصريحات العنصرية التي أدلى بهـا فـي العديـد مـن المقـابالت                    

ت الصحافية، من بينها لقاء صحافي في برنامج هاكول ديبوريم في اإلذاعة حيـث تفـوه خاللـه بتـصريحا                  
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وفي حين قال لـه المـذيع أن        . البيوت للعرب والمسلمين  أو بيع   ال أزال أدعو إلى عدم تأجير       : عنصرية، منها 
مرة، هذه الكلمة ال تترك عندي انطباعا نحـن ضـد           ٢٠ قل كلمة عنصري     :أقواله تنطوي على العنصرية رد    

رتس امس انه لـن يتراجـع عـن         وقال لهآ  .البيت للعرب أو تأجير العرب وهذه أيضا فتوى دينية، ممنوع بيع        
مواقفه، مضيفا أن قرار المستشار مزوز، هو قرار عنصري وشدد على أن مزوز يتجاهل النواب العرب فـي                  

تهم النيابة العامة بأنها تتعامل     او. الكنيست الذين يحرضون ضد الدولة بشكل منهجي ويسعون إلى القضاء عليها          
  .٤٨نظر عن األعمال غير القانونية التي ينفذها فلسطينيوبمكيالين مع اليهود والعرب، وأنها تغض ال

  ٤/٢/٢٠٠٦المستقبل اللبنانية 
  

  الدعوة إلعادة تقسيم القدس تتصاعد بين المرشحين لالنتخابات   : تحقيق .٢٧
عاد الجميع في الدولة العبرية ينادي بمقولة العودة إلى تقسيم هذه البالد، وكل من يرفع صوته بذلك يحظي 

سواء أكان ذلك بداية من يوسي بيلين مرورا بما يطرحه كديما أو تصريحات، . من أحد األطرافبالتشجيع 
ولكن الخطير في هذا الموضوع هو االدعاء والتبرير الذي بواسطته يطرحون مثل هذا الحل، بل إن خطر 

: يرى أنالتبريرات ال يقل عن خطر الحل نفسه، كما يقول الصحافي في يديعوت أحرنوت يوفال هايمن 
أصحاب هذا االقتراح، ومروجي مثل هذه التطلعات السياسية، الذين يدعون إلى تحقيق السالم عن طريق 
اإلقرار بضرورة اعادة تقسيم القدس ضمن مشروع التسوية مع الفلسطينيين، وكذلك اإلسراع في االتفاق على 

ئيلي بأن القدس وحدها هي التي بقيت في الحدود الدائمة، سيحاولون بعد االنتخابات اقناع الجمهور االسرا
جوهر النزاع دون أن تجد حال لها، ولو لم يكن هناك عناد قوي وإصرار واضح دون تنازل حولها، لكانت 

بالنسبة لذوي التوجهات : ويقول. المنطقة ربما تنعم بالسالم، ولكانت مدن اسرائيل تنعم به منذ زمن بعيد
قتراح، فان مجموعة أخرى تحاول أن تشق طريقا وسطا لها في هذه الدعوات، النبوئية التي تتطلع إلى هذا اال

وأن تطرح بدائل من نوع معين إلرضاء بعض اإلسرائيليين، وهي الدعوات التي تقوم على مقولة األمر 
س ليس في أيدينا، فهي مقسمة بطبيعة الحال، وذلك بإشارتهم الى دالواقع، حيث انهم يقولون إن تقسيم الق

ويرى أن الذين يؤيدون مثل هذه النظرية . حياء التي كانت معروفة بأنها جزء من القدس وهي اآلن خارجهااأل
ويدعمون تطويرها، يؤكدون، وعن حق، أنه ال توجد أي قدم يهودية تطأ في هذه المناطق التي نسميها بشرقي 

لمناطق المأهولة بالسكان العرب، وبكثافة،  وهذه ا. ولهذا، فال يوجد سبب يمنع التنازل عن هذه األجزاء.المدينة
 . تضر بالميزان الديمغرافي العام، سواء في القدس أو في إسرائيل

  ٤/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 
  

  معارضة يمينية داخل كديما تهدده بالتصدع   : تحقيق .٢٨
المكان الثاني في وقع شارون بعد أيام قليلة جدا من حل خالف بين أولمرت وليفني، حول  :جمال ابراهيم

وبعد سقوط شارون بثالثة أيام، وحينما تأكد أن ال رجعة لشارون إلى الحلبة . كديما، وقد حسمها شارون
السياسية على األقل، طرح سؤال سريع حول من سيخلفه في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، ولم يقتصر 

اعتبر أن الموازين تغيرت، وما كان يصح في الجدل على أولمرت وليفني، بل أطّل عليهم أيضا بيريز، الذي 
ومن منطلق أن الشخصيات الكبيرة عرفت أن مصيرها بات على كف . عهد شارون ال يصح في عهد أولمرت

عفريت، في حال أصرت على تعميق الخالفات، جاء الحل سريعا بمبايعة أولمرت خليفة لشارون، على أن 
لى العمل والمقعد الثالث لليفني، على أن تكون هي الشخص الثاني في يحتل المقعد الثاني بيريز، لئال يعود إ

الحكومة التي قد يشكلها أولمرت بعد االنتخابات بحصولها على حقيبة الخارجية، أما بيريز فقد يكتفي بمواصلة 
ض وقبل الدخول في الجانب السياسي سبقت هنا بع. إدارة المشروع العنصري لتهويد منطقتي الجليل والنقب

العبارات مثل الخالفة والمبايعة، وهذا عمليا واقع الحال في كديما الذي ال يزال يفتقر لمؤسسات وقيادات 
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منتخبة، وكل شؤونه تدار من خالل المشاورات بين من انضموا منذ البداية لشارون لدى إعالنه تأسيس 
تشكيل القائمة سيكون بيد أولمرت، بعد أن الحزب، ولهذا سنرى في األيام القليلة القادمة أن القرار النهائي في 

يجري مشاورات مع زمالئه، الذين منحوه من منطلق الالمفر امتيازات شارون، وال يبدو أنه سيكون حرجا في 
 مقعدا، وهو أكثر من ٤٠هذه التشكيلة في هذه المرحلة، كون أن استطالعات الرأي تمنح كديما أكثر من 

 وعلى الرغم من أن األمور تبدو وكأنها تسير بشكل انسيابي، إال .ي الحزبضعفي عدد الشخصيات األساسية ف
أنه من الواضح أنه بدأت تتبلور ثالثية يمينية في العشرة األوائل في قائمة الحزب، وهم موفاز، وآفي ديختر، 

وهذه . سكريةوهنغبي، الذين يطلقون تصريحات حادة أكثر في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمواجهات الع
 ولكل ثالثية .الثالثية ستكون الند لثالثية أولمرت وليفني وبيريز التي تحاول الظهور بشكل معتدل أكثر

مجموعة من الوزراء والشخصيات، ولكن جناح أولمرت هو الغالب كما يبدو، حتى اآلن، لكن هذا التكتل 
 على الرغم من أنه يجمع متنافسين أساسيين، المتبلور من شأنه أن يتطور أكثر بعد االنتخابات البرلمانية،

وارتباطا بما ذكره المحلل . موفاز وديختر، على حقيبة األمن، ومنصب الشخصية األمنية األولى في الحكومة
شيف، فإن وحدة الموقف بين موفاز وديختر، أمام المدني أولمرت، ستكون عقبة في الحكومة القادمة أيضا في 

 . السياسية أمام الفلسطينيينكل ما يتعلق بالعملية 
  ٤/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 

  
   استبعاد الجنراالت واضمحالل الشرقيين   ،الليكود والعمل: تحقيق .٢٩

أنهى العمل والليكود تشكيل قائمتيهما لالنتخابات البرلمانية القادمة ورغم الفوارق السياسية بينهما، إال ان هناك 
تين، ومن أبرزها غياب الجنراالت البارزين في الساحة اإلسرائيلية عن مقدمة خيوطا مشتركة في تركيبة القائم

، رغم أن نسبتهم %٢٠القائمتين، بينما لم يتعد تمثيل اليهود الشرقيين في العشرة األوائل في كال الحزبين نسبة 
 والجنرال )ونايال (ففي العمل فإن الجنرال األول حّل في المقعد الخامس%. ٤٥في المجتمع هي في حدود 

 وبالنسبة للجنراالت فإن الليكود لم ينتخب أيا منهم ضمن .الثاني هو بن اليعيزر الذي احتل المقعد الثامن
وقد حاول نتنياهو جلب عدد من الجنراالت وضمان مقاعد متقدمة لهم، . العشرة األوائل في قائمته االنتخابية

ام لليكود، وبعد تشكيل القائمة حاول استيعاب رئيس هيئة ومن بينهم يعالون، الذي رفض على ما يبدو االنضم
 كديما هو األقوى في قائمة الجنراالت، ففي .األركان األسبق شومرون، إال ان األخير رفض عرض نتنياهو

وظهر في تركيبة العمل والليكود .  وآفي ديختر، وجدعون عيزرا،العشرة األوائل لديه ثالثة جنراالت موفاز
تمثيل أبناء الطوائف اليهودية الشرقية في العشرة األوائل، فكال الحزبين اكتفى باثنين في مقدمة تراجع واضح ل

العشرة، أما في كديما فإنهم ثالثة، وإذا بدا األمر ليس ملفتا للنظر فإن شاس ستهتم بإبراز هذا الجانب في 
  .حملتها االنتخابية

  ٤/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 
  

  دة بناء الليكود   نتنياهو يحاول إعا .٣٠
قرر رئيس بلدية سديروت االنضمام إلى الليكود، ورفض االنضمام إلى كديما، ألن شارون يكره الديمقراطية، 

 وقررت اللجنة المركزية لليكود .وكل الملتفين حوله هم قطيع من الغنم الذي يطيع أوامر الراعي طاعة عمياء
 إذ كانت القائمة في السابق تسمح .ائمتها المقدمة للكنيستتقديم المراكز المخصصة لألعضاء الجدد على ق

 لألعضاء الجدد أما اليوم فإن األعضاء الجدد ستوضع أسماؤهم انطالقا من ٢٥بإعطاء المراكز ما بعد الرقم 
 ٢٢ لعضو من السهل الساحلي، والمركز ٢١ سيكون لصالح امرأة، والمركز ٢٠، والمركز الـ١٩المركز الـ

  لمنطقة الوسطى ا وتبذل مساع في الليكود لضم قائد .الخ... لعضو درزي٢٣قة دان، والمركز لعضو من منط
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 .لتقويته في إطار الصراع لضم أعضاء جدد
  ٤/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 

  
  !جيش االحتالل يقرر تجنيد مرضى ومعاقين في صفوفه .٣١

يث اللياقة الطبية، لتشمل عدداً من المصابين        قررت سلطات جيش االحتالل تغيير معايير التجنيد من ح         :القدس
وبحسب ما نشر في وسائل اإلعالم العبريـة فإنّـه تقـرر             .بأمراض معينة وتشوهات خلقية واختالالت نفسية     

كما تقـرر تغييـر   . ، ومن ضمنهم من يعاني السكري والصم ومرض األحشاء   )٣٥(اعتماد درجة اللياقة الطبية   
 اللياقة الطبية للمجندين، ليتسنى للذين يعانون الربو وعمى األلوان وعسر القراءة            بعض البنود، التي تحدد درجة    

وفرط النشاط الحركي واضطرابات االنتباه والتركيز وداء الصرع وغيرها ممارسـة أدوار عـسكرية تـساند                
  .الصف المقاتل

  ٣/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  لية اسرائيل تستخدم الالما على الحدود الشما .٣٢
ذكرت يديعوت احرونوت ان فرقتين عسكريتين من فرق النخبة في الجيش االسرائيلي، بدأتا باستخدام حيـوان                

.  كيلوغرامـا  ٦٠الالما، خالل التمارين والعمليات على الحدود مع لبنان، من اجل نقل حموالت يفوق وزنها ال              
 وتتحرك بسرعة، كما انها تمتلك حواس       ويقول الجنرال اسحق بن توف ان حيوانات الالما تتصرف بشكل جيد          
 )ا ب. (شم وسمع مميزة، اضافة الى رشاقتها وكونها تأكل مرة واحدة في اليوم

  ٤/٢/٢٠٠٦السفير 
 قطع المساعدات االجنبية يؤدي الى انهيار السلطة: خبير .٣٣

ـ          :  القدس المحتلة، جمال جمال    ن خطـورة   حذر مدير معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني مـاس م
وقال ان وقف االيـرادات     . التهديدات التي تطلقها الواليات المتحدة وأوروبا وإسرائيل بقطع المساعدات المالية         

عن حكومة حماس سيؤدي الى وضعها في موقف حرج جدا، وربما يقود الى انهيار السلطة، قبـل ان يـسمح                    
ومة حماس، سيزيد مـن تعـاطف الـشارع         واشار أيضا الى ان إفشال حك     . للحركة بوضع برامجها وسياساتها   

  .الفلسطيني معها
  ٤/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  ختام االسبوعفي انخفاض مؤشر القدس  .٣٤

اثار اعالن الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي تجميد المساعدات الخوف والتردد لـدى المـستثمرين الـذين                
واضعا األسبوع الماضي والذي رأى تحسنا      تجاهلوا نداءات حركة حماس باالطمئنان، وقد جاء حجم التداول مت         

 نقطة بتراجع وصـلت     ٩٢،٩٠٩وأغلق مؤشر القدس على مستوى      . جزئيا يومي األربعاء والخميس الماضيين    
  %. ٩٨،١٠نسبتة الى 

  ٤/٢/٢٠٠٦الدستور 
 بدائل حماس لمواجهة التحديات االقتصادية  : تقرير .٣٥

وأن  ادية عويصة سترثها حماس بعد تسلمها للسلطة،تحذيرات بأن مشكالت اقتصتشير  : ياسر البنا- غزة
يعولون على قدرتها على تنفيذ برنامج معيشي ها عليها إيجاد بدائل لمواجهتها، ال سيما أن جزءا كبيرا من ناخبي

المؤشرات تقول إن أزمات االقتصاد مزمنة، خاصة أنه ما زال ملحقا بالمحتل  ف.يصلح أحوالهم المتردية
كثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفقا للبنك الدولي رغم المساعدات التي قدمتها اإلسرائيلي؛ فأ

 مليون دوالر سنويا، كما أن أرقام البطالة تصل إلى ٩٥٠الدول المانحة، والتي أتاحت توفير ما يقرب من 
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. اجاتهم األساسية ألف فلسطيني تلبية احتي٦٥٠عالوة على ذلك، فليس بمقدور أكثر من  .٢٠٠٥في عام % ٢٧
في مواجهة هذه الصورة القاتمة  . دوالر أمريكي في اليوم١,٥يقل متوسط دخل الفرد بهذه الفئة عن حيث 

سمير حمتو أن   حيث يرى .يطرح خبراء االقتصاد الفلسطينيون عددا من األفكار لمعالجة هذه المشكالت
القتصاد، مطالبا الجميع بمنحها الفرصة وعدم الحكومة المقبلة سيكون بيدها عمل الكثير من أجل تطوير ا

 من إمكانية وقف إسرائيل تحويل األموال المستحقة  مقلال في نفس الوقت.االستعجال والتسرع في الحكم عليها
عليها، مؤكدا أن هذا األجراء اتخذته سلطات االحتالل كثيرا في السابق، وأنها ال تستطيع االستمرار طويال 

 اإليرادات التي تجبيها السلطة حسب تصريحات سالم أنيقول فقضية رواتب الموظفين ن  أما ع.بالعمل به
 مليون دوالر شهريا، بخالف ما يتم تحويله من الجانب اإلسرائيلي، ومن هنا يمكن ٩٥فياض فإنها تصل إلى 

 .نفقات التطويريةبقليل من اإلجراءات اإلصالحية، وبالتالي فإن العجز موجود فقط في ال, رواتبهذه التغطية 
 :ويحدد عددا من البدائل التي قد تساعد على إدارة التركة االقتصادية الثقيلة، وأبرزها

 . اتخاذ خطوات جدية نحو الترشيد االقتصادي وتقنين المصاريف الباهظة التي تنفق على المسئولين- 
كات الرسمية التي ساهمت في  ضرورة معالجة قضايا االحتكارات التي تتم من قبل بعض المتنفذين والشر- 

حجب الكثير من األموال عن خزينة السلطة ورفعت األسعار مما ساهم في زيادة األعباء على المواطن المنهك 
 .اقتصاديا

هناك حيث أن  فتح ملف صندوق االستثمار الفلسطيني، ومعرفة أين أموال هذا الصندوق ومن يستفيد منها؛ - 
ستثمارات خارجية في تونس واألردن واليمن ودول أخرى في مجال  مليون دوالر تذهب ال٥٠٠حوالي 

 .االتصاالت والكهرباء، بينما ال يستفيد منها الشعب الفلسطيني وال توجد أي شفافية أو رقابة عليه
 . ضرورة استثمار أراضي المستوطنات المحررة- 
حكمه في مجال استثمار ودائع  ترتيب القطاع المصرفي الذي يعاني من حالة ترهل وعدم وجود ضوابط ت- 

 .المواطنين وأموالهم في مشاريع محلية يستفيد منها المواطن
 ضرورة ضبط الفلتان األمني لجذب االستثمارات الخارجية، وإقرار المجلس التشريعي والحكومة القوانين - 

 .والتشريعات التي تكفل خلق مناخ مالئم وبيئة صحية لالستثمار
 .ل األعمال الفلسطينيين في الخارج للمساهمة في االستثمارات االهتمام بدعوة رجا- 

 ما زلنا بحاجة إلى ما يربطنا ألننان معالجة كل هذه الملفات ال بد أن يتم تدريجيا وليس دفعة واحدة؛ ويضيف أ
  . باالقتصاد اإلسرائيلي
عايتها االنتخابية على حماس منذ البداية صعوبة القضية االقتصادية، حيث ركزت خالل دومن جهتها أدركت 

عدم صحة األقوال بأن فوزها سيؤثر على االقتصاد، مؤكدة أن حساباتها الخاصة تشير إلى أن عجز الميزانية 
وحول كيفية تغطية الفراغ  .سببه الفساد فقط، وأن اإلصالح سيضاعف األموال ويحسن االقتصاد بشكل ملحوظ

تنفذ أن   عدوانال يتصور عاطفيع التطويرية والبنية التحتية، الذي سيخلفه وقف تمويل الدول المانحة للمشار
أنه حتى , ويضيف مستدركا .قطع هذه المعونات كاملة؛ ألنه ال عداء بيننا وبينهم بشكل مباشرتهديدها بالدول 

 . من الدول العربية و اإلسالميةولو قطعت هذه المنح فهناك بدائل
 ١/٢/٢٠٠٦اسالم أون الين 

  
  روبي يخفف التهديد ويمد يده للسلطةاالتحاد األو .٣٦

خفف االتحاد االوروبي لغة التهديد بوقف المعونات ضد : نورالدين الفريضي، بروكسيل, ةالقدس المحتل
عباس والقوى السياسية فرصة التشاور في انتظار تشكيل الحكومة  الفلسطينيين من اجل امهال الرئيس

ار المعونات، وان بوتيرة ضعيفة، من اجل ضمان استمرار سير واكدت المفوضية االوروبية استمر. المنتخبة
 ماليين يورو في المستقبل ١٠وذكرت الناطقة االوروبية ان المفوضية ستقدم  .مؤسسات السلطة الفلسطينية
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وكانت الضائقة . لحيلولة دون انهيار مؤسسات السلطةلالقريب، موضحة بان المفوضية تجري مراجعة للوضع 
لسطين ضمن محادثات اجراها االمين العام لمجلس التعاون العطية في بروكسيل مع كل من سوالنا المالية في ف

  . بنيتا فيريروو
  ٤/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  الخارجية األميركية تقلل من أهمية مشروع قانون نيابي ضد حماس .٣٧

ث هونـت الخارجيـة     لفت امس تخفيف االدارة االميركية موقفها المعادي لحماس حي        :  ميساء زيدان ،  واشنطن
 االميركية من اهمية مشروع قانون في مجلس النواب يدعو الى اتخاذ إجراءات صارمة بحق حماس والسلطة،               

أكد مصدر في الخارجية أن مشروع القانون سياسي أكثر منه تشريعي، مشددا على أنه من المبكر اتخـاذ                  فقد  
وأشار إلى وجود الكثير من مشاريع القوانين التي        . اي موقف اآلن في انتظار قرارات مجلس النواب األميركي        

واعتبر أن اإلدارة األميركية تفضل مرونة أكثر في التعامـل مـع            . ال تتحول الى قانون ساري المفعول الحقا      
الملف الفلسطيني مع التأكيد على الموقف االميركي الثابت من رفض مساعدة أي منظمة إرهابية والوقوف الى                

  .طينيجانب الشعب الفلس
  ٤/٢/٢٠٠٦المستقبل اللبنانية 

  
   للفلسطينيين وتهديدات إسرائيليةبلجيكي -عقاب أمريكي .٣٨

علّقت الواليات المتحـدة عمليـا تنفيـذ بـرامج           :   آمال شحادة وطاهر النونو ووكاالت      ،غزة،  القدس المحتلة 
يكي في القـدس المحتلـة      وأعلن القنصل األمر  .مساعدات جديدة، كانت تعتزم تنفيذها في األراضي الفلسطينية       

واالس أمس أن بالده لن تبدأ أنشطة جديدة من معوناتها للفلسطينيين، بذريعة أنها ال تريد أن تصبح في وضـع                    
تكون قد بدأت فيه برنامجا معينا وال تتمكن من استكماله، وأوضح في الوقت نفسه أنه سيكون لـدى الواليـات      

وأفيـد   . مستقبل، بغض النظر عن دور حماس في حكومتهم المقبلـة المتحدة برنامج مساعدة للفلسطينيين في ال     
أيضاً أن وزير الدولة البلجيكي للتنمية والتعاون ديديكر أصدر قرارا بإلغاء مشروعات اقتصادية فـي الـضفة                 

  .الغربية وقطاع غزة، كان مفترضا أن تنفذها بالده
  ٤/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  لفلسطينية القادمة باالعتراف بإسرائيلمجلس األمن يطالب الحكومة ا .٣٩

طالب مجلس األمن الدولي في بيان له األعضاء الذين سيشاركون في الحكومة المقبلـة للـسلطة الفلـسطينية،                  
وشدد المجلس في البيان الذي تاله سفير الواليات المتحدة بولتـون،            .بالتخلي عن السالح وباالعتراف بإسرائيل    

-قات والمبادئ ومنها خريطة الطريـق والحـل التفاوضـي للنـزاع الفلـسطيني             على ضرورة احترام االتفا   
كما تطرق البيان إلى ضرورة وقف توسعة المستوطنات وأبدى قلقه من الخط الذي يسلكه الجدار                . اإلسرائيلي

  .العازل
  ٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
   في أميركا الالتينيةلحماسفنزويال تعلن عن جولة  .٤٠

لي إن حماس أعلنت انها ستقوم بجولة في عدد من دول اميركا الالتينية تشمل على ما                قال نائب الرئيس الفنزوي   
اضاف ال ارى أي عائق فـي ان حمـاس تقـوم بجولـة              . اعتقد البرازيل واالرجنتين وبوليفيا وفنزويال ايضاً     

اركينا، اعتبر ان ادارة    غير ان زعيم المعارضة الفنزويلية، م      . وتابع لم نتلقَ بعد تأكيداً رسمياً للزيارة      . سياسية
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الرئيس تشافيز تخطئ في اقامة عالقات مع منظمات تعتبر تهديداً للمجتمعات المتمدنـة والديموقراطيـة فـي                 
  . العالم

 ٤/٢/٢٠٠٦السفير 
  

  مساعداتنا للفلسطينيين مستمرة: سويسرا .٤١
تتـأثر بفـوز حمـاس      أعلنت سويسرا أن مساعداتها للسلطة الفلسطينية لـن         :   ماجد الجميل، رويترز   ،جنيف

وقال نائب   .باالنتخابات التشريعية، وأنها ستستمر كالمعتاد على نقيض بعض الدول المانحة التي هددت بإيقافها            
  . رئيس الوكالة فروشلين، إنه على ثقة مطلقة أن المساعدات ستمضي دون أن تتأثر بنتائج هذه االنتخابات

  ٤/٢/٢٠٠٦الوطن السعودية 
  

  بوش وبلير وشارونمحاكمة شعبية ل .٤٢
توني بلير وارييل شارون بأنهم يمثلـون نمـاذج لغيـاب العدالـة             ووصف مهاتير محمد كال من جورج بوش        

الدولية، وقال في أولى جلسات المحاكمة الشعبية، والتي ينظمها في القاهرة اتحاد المحامين العرب وعدد مـن                 
نصاف أن تفرض الدول الكبرى قوتها وتضرب بالقـانون         إنه من غير اإل   : النقابات واالتحادات المهنية العربية   

  .عرض الحائط، بينما يظل المهزومون محال الرتكاب الجرائم ضدهم
  ٤/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
   عضوية إسرائيل يستبعدالناتو  .٤٣

ام الحلف  أكد األمين العام لحلف الناتو شيفر على تنامي الدور السياسي للحلف، وأشار في هذا السياق إلى اهتم                
بالوضع في الشرق األوسط وتكثيف الحوار مع دول البحر المتوسط وتطوير العالقات مـع مجلـس التعـاون                  

 وكرر رفض الحزب القتراح ضم إسرائيل للحلف والذي كان          ،  الخليجي، لكنه استبعد ضم إسرائيل إلى الحلف      
  .نحن نتحدث عن شراكة وليس عن عضوية: خوسيه أزنار تقدم به قائال

 ٤/٢/٢٠٠٦لبيان ا 
  

  رامسفيلد ال يعرف كيف ستدير حماس شؤونها .٤٤
توقع دونالد رامسفيلد أن يكشف عامل الوقت مدى تأثير نجاح حركة حماس في عملية الـسالم فـي الـشرق                    

وأوضح  .األوسط، مضيفا ربما فوجئت حماس بانتصارها في االنتخابات، لكنني ال أعرف كيف ستدير شؤونها             
 نزيهة، وعلى حماس اآلن مسؤولية كيف تستخدم الـسلطة وأنـه إذا اسـتمرت كمنظمـة                 أن االنتخابات كانت  

  . إرهابية، فإن دوالً عديدة ال تريد التعامل معها
  ٤/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  كوفي أنان يقترح على الفلسطينيين ثالثة أشهر فترة انتقالية .٤٥

ن فترة انتقالية مدتها ثالثة أشهر قبل البت في تشكيل           اقترح كوفي انان على الفلسطينيي     :  صالح عواد  ،نيويورك
وقال مصدر دبلوماسي إن انان يأمل من هذا االقتراح أن تتمكن حركة حماس بالتشاور مـع                . الحكومة الجديدة 

الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى أساس برنامج واضـح،                
. العالقة مع إسرائيل وااللتزام باالتفاقيات بدءا من اوسلو وانتهاء بخريطـة الطريـق            خصوصا في ما يتعلق ب    

ويأمل انان ان هذه الفترة تسمح لـحماس في حال عدم تشكيل حكومة وحدة، أن تبلور سياسة واضحة تعترف                  
د حمـاس   وذكر المصدر أن أنان عبر عن قناعته بـأن انفـرا           .من خاللها بإسرائيل وتتخلى عن أعمال العنف      
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. بتشكيل حكومة ومن دون تغيير برنامجها السياسي سيكون له نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني والمنطقـة               
وكشف عن وجود تيارين داخل اللجنة الرباعية احدهما تقوده الواليات المتحدة وهو االكثر تشددا، والثاني يضم                

  . قرارات متسرعةروسيا واألمم المتحدة ويدعو الى التروي والى عدم إصدار
  ٤/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  كيف يتعامل االردن مع حماس؟ .٤٦

صعود حركة حماس ألول مرة إلى هيكلية السلطة الفلسطينية، أعاد إلى الواجهة جداال فـي               :  سعد حتر عمان،  
 . سـرائيل األردن حيال آليات التعامل محليا وثنائيا مع هذه الحركة المناهضة، حتى اآلن، التفاقات السالم مع إ               

األول عالقة األردن مع حماس في إطار تماهيها مع السلطة الفلسطينية والثـاني             : تدور المقاربة حول محورين   
ترى الحكومة األردنية بأن المحور      . موقف المملكة من قيادات الحركة في الخارج ال سيما أولئك الذين أبعدتهم           

أما رفع الحظر عـن هـذه       . ي مستقبال في إطار السلطة    األول محسوم وال تستبعد التعامل مع أي قيادي حماس        
ثمـة   . الحركة، التي تشكل امتدادا لجماعة اإلخوان المسلمين، فهو قضية شائكة يسعى الطرفان إلى تجاوزهـا              

تقاطعات فكرية وعقائدية بين حماس والجناح المتشدد في إخوان األردن، الذين خرجت الحركة الفلسطينية مـن    
نشأ الجدال عن تصريح لرئيس كتلة نواب جبهة العمـل اإلسـالمي عـزام     . ة الضفة الغربيتحت عباءتهم في 

  .رد عليه رئيس الوزراء معروف بخيت، هنيدي
 نحن نفرق بين ما يحـدث       هلوقبالناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة شرح موقف األردن حيال حماس            

أضاف قائال إن عمان غير معنية بالحراك السياسي في         . دنعلى األراضي الفلسطينية والساحة الداخلية في األر      
الداخل سوى أنها تدعم بكل طاقاتها وامكاناتها الشعب الفلسطييني خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التـي فيهـا                  
استحقاقات من حيث سعي الشعب والقيادة نحو الوصول إلى األهداف المتمثلة في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها                

يتوقع المراقبون هيمنة إسالمية في عدة هياكل تنظيمية بينما يقبل األردن على انتخابـات بلديـة فـي                    .القدس
ويقول  . منتصف العام الحالي على قاعدة االنتخاب لجميع أعضاء المجلس البلدي باستثناء أمانة عمان الكبرى             

سالميين لصناديق االقتراع، وعـدم     مسؤولون إن األردن يتريث في سن قانون انتخابات جديد خشية اكتساح اإل           
حسم ثنائية المواطنة في بلد يؤوي مليونا ومائتي ألف الجئ فلسطيني، بحسب التقـديرات الرسـمية ومليونـا                  

، تمتعـت  ١٩٩٩ وحتى إبعاد خمسة من قادتها عام       ١٩٨٧بين نشأتها عام     .  ألفا طبقا لسجالت األونروا    ٧٠٠و
على أن العالقة تدهورت الحقا وحظرت الحكومـة         . ستوى القيادة حماس بتعاطف شعبي وإسناد رسمي على م      

بينما يبدي األردن استعداده للتعامل مع أي قيادي حماسي مستقبال في إطار الـسلطة، يـرفض                . أنشطة حماس 
  . ثنائية التابعية والتمثيل بالنسبة لقيادات الخارج التي تحمل جنسية أردنية من قبيل خالد مشعل

  ٣/٢/٢٠٠٦ية بي بي سي العرب
  

  استمرار المساعدات للسلطة الفلسطينية موضوع سـابـق ألوانـه: الكويت .٤٧
قالت مصادر دبلوماسية كويتية ان موضوع استمرار المساعدات الكويتية التي تقدم الى السلطة               :ناصر العتيبي 

 التـي تقـدمها     واوضحت المصادر ان المساعدات    .الفلسطينية في ظل وصول حماس للسلطة امر سابق ألوانه        
الكويت للسلطة الفلسطينية هي عادة بموجب قرارات دولية وعربية، مشيرة الى ان الكويـت ملتزمـة بجميـع                

واضافت المصادر ان المـساعدات      .استحقاقاتها للسلطة الفلسطينية وانها دفعت نصيبها من المساعدات بالكامل        
 .لى شعب عربي، دون االلتفات لمن يحكم هذا الشعب        الكويتية ليست متعلقة بمن يترأس السلطة، النها موجهة ا        

ورداً على سؤال حول طبيعة العالقة بين الكويت والسلطة الفلسطينية مستقبالً اوضـحت المـصادر ان مـن                  
  .الطبيعي ان نتعامل مع حماس على انها رئيسة السلطة الفلسطينية طالما هي اختيار الشعب الفلسطيني

 ٤/٢/٢٠٠٦القبس الكويتية 
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  ليس هناك تناقض بين حماس والفصائل العلماني: شعلم .٤٨

بدأ تداوله مع انطالقة االنتفاضة الفلسطينية األولـى عـام          ) حماس(المعروف أن اسم    : دمشق ــ تيسير أحمد   
  مع االنتفاضة؟ ) حماس(، هل تحدثنا عن ظروف وحيثيات تفاعل حركة ١٩٨٧
نحن، مررنا بمرحلـة اإلعـداد      . ١٩٨٧ األولى عام    ارتبطت نشأتها وارتبط وجودها باالنتفاضة    ) حماس(ــ  

خالل تلك الفتـرة عملنـا      . والتحضير، داخل وخارج فلسطين، خالل السبعينات والنصف األول من الثمانينات         
فما إن تهيـأ الظـرف، عبـر        . على اإلعداد والتحضير، وإقامة البنى التحتية لهذا المشروع الوطني اإلسالمي         

في غزة أن تلك لحظة مواتية      ) حركة حماس (، وجدت قيادة الحركة     ١٩٨٧ ديسمبر   ٧، يوم   «حادثة المقطورة »
  . وهذه حقيقة تاريخية. تم بقرار. لالنطالقة، وكان ذلك فتيل اشتعال االنتفاضة

كان الشيخ أحمد ياسين في ذلك الوقت قد خرج لتوه من السجن، وكان على رأس قيادة الحركـة آنـذاك عبـد                      
االثنـان اتخـذا القـرار بمواجهـة        . والحركة اإلسالمية الكبار في غـزة     ) حماس(االت  الفتاح دخان، أحد رج   

كانت حاضـرة فـي     ) حماس(بالتالي فإن   .  االحتالل، فبدأت المواجهة في غزة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الضفة          
ـ  ) حماس(بل كان هناك قرار مسبق، حيث أن حضور وإسهام          . االنتفاضة من اليوم األول    ة كـان   في االنتفاض

  . مقرونا بقرار قيادي من أعلى مستوى
  بيانها التأسيسي بالضبط؟ ) حماس(٭ ومتى أصدرت 

 ديسمبر، ونحن انخرطنا فيها     ٨االنتفاضة بدأت يوم    . ١٩٨٧ ديسمبر   ١٤ــ أول بيان صدر للحركة كان يوم        
شار إليه، بعد أقـل مـن       على صعيد الفعل، ثم ترجمنا ذلك على الصعيد العلني، وعبرنا عن ذلك في البيان الم              

  . أسبوع على انطالقة االنتفاضة
  ؟ ١٩٨٣، التي سجن ضمنها الشيخ أحمد ياسين، سنة «العمل العسكري»٭ وماذا عن تجربة 

المرحلة األولى هي مرحلة اإلعداد والتحضير، التـي        . ــ كان هناك مسار تطور تاريخي مر بمراحل ثالث        
والمؤسسات االجتماعية والخيرية، والتواصل مع الجمهور، وربط الداخل        أشرنا إليها، في الجماعات والمساجد      

، هما جـواد    ١٩٨٦في تلك الفترة كنا قد تشكّلنا كتكتل، وكان لنا نشاطنا، بل وكان لنا شهيدان، عام                . بالخارج
  . سلمية وصائب أبو ذهب، في جامعة بيرزيت، وهم من شباب القطاع

. ترة ثانية هي فترة بناء وتأسيس اإلطار التنظيمي، في أواسط الثمانينـات           بعد تلك الفترة التحضيرية، جاءت ف     
وبسببها تعـرض للـسجن عـامي       . وضمن هذه المرحلة كانت التجربة العسكرية للشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا          

  . ١٩٨٥، ثم ُأفرج عنه بالمبادلة، عام ١٩٨٤ و١٩٨٣
  بالضبط؟ « التجربة العسكرية»٭ ما طبيعة تلك 

تـم تـشكيل جهـاز      . ت الحركة اإلسالمية آنذاك تحضر نفسها للمقاومة، فكان ال بد من شراء أسلحة            ــ كان 
وعلـى  . لكن األمر اكتُشف، وضربت تلك التجربة في بداياتها       . عسكري بقيادة الشيخ ياسين، وتم شراء سالح      

  .  آخر من اإلخوة القياديينإثرها اعتقل الشيخ ياسين، واعتُقل أيضا الشهيد الدكتور إبراهيم مقادمة، وعدد
  أليس كذلك؟ ). حماس(٭ تلك التجارب كلها لم تكن تتم تحت شعار أو تسمية 

نحن كنا حركة إسالمية تريد العمـل الـوطني الجهـادي           . لم نكن في تلك الفترة قد اخترنا العنوان       . ــ بلى 
نى أننا كنا نطرق كـل ميـادين العمـل    بمع. المقاوم، على كل األصعدة السياسية والشعبية واإلعالمية واألمنية 

ثـم فـي   . النضالي والوطني، وخاصة الميدان العسكري، ولكن من دون أن نضع لعملنا عنواناً أو تسمية علنية    
كان ). حماس(مرحلة ثالثة، بعد مرحلتي التحضير والبناء، تجلى هذا العمل مع انطالقة االنتفاضة تحت عنوان               

  . ر إنشاء حركتناهذا هو التطور الطبيعي في مسا
). حمـاس (٭ أنت شخصياً، في تلك الفترة التي اكتمل فيها مسار اإلعداد والتأسيس، وُأعلن رسمياً عن تشكيل                 

  أين كنت؟ 
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أسهمتُ بدوري في تأسيس هذه الحركة، وعشت تجربتهـا مـع           . ١٩٩٠ــ كنت في الكويت إلى غاية العام        
في السابق كنت   . ي ميادينها المختلفة، من موقعي في الكويت      إخواني اآلخرين، وكان لي دوري في العمل لها ف        

  . موظفا في قطاع التدريس إلى غاية ما قبل منتصف الثمانينات
كنا آنذاك ال نزال في مرحلة السرية، لـذا         . ثم تفرغت بشكل كامل للعمل النضالي من أجل تأسيس هذه الحركة          

، نشأ ظرف جديد لم يعد يسمح للجالية الفلسطينية         ١٩٩٠مع احتالل الكويت، عام     . لم يكن لنشاطي مظهر علني    
  . ١٩٩٠لذا انتقلنا أنا وعدد من إخواني إلى األردن، عام . في الكويت أن تظل على حالها السابق

كان هناك في األصل عدد من قيادات الحركة هناك، ثم التحقت بنا قيادات من ساحات أخرى، وبالتنسيق مـع                   
.  مرحلة جديدة من العمل النضالي مارسنا خاللها دورنا القيادي انطالقـا مـن األردن              إخوتنا في الداخل، بدأنا   

ثم ُأبعدنا من األردن، فانتقلنا إلى قطـر ثـم       . ١٩٩٩ إلى   ١٩٩٠واستمرت تلك التجربة تسع سنوات، من العام        
  . إلى سوريا حيث ال نزال إلى اليوم

ي كان سائداً بين الفصائل الفلسطينية ذات الطـابع         ٭ من خالل تجربتك الشخصية كيف كنت ترى التناقض الذ         
  وكيف وفّقت بين االثنين؟ . العلماني التي كانت تضطلع بأعمال المقاومة الفلسطينية، وبين الحركة اإلسالمية

ولكن في الواقع لم يكن تناقضا، إنما كانـت الـساحة           . ربما كان ذلك ظاهر األمر    . ــ لم يكن هنالك تناقض    
وعلى صعيد الفكر، كان يغلـب      . ب عليها، على صعيد العمل المقاوم، فصائل الثورة الفلسطينية        تسودها أو تغل  

  . الفكر القومي الذي آل، في بعض محطاته ومساحاته، إلى الفكر اليساري والماركسي
كان بالطبع،  . وال شك أنه كان هنالك في تلك الفترة ضمور وانسحاب للتجربة اإلسالمية في الميدان الفلسطيني              

لذلك مسبباته التي قد ال يتسع المجال للخوض في تفاصيلها، وأهمها أن التيار اإلسالمي كان مضروبا في تلـك                   
  . الفترة ومالحقا من قبل الكثير من األنظمة، والتوجه العام كان ينزع نحو القومية واليسارية

اء الـوطني ومقاومـة االحـتالل،       كنت مقتنعا بـضرورة األد    . هذا األمر بالذات هو الذي أوجد عندي التحدي       
في الوقـت نفـسه كنـت     . والتعبير عن مشاعري في خدمة القضية والعمل لها، وخاصة في الميدان العسكري           

  . مقتنعاً بالفكر اإلسالمي، الذي يشكل هويتي وانتمائي وتاريخي وأصالة أمتي
 بـصرف النظـر عـن األسـباب         لكن كانت الفجوة أن هذا الفكر اإلسالمي ليس له الحضور المطلوب آنذاك،           

لمـاذا هـذا    : تلك الفجوة شكلت تحديا أمامي    . المرتبطة بكون الحركة اإلسالمية مضطهدة ومضروبة ومالحقة      
الغياب اإلسالمي عن الساحة الفلسطينية، رغم أن التجربة اإلسالمية كانت حاضرة في محطّات عدة في مـسار       

، واإلسالميون  «اإلخوان المسلمون »المعارك التي خاضها    ، وفي   ١٩٣٦، وفي   ١٩٢٩الثورات الفلسطينية، في    
  . ١٩٤٨الفلسطينيون وغير الفلسطينيين، في العام 

حتى . «معركة القنال »ذاتها بدايات إسالمية، وخاصة في قطاع غزة بالذات، وفي          « فتح»والحقا كانت بدايات    
  . في األردن« معسكرات الشيوخ» كانت هناك ٦٧بعد الــ

لكن فترة دخولي العمل الوطني الفلسطيني، أواخر الستينات ومطلع السبعينات، لـم            . كل تلك المحطات معروفة   
وذلك خلق لدي ولدى جيلي، والكثير مـن زمالئـي          .  تكن فيها تجربة إسالمية متبلورة في الساحة الفلسطينية       

وهـو تحـد    . اإلطار الوطني الفلـسطيني   وإخواني، ذلك التحدي المتعلق بالسعي إلى بلورة تجربة إسالمية في           
في غزة أساسا، وفي الضفة أيـضا، وفـي مختلـف سـاحات الـشتات               . تهيأت ظروفه في الداخل والخارج    

الفلسطيني، والكويت بشكل خاص، ألن الساحة الكويتية كانت تضم جالية فلسطينية كبيرة، وكانت تتفاعل مـع                
  .  رية المتاح كبيراً جداًالقضية الفلسطينية بشكل بارز، وكان هامش الح

، بدأنا نطرق أبواب هذه التجربة اإلسالمية الفلسطينية بشكل ملمـوس،           ١٩٧٤بعد أن دخلت الجامعة في العام       
  .  «قائمة الحق اإلسالمية»حيث دخلنا اتحاد طلبة فلسطين عبر قائمة مستقلة، كنتُ على رأسها، أسميناها 

ثم في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات،      . «طة اإلسالمية لطلبة فلسطين   الراب»وتطورت تلك التجربة الحقاً إلى      
نصوغه في غزة، في الضفة، في الكويـت،  . بدأنا نصوغ مشروعنا السياسي الفلسطيني ـ اإلسالمي المستقل 
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س ولقد أكرمني اهللا تعالى بأنني أسهمت مع إخواني، بالداخل والخارج، في تأسي           . وفي ساحات الشتات األخرى   
  ). حماس(مشروع 

. ٭ الشيخ عبد اهللا عزام شخصية اخوانية معروفة وكانت له تجربة سابقة في مجال العمل العسكري الفلسطيني                
  لتلك التجربة؟ ) حماس(ما هو تقييمكم في 

في شخصيته رجل فذ، ألنه كان يجمع بين العلم والعمل،          . ــ الشيخ عبد اهللا عزام رحمه اهللا من خيرة الرجال         
لقد جمع  . بقدر تميزه أيضاً في سلوكه وأدائه     .. فبقدر تميزه في علمه وجرأته في الحق      . قدوة في كل ذلك   وهو  

وكان في سلوكه الشخـصي اليـومي يتـسم بالزهـد           . كان دائما متقدما في كل ذلك     . بين الدعوة وبين الجهاد   
الشيخ عبد اهللا عزام طرق بـاب  .  للقد كان بالفعل قدوة على مدى أجيا . والتواضع والعبادة والتخفف من الدنيا    

 إلـى   ١٩٦٨والعمل فيها، من    « معسكرات الشيوخ »العمل الفلسطيني، وكان من أبرز من شاركوا في تأسيس          
ولكن بعد ذلك، لم يقدر لهذه التجربة أن تستمر وأن تتطور، بعدما خرجت المقاومة الفلـسطينية مـن                  . ١٩٧٠
حتى ال  .  كة اإلسالمية لم يجدوا الفسحة الالزمة لمواصلة تلك التجربة        من هنا، يبدو أن رجاالت الحر     . األردن

نظلم الناس، دعنا نقول إن قناعة رجال الحركة اإلسالمية بالقضية الفلسطينية والجهاد على أرضـها ومقاومـة          
لكن اإلشكال كان في القدرة على ترجمة ذلك إلـى تجربـة            . االحتالل هي قناعة راسخة، وليست موضع جدل      

لذا، لم يستطيعوا مواصلة تلـك التجربـة فـي ظـل            . ربما الواقع في تلك المرحلة كان أصعب عليهم       . مليةع
نحن بالطبع استفدنا من تجربتهم ومن خبرتهم، وبنينا عليهـا، إلـى أن             .  الظروف القاسية التي واجهتهم آنذاك    

لة مخاض تلك التجربـة إلـى      واستمرت مرح . نجحنا في تأسيس هذه التجربة اإلسالمية، حين نضجت ظروفها        
، فـي ظـل     ١٩٨٧ثم انطلقت رسميا عام     .  غاية نضجها، طيلة عقد السبعينات والنصف األول من الثمانينات        

كانت الحركة قد تأسست في الحقيقة، مطلع الثمانينات، لكن قرارهـا           . «حركة حماس »االنتفاضة، تحت عنوان    
  . ١٩٨٧كل علني عام نضج بشكل رسمي في منتصف الثمانينات، وانطلقت بش

  ٤/٢/٢٠٠٦البيان 
 

  بشريات وتحديات وواجبات .. الفلسطينيةاالنتخابات  .٤٩
  مهدي عاكف. أ

جرت االنتخاباتُ الفلسطينية في أجواء عالمية ملبدة بالغيوم، وظروف إقليمية معقَّدة ودقيقة وشائكة؛ حيث 
الذي يكتنفه الكثير من التدخل في شئون قضية العراق، وظروف سوريا، ولبنان المضطَّرب، وإيران والملف 

الدول، والتحدي في صراع لم يحسم بعد، وواقع داخلي فلسطيني متوتِّر ومؤلم؛ حيث يقف الشعب الفلسطيني 
يقاوم العدوان واالحتالل، ويعاني من فساد في اإلدارة ونقصٍ حاد في الموارد، وقوافل من الشهداء تبعث األمل 

  سرها،في نفوس األمة بأ
 أهمها صمود المقاومة أمام عدوان الصهاينة ,جرت هذه االنتخابات والعالم يرقُبها ويراقبها، وألسباب عديدةلقد 

، ماس تحرك الفلسطينيون إلى صناديق االقتراع، وقرروا واختاروا، وكانت النتائج لصالح ح,بنزاهة وحيدة
  .لفلسطينيةوصار لزاما عليهم أن يشكِّلوا إدارة السلطة ا

نعم لقد قال األحرار كلمةً على طريق الحق، ولكن الطريق ال يزال طويالً، إن المسئولية التي تترتَّب على هذه 
االنتخابات تُثقل كاهَل الرجال لبذل المزيد من الجهد، خاصةً والعالم كله ينظر إلى هذه التجربة الوليدة، فإدارة 

ع غزة والضفة الغربية على صعوبتها وأهميتها جزء من مشروع متكامل، الشئون الداخلية للفلسطينيين في قطا
  :وطبقًا لما أعلنته القيادات الفلسطينية من كل الفصائل فإن هذا المشروع يهدف إلى

 إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وهذا يعني الحق الكامل لهذه الدولة في -١
  . حدودها البرية مع جيرانها، والسيطرة على جوها ومنافذها البحرية دون شروط مسبقة من أحدالسيطرة على

  . االنسحاب الفوري الكامل وغير المشروط للقوات الصهيونية من األراضي المحتلة-٢
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  . اإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين الفلسطينيين-٣
  .ضهم عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأر-٤

وهذه األهداف هي مسئولية الفلسطينيين جميعا بالدرجة األولى، األغلبية والمعارضة والمستقلين في المجلس 
التشريعي وباقي مكونات الشعب الفلسطيني، ويجب أن نؤكد على أن المقاومة حقٌّ مشروع للشعب الفلسطيني 

ة أن تضاعف من دعمها للفلسطينيين وبكل وواجب على الشعوب العربية واإلسالمي .حتى تتحقق هذه األهداف
وواجب . الوسائل الممكنة، وأن تتحمل المسئوليةَ معهم؛ ألن فلسطين تخصهم جميعا كما هو معروف تاريخيا

على الحكام العرب والمسلمين أن يعينوا الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية على االضطالع بمهامهم، وأن 
ا يستطيعون من دعم سياسي ودبلوماسي ومالي وعلمي وتقني، وهذا حق الفلسطينيين عليهم، يقدموا لهم كل م

وواجب على  .إلى جانب أن استقرار الدولة الفلسطينية يعني االستقرار لكلِّ دول المنطقة ويخص أمنها القومي
بغير الحق والعدل، وال يمكن شعوب العالم الحر المتحضر أن تدفع بعجلة السالم نحو األمام، وال يتحقق ذلك 

وواجب على حكام العالم أن يكونوا أكثر إنصافًا واعتداالً،  .أن تستقر الدول بالباطل والظلم والقوة والعدوان
 إن تُركت - وأال ينحازوا إلى الباطل، وأن يرفضوا االنصياع لضغط اإلدارة األمريكية المتصهينة، والتي

   . تحتل بالدهم أيضا فسوف تكُر عليهم، وربما- هكذا
إنما يظهر حقيقةَ هؤالء الحكَّام ويبين للناس كافةً  إن االبتزاز الذي يمارسه بعض الحكام ضد الشعب الفلسطيني

مدى االنحدار الذي وصلوا إليه، وعدم اإلنصاف والكيل بأكثر من مكيال في التعامل مع الدول الضعيفة ذات 
أبدا في صرف الفلسطينيين عن طريقهم الواضح للوصول إلى الدولة المنشودة، الموارد المحدودة، ولن يفلحوا 

وإن الشعب الفلسطيني المقاوِم قد تمرس على الجهاد والعطاء واإلقدام والتضحية، ولم يستطع أحد أن يفُتَّ في 
  .عضده أو أن يحرف مساره

 واإلدراك لدى الشعب الفلسطيني يستحق الدراسةَ لقد قدمت االنتخابات الفلسطينية نموذجا في الفهم والوعي
 والوقوفَ أمامه لالستفادة منه، ويجدر بالشعوب والحكَّام في المنطقة أن ينظروا إليها وأن يأخذوا منها العبر

ولكن هذه  .والدروس، وخاصةً حق الناس في الحرية وفي اختيار نوابهم وحكامهم؛ فاألمة مصدر السلطات
 ذات الوقت قد فتحت آفاقًا جديدةً واسعةً لجهاد الشعب الفلسطيني المتواصل للحصول على كافة االنتخابات في

  .الحقوق المشروعة له، وهذا حقُّهم، وواجبنا جميعا أن نساعدهم للوصول إليه
 .تَّحدواتعاونوا وتكاملوا وا.. فيا رجاَل المقاومة، ويا أبناء الصحوة اإلسالمية، يا كلَّ رجال فلسطين الشرفاء

  .فتقدموا لتحمل المسئولية، وفي ذات الطريق سيروا حتى يفتح اهللا لكم
  ٢/٢/٢٠٠٦إخوان أون الين 

  
  

   حماس؟تريدهما الذي  .٥٠
  موسى أبو مرزوق

فمن خالل انتخابات تاريخية ونزيهة، قـال       . ثمة حقبة جديدة في النضال من أجل التحرر الفلسطيني تطل علينا          
وعليه، فإن تقليد أميركا العريق المتمثل في دعم حق المضطهدين بتقريـر مـصيرهم ال               . الفلسطينيون كلمتهم 
وينبغي على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي أن يرحبا بانتشار العملية الديمقراطية، كما            . ينبغي له أن يهتز   

، الذي حصل األسبوع    "إلصالححزب التغيير وا  "ويؤشر انتصار   . أن االلتزام بمد يد المساعدة ينبغي أن ال يفتر        
الماضي  على االكثرية في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، على أمل جديد لشعب طالمـا عـانى مـن        

  .االحتالل
إن نتائج تلك االنتخابات تعكس وجود حاجة إلى التغيير واالنعتاق من فساد وتصلب الحكومة الـسابقة، فمنـذ                  

وبينما كان  . س التشريعي الفلسطيني فشالً في التعامل مع مشكالت الناس        تشكيله قبل عشر سنوات، سجل المجل     
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. ، فقد تردت نوعية حياة الفلسطينيين في المناطق المحتلـة         "اتفاقيات السالم "االحتالل يحكم قبضته تحت يافطة      
مـن  فارتفعت معدالت الفقر وحلقت، ووصلت معدالت البطالة إلى معدالت ال يمكن حصرها، ووصل فقدان األ              

ومن خالل رصـيدها  . ومن جذور هذا الوضع، نجم البديل ونما. األساسي منحدراً إلى أعماق ال يمكن احتمالها      
وإرثها الباقي من العمل االجتماعي واالنخراط في التعامل مع حاجات الشعب الفلسطيني، ترعرعـت حركـة                

وقد شكل التخفيـف    . ه كل الفلسطينيين  كقوة اجتماعية إيجابية تناضل من أجل رفا      ) حماس(المقاومة اإلسالمية   
والتي يشكل االصالح والتغيير مـاء      (من وطأة ظروف االحتالل، وليس الدولة اإلسالمية، قلب وجوهر مهمتنا           

  ). الحياة فيها
وعلى الرغم من ضغوطات االحتالل والحكم الذاتي الفاسد، فقد أظهر المجتمع المدني الفلسطيني مرونته فـي                

ويمكن بث حياة جديدة في المؤسسات االجتماعية اآلن في ظل حكومة تتبنـى             . الضطهاديةمواجهة الظروف ا  
  . تفويض الشعب، وتسهل الحريات وتحمي الحقوق المدنية

وفـي تمييـز للتقاليـد      . لطالما تمتع مجتمعنا بالتعددية المنسجمة مع تاريخ االرض المقدسة وتقاليدها الفريـدة           
حيين يتنافسون من أجلها ويتمتعون بأعظم الدوافع والحصص في الحفاظ علـى            اليهودية والمسيحية، فإن المسي   

وباالضافة الى ذلك، فإن الحكم العادل يحتـاج الـى أمـة            . االرض المقدسة ألجل الديانات االبراهيمية الثالث     
 قائمـة علـى   وهناك جيل جديد من القيادة االسالمية مستعد لتطبيق مبادئ. فلسطينية يتم تمثيلها في بيئة تعددية 

  . الدين في بيئة يسودها التسامح والوحدة
وسوف تنتج قيـادة صـادقة وشـريفة تحمـل          . وفي ذلك االتجاه، تعهدت حماس بتطبيق الشفافية في الحكومة        

وقـد  .  مشرعة من أجل لعب دورهام في الحياة العامة        ١٥وقد انتخبت حماس    . الموظفين العموميين المسؤولية  
  . ئمة وأصيلة مع المرشحين المسيحيينكونت الحركة عالقات دا

وبينما نباشر في الدخول الى مرحلة جديدة في النزاع من أجل تحرير فلسطين، فنحن نعتبر االنتخابات االخيرة                 
جديدة لتحملنا بعيدا عن طريق التفتـيش       " خريطة طريق "فثمة حاجة الى    . تصويتا ضد إخفاقات العملية الراهنة    

وقد أدت عملية السالم في العقد الماضي الى ارتفاع مفاجئ في           . ق الحرية والعدالة  والجدران وتضعنا على طري   
وتشمل حقائق االحتالل وجود نقاط التفتيش المذلة وهدم        . توسيع المستعمرات غير القانونية ومصادرة االراضي     

  . نيين القتلىالمنازل واالعتقاالت اإلدارية التي ال تنتهي وعمليات القتل غير القانونية وآالف المد
لقد تم انتخاب حركة المقاومة االسالمية لحماية الفلسطينيين من إساءات االحتالل، وذلك قائم علـى تاريخهـا                 

وسوف يكون من الخطأ اعتبار الرغبة الجماعية للشعب الفلسطيني في          . الزاخر بالتضحيات ألجل قضية الحرية    
وألجل حصول حـوار ذي     . الل، بوصفها تشكل تهديدا   انتخاب حماس عبر انتخابات عادلة وحرة في ظل االحت        
ويجب أن تكون شروط    . ونحن نرغب فعال في الحوار    . معنى، فإنه يجب أال يكون هناك أحكام وشروط مسبقة        

  . الحوار قائمة على العدالة واالحترام المتبادل ونزاهة الطرفين
يين التمتع بحقوقهم االساسية حتـى يعيـشوا        وكما يقدر االسرائيليون تحقيق أمنهم الخاص، فإنه يحق للفلسطين        

ونحن نطلب منهم أن يفكروا في السالم الذي تمتع فيه شعبنا في السابق والحماية التـي قـدمها                  . بكرامة وأمن 
وسوف نبذل جهودا طيبة إلزالة المـرارة التـي نجـح االحـتالل             . المسلمون للشعب اليهودي في أنحاء العالم     

ونحن نطالبهم بأال يحكموا على االجيال القادمة بسفك        .  عزل جيال من  الفلسطينيين     االسرائيلي في خلقها، بحيث   
  . فال بد ان يأتي يوم نعيش فيه معا، جنبا إلى جنب مرة أخرى. دماء ال ينتهي ونزاع تكون فيه الهيمنة خادعة

ا حليفة إسرائيل االقوى    إن السياسيات الفاشلة لالدارة االميركية هي نتيجة للتناقض المتأصل في وضعها بوصفه           
ولـصالح الـسالم، علـى      . وقد شجبت أمم العالم االحتالل االسرائيلي الوحشي      . في النزاع " ووسيطة صادقة "

الواليات المتحدة أن تتخلى عن موقفها االنعزالي وأن تنضم الى بقية العالم في المطالبـة بإنهـاء االحـتالل،                   
  . ضامنة للفلسطينيين حقهم في تقرير المصير
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نحن نناشد حس الشعب االميركي العادل بأن يحكم على هذا النزاع في ضوء االفكار والمبادئ والنماذج التـي                  
وليس من الالمنطقي أن نتوقع من أميركا أن تمارس         . يفتخر بها في إعالن االستقالل، والدستور الذي قام ببنائه        

أن تستخدموا حكمكم الصادق وبركات النفـوذ       وال يمكننا سوى أن نأمل في       . في الخارج ما تعظ به في الوطن      
وال يمكن للديمقراطية الهادفة أن تزدهر طالما توجد قـوة          . التي أنعمها اهللا عليكم حتى تطالبوا بإنهاء االحتالل       

  .ومن حق الناس أن يتبعوا مصيرهم. خارجية تحافظ على توازن السلطة
 الواشنطن بوست

٤/٢/٢٠٠٦الغد األردنية   
 

   عقد تحالف بين حماس وفتح ىل اىمبارك يسع .٥١
 سمدار بيري 
في القصر انتشرت شائعات بأن أبو مازن قد جاء الي القاهرة حتي يقول لمبارك إنه اذا تواصل الوضع الحالي 

 .في المناطق فانه ينوي رفع يديه واالعالن عن استقالته
وزير الخارجية المصري، أحمد في اللحظة التي غادرت فيها قافلة سيارات الرئيس الفلسطيني القصر خرج 

أبو الغيط، الي وسائل االعالم ونفي شائعات استقالة أبو مازن مؤكدا أنه سيواصل مهام منصبه حتي نهاية 
   . ٢٠٠٩واليته في عام 

. بواسطة المقابلة يسعي الرئيس المصري الي ارسال رسالة السرائيل حتي تقوم بالمستحيل وأن تتحلي بالصبر
يحوا لنا المجال للتحقق وسماع ما تريده حماس غزة وما يقوله خالد مشعل وما يقوله االخرون دعونا نعمل وأت

. ال تتسرعوا وال تلقوا بأنفسكم فوق عربة لم تبدأ بالتحرك بعد. الذين سيأتون الي مصر في االيام القريبة
  . شهرين أو ثالثة الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تقوم اصال قبل تشكيلكم لحكومتكم الجديدة بعد

 
نتائج االنتخابات في اسرائيل كما يوضح مستشارو مبارك ستلقي بظاللها علي تركيبة المجلس الوزاري 

مصر علي ما يبدو ال تنوي التنازل . الفلسطيني وعلي الشخصيات التي ستتولي الحقائب الوزارية في المناطق
ض أن تشغل المناصب المركزية في الحقائب الهامة لشخصيات بارزة في فتح والتي يفترض رغم موقفها الراف

حسب احد السيناريوهات حماس تتولي حقائب الرفاه والزراعة . في السلطة وادارة االتصاالت مع اسرائيل
 .والثقافة واالديان أما فتح فوزارة الخارجية واالمن والداخلية والمالية المسؤولة عن العالقة مع اسرائيل

من المتوقع أن يصبح الجدل ساخنا عندما .  مقر اقامته في دمشق بانشاء جيش فلسطينخالد مشعل يطالب من
 . يضطر الفلسطينيون الي اتخاذ قرار حول من سيتولي حقيبتي االمن الداخلي واالجهزة االمنية

لحاصلة تداول االثنان في التغيرات السياسية ا. بعد ابو مازن دخلت لديوان مبارك وزيرة الخارجية تسيبي لفني
خالل المداولة تحدث مبارك عن الحاجة الي تحرير اموال . في المنطقة إثر انتصار حماس في االنتخابات

 ألفا من قوات األمن ١٣٠حتي يتمكن من دفع رواتب )  مليون دوالر٥٠(السلطة المحجوزة لدي اسرائيل 
 ليس مقاطعته أو معاقبة مبارك ينصح اسرائيل بالتصرف تجاه أبو مازن كالمعتاد،. وموظفي السلطة

  . الفلسطينيين بسبب التصويت االحتجاجي الذي كان مفاجئا ايضا لالستخبارات المصرية
وزير المالية المستقيل، سالم فياض، كما قال . كل محاولة لترسيخ مكانة أبو مازن قد تغير صورة الوضع اآلن

حسب سيناريوهات كثيرة في اسرائيل ربما . لذلكوزير الخارجية المصري أبو الغيط، هو بالتأكيد عنوان مالئم 
  .يكون سالم فياض في نهاية المطاف رئيس الوزراء القادم

أبو مازن توسل لتأجيل . قال أحد مستشاري مبارك، لما كنا اآلن في خضم البحث في كيفية التعامل مع حماس
 .االنتخابات، ولكن االمريكيين لم يتنازلوا باسم الديمقراطية 
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 عمر ومبارك : عملية الحوار بين فتح وحماس تتوزع بين الرؤوس الثالثة للسياسة الخارجية المصريةادارة 
 .أبو الغيطوسليمان 

قال رئيس المكتب السياسي في حماس، الدكتور موسي أبو مرزوق، موجها سهماً الذعا ألبو مازن الذي 
 خالد مشعل الذي دعي علي عجل أبو مرزوق اختار التحدث باسم. يختبيء حسب ادعائه من خلف مصر

اذا فتح مشعل فمه، هذا ما تخشاه حماس، فسيتعرض للمقاطعة، ليس فقط في االردن، . لمقابلة مبارك في قصره
  . وانما في مصر ايضا

حماس تشك في أن معدي المكيدة . تثير لدي حماس مخاوف شديدة بوجود مؤامرة تُنسج من خلف ظهرها
لحكومة الفلسطينية قدر المستطاع لدفع حماس الي ارتكاب كل األخطاء الممكنة سيحاولون عرقلة تشكيل ا

وتبديد رصيد نتائج االنتخابات للوصول في نهاية المطاف الي حكومة تُمسك فتح فيها بالمواقع المركزية 
  .الحقيقية

 وفق رؤية ليس لدي أساس لالعتقاد بأن حكومة حماس ستقوم. مبارك يحرص علي إبداء الصبر تجاه حماس
كما أنه ليس لدي دليل قاطع علي أن االموال أو السالح تتدفق الي المناطق من اجل العمليات، . حكومة ارهابية

  . قال مبارك
في منتصف االسبوع القادم عندما سيأتي وزير الدفاع شاؤول موفاز لاللتقاء به . مبارك قد يجد نفسه متفاجئا

يس المصري معلومات استخبارية حديثة حول عمليات تهريب السالح وبعمر سليمان، ستوضع علي طاولة الرئ
  .الي المناطق

 ٣/٢/٢٠٠٦) يديعوت أحرونوت(
  ٤/٢/٢٠٠٦القدس العربي  

  
  نحو مؤتمر دولي جديد لمساعدة السلطة الفلسطينية .٥٢

  صالح بن عبدالرحمن المانع. د.أ
. ل عدم قبولها بـاالعتراف باسـرائيل      تبارى الساسة االمريكيون واالوروبيون في الضغط على حماس في حا         

الحقيقة ان التهديد بقطع المعونات عن السلطة ان هي لم تلتزم بالشروط االسرائيلية واالمريكيـة واالوروبيـة                 
يعتبر اهانة هائلة لمشاعر مئات االالف من الناخبين الفلسطينيين الذين صوتوا لبرنامج الحركة كما انـه يعبـر         

التي تحمل لواء الديموقراطية ولكن ما إن يصل حزب سياسي غيـر            , ل العالم الحر  عن موقف اخالقي آخر لدو    
وهكذا تصبح الديموقراطية في عرف النظام      . حتى يمتنعوا عن قبول نتائج تلك االنتخابات      , معترف به من قبلهم   

ثل النظام السياسي   السياسي الدولي الحالي ديمقراطية انتقائية يمكن ان تناسب نظاما ولكن التناسب نظاما آخر م             
  . الفلسطيني الوليد

  
وهو , او استحواذهما معا  , يعرف كل دارس للسياسة الدولية ان القوة تنبع من استحواذ السالح او استحواذ المال             

. والمساعدات المقدمـة لهـا    , ما يتوافر اليوم لدى الدول التي تلوح بتجميد اموال السلطة الفلسطينية وضرائبها           
فمن االولى عقد مؤتمر دولي     , لعربية التستحوذ على سالح كاف لرد العدوان عن الفلسطينيين        ومادامت الدول ا  

ويـتم  , جديد لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية تشارك فيه الدول العربية واالسالمية وجميع الدول المحبة للسالم             
وفير بعض المبالغ المحدودة    وربما ايضا ت  , تخصيص اموال كافية لتغطية احتياجات السلطة ومرتبات موظفيها       

ويمكن للدول العربية واالسالمية تـوفير جـزء مـن هـذه            . لتشجيع البدء في حركة اعادة البناء في فلسطين       
  . وكذلك من قبل حركة تبرعات وطنية, المعونات من ميزانياتها الرسمية

 ٤/٢/٢٠٠٦عكاظ 
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   إلى غربينالغربحماس قسمت  .٥٣
  سعد محيو  

وهؤالء عبـرت   . ”اإلسرتيليون“ول هم بالطبع المحافظون الجدد األمريكيون واليمينيون        أبرز ممثلي الغرب األ   
الجنرال حاييم هيرتزوغ، رئيس هيئة التخطيط في الجيش        ” فورين أفيرز “عنهم الدراسة التي نشرها مؤخراً في       

  :وركزت على اآلتي” “اإلسرائيلي“
يديولوجيتها بمحض إرادتها، بل كانت تجبر على ذلـك         ليس هناك حركة إسالمية تخلت عن العنف أو لينت إ         * 
.. اإلخوان المسلمين في مصر وسوريا؛ الحركات األصولية في الجزائر وبقية دول المغرب العربـي             : نماذج(

  ).الخ
وجود نظام سياسي   : يجب أن تتضافر ثالثة عوامل كي يتم تليين مواقف الحركات االديديولوجية العنيفة هي            * 

 سياسياً يمكن من خالله استيعاب اإلسالميين؛ توازن قوي يميل ضد اإلسالميين ويجبـرهم              قوي وصحي وحر  
وهذه العوامل الثالثة   . على اللعب وفق قواعد االعتدال؛ وأخيراً توافر وقت كاف إلنجاح عملية التليين واإلدماج            

  .كلها غير متوافرة اآلن في الساحة الفلسطينية
  

ني، الذي يمكن أن يكون ممثله األبرز هنري سيغمان، مـدير برنـامج الـشرق               في المقابل، يرسم الغرب الثا    
  :األوسط في مجلس العالقات الخارجية األمريكي، لوحة مغايرة

حماس تعرف أن األسرة الدولية ستجد صعوبة في التعامل معها وفي دعم الفلسطينيين مالياً واقتصادياً، ما لم                 * 
، ودعم العنف واإلرهاب، والحفاظ على ميليشيا       ”إسرائيل“ور هي رفض وجود     تلين وتغير مواقفها من ثالثة أم     

ولذا فهي ستعمل على تعيين شخصية مستقلة ومحترمة كرئيس للوزراء، وستحذو في النهايـة حـذو                . مستقلة
  .”إسرائيل“منظمة التحرير التي كان يتضمن ميثاقها هي األخرى هدف تدمير 

وقد أكد أحـد قادتهـا      . ذ اللحظة األولى لقبولها قرار المشاركة في االنتخابات       حماس بدأت بالتغير بالفعل من    * 
والكالم ما زال   (يتعين على الغرب اآلن     . أنه باتت هناك قواعد جديدة للعبة ستلتزم حركته بها        ” إسماعيل هنية “

واصـل العمـل    أن يكون مستعداً للتعاطي مع حماس، ألنه إذا ما أوحى لها بأنها مهمـا فعلـت سن                ) لسيغمان
  .لتدميرها، سيصبح الوضع حينذاك ميؤوساً منه

  
هو السؤال الخاطئ في المكان والزمان الخاطئين، ألنه  بدالً من أن يطرح             ” حماس“فالسؤال عن احتمال تغير     

االستيطاني، تصبح القضية معكوسـة ويكـون       ” اإلسرائيلي“السؤال حول كيفية تليين وتغيير سلوكيات المحتل        
  .ش التأقلم مع سكين القصابعلى الكب

  
قبل أيام مقاالً لموسى أبو مرزوق، ركّز فيه بالتحديد وبطريقة عقالنية على مسألة             ” واشنطن بوست “لقد نشرت   

لكن نواقيسه وقعت على آذان صماء وجرفها التيـار الكاسـح           . أم في حماس  ” إسرائيل“في  : أين تكمن المشكلة  
وكان التتويج الكامل لهذه الحقيقة هو إقدام هذه الصحيفة األمريكيـة           . هاالداعي إلى تليين مواقف حماس وتغيير     

نال دكتوراه في الهندسة من أمريكا وأدين فيهـا العـام           “البارزة على وصف أبو مرزوق في نهاية المقال بأنه          
  .”١٩٩٧كما طرد من األردن العام .  بتهمة غسل األموال لمصلحة حماس٢٠٠٤

  ٤/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
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   أوالًالفلسطينيحق الشعب  .٥٤
  افتتاحية الخليج 

وإلقاء الـسالح واالعتـراف باتفاقـات أوسـلو         ” إسرائيل“مطالبة الرئيس جورج بوش للحركة باالعتراف ب        
وخريطة الطريق كشرط لتوليها السلطة والحصول على االعتراف الدولي وبالتالي المساعدات الماليـة، مـن               

ط هي ابتزاز سياسي مكشوف للحركة التي تستعد لتولي السلطة وإدارة الصراع مع             الواضح أن كل هذه الشرو    
لجرها إلى مواقع اإلذعان، خصوصاً أن الشروط       ” حماس“، ويقصد بها استغالل فرصة فوز       ”االسرائيلي“العدو  

  .في األساس” إسرائيلية“األمريكية واألوروبية هي شروط 
والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بمنع الدعم االقتـصادي        ” حماس“وهكذا، فإن بوش مصمم على معاقبة       

والتخلي عن المقاومة والقبـول باتفاقـات       ” إسرائيل“والمالي والسياسي إذا لم تبادر الحركة إلى االعتراف ب          
” حماس“إلى السلطة، وإال فعلى     ” حماس“هذه هي شروط الديمقراطية التي جاءت ب        . أوسلو وخريطة الطريق  

بول الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، ألن هذا الخيار ال يأخذ في االعتبار مـا يرضـي الواليـات                  عدم ق 
وخريطة الطريـق لـم     . ، مع العلم أن اتفاقات أوسلو ماتت منذ وصول شارون إلى السلطة           ”إسرائيل”المتحدة و 

كما أن واشنطن   . ارون أيضاً  التي وضعها ش   ١٤تدخل حيز التنفيذ منذ خروجها إلى النور بسبب التحفظات ال           
وتل أبيب عمدتا إلى معاقبة السلطة الوطنية ورئيسها الراحل ياسر عرفات، رغم ما قدمه من تنازالت وإقـرار                  

ولم يكن   .في الوجود والقبول بدولتين وإزالة كل ما يتعارض مع ذلك من ميثاق منظمة التحرير             ” إسرائيل“بحق  
.  الحالي محمود عباس أفضل حاالً من السلطة السابقة ورئيـسها الراحـل            حظ السلطة الوطنية الحالية ورئيسها    

فماذا قدمت له واشنطن وتل أبيب على صعيد تنفيذ اتفاقات أوسلو وخريطة الطريق؟ وهل تم تنفيـذهما حتـى                   
االلتزام به، هو وضـع للعربـة أمـام         ” حماس“كل ما تطالب واشنطن والعواصم الغربية        ؟”حماس“تقبل بهما   

  . ن، وال يقدم حالً، إنما يطلب مستحيالًالحصا
  ٤/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  خطوط أولية: الحكومة االسرائيلية القادمة .٥٥

  نحميا شترسلر
يجب أن تتضمن حدود دولة اسرائيل غور االردن وصحراء يهودا          "في مؤتمر هرتسليا األخير، قال نتنياهو أنه        

وأضاف قائال بأنـه    ". طق المطلة على غوش دان والمنطقة الساحلية      والقدس الكبرى والكتل االستيطانية والمنا    
يعتزم، اذا فاز في االنتخابات البرلمانية القادمة، أن يحرك جدار الفصل في الضفة الغربية شرقا لكي يـضمن                  

  .بأن يحتوي هذا الجدار قدرا أكبر من المستوطنات اليهودية في داخله
و مناسبا حتى اآلن ليكون رئيسا للوزراء، فالجمهور يعطيه ما يقـارب            وفي المقابل، فان خصمه اولمرت، يبد     

 مقعدا في االنتخابات القادمة، ولكن هذا ال ينسينا بأن اولمرت كان حتى بضع سنوات قليلة مضت صاحب                  ٤٠
أفكار ومواقف ال تقل تطرفا عن التي يتبناها نتنياهو اآلن، ولكنه في اآلونة األخيرة كان قـد سـبق شـارون                     
بالتوجه الذي أفضى في نهاية المطاف الى تنفيذ االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، واآلن هو يؤمن بالحـل                  

  .، والذي سيبنى على تنفيذ المزيد من االنسحابات القاسية الكبيرة والمؤلمة"دولتين لشعبين"المبني على أساس 
يكون مرشحا طبيعيا لشغل منصب وزيـر الماليـة         فاذا قرر الليكود االنضمام الى هذه الحكومة، فان نتنياهو س         

فهو في السنتين والنصف التي شغل فيها هذا المنصب تمكن من تحقيق نمو اقتصادي واضـح، وكـذلك                  . فيها
  تمكن من خفض معدل البطالة في الدولة بصورة ملحوظة، ولكنه يظهر اآلن وكأنه الشخص الذي خلق وأوجد 
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تقليـصات  "مع أن الحقيقة تختلف عن ذلك فعليـا، ألن سياسـته المبنيـة علـى                أزمة الفقر العامة في الدولة،      
  .منعت هبوطا وسقوطا أكبر في الهاوية" واصالحات

  "هآرتس"عن 
  ٣/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

 
    الدولي   العربي   فوز حماس والمأزق الفلسطيني .٥٦

  أحمد المرشد
  فـي    المناضل والكيان الصهيوني     اربك الشارع الفلسطيني  دخول حركة حماس االنتخابات البلدية ثم التشريعية        

اسرائيل وايضا االستراتيجيات السياسية العربية واالوروبية واالمريكية فتوالت التصريحات والبيانات المتباينـة    
  االوروبية والـرئيس االمريكـي    على الساحة الفلسطينية والساحة العربية وتصاعدت تصريحات رؤساء الدول          

لم تبد ترحيبا بوصول حركة حماس الى السلطة الفلسطينية بل ابدت انزعاجها وتخوفها ازاء مستقبل                  وش التي ب 
باعتبار ان حركة حماس حركة ارهابية تسعى لتدمير اسرائيل وال تعترف بوجودهـا              االسرائيلي   السالم العربي 
   ..  الفلسطينية السابقة وحكومة اسرائيلابرمت بين السلطة    اتفاقيات السالم التي    بأيوال تعترف

  
الذاعة اسرائيل العامـة     حديثه     للحكومة االسرائيلية في     دعا ايهود المرت خالل االجتماع االسبوعي        االمر الذي 

  العـيش فـي      يدعو الى تدمير اسرائيل واالعتراف بحق اسرائيل في          الغاء ميثاقها الذي  بمطالبة حركة حماس ب   
واالعتراف ايضا بجميع االتفاقيات والتفاهمات الموقعـة مـن قبـل مـع الـسلطة                ..  نة ومعترف بها  حدود آم  

   . الفلسطينية
  

يعزز فـوز حـزب        االنتخابات التشريعية الفلسطينية سوف      محللين السياسيين ان فوز حماس في     يرى بعض ال  
يعتبـر     وزعيمه بنيامين نيتنياهو هو الوحيد الـذي      االنتخابات االسرائيلية المقبلة الن حزب الليكود          الليكود في 

صوته لمن     يمنح الناخب االسرائيلي     ان   ومن الطبيعي  .  حركة حماس حركة ارهابية خطيرة على الدولة العبرية       
   . له القدرة على مواجهة حماس وتحجيم دورها وابعدا اخطارها عن اسرائيل

  
شـنتها     ماس الى السلطة الفلسطينية قد جاء نتيجة للحـرب التـي        ويرى بعض المحللين ان وصول حركة ح        - 

احدثت العديد من المتغيرات على بلدان         والتي  ١٠٠٢ سبتمبر    ١١ االدارة االمريكية ضد االرهاب عقب احداث       
مية الحركـات االسـال      دت الى احداث تطـور فـي      وا ..  وبلدان عالمية اخرى     والعالم العربي    العالم االسالمي 

واتساعها وازدياد قوتها وايضا ازدياد نشاط الحركات االسالمية ذات الطابع العنيف من اندونسيا الى بريطانيـا                
اما الحركات االسالمية السلمية الطابع فقد وجدت لها مكانـا           ..  مرورا بكل دول الشرق االوسط والعالم العربي      

غربية من بينها تركيا وباكستان والمغـرب          عدة دول    المريكية في نادت بها االدارة ا      لديمقراطية التي اطار ا    في
ودول شرق اوسيطية مثل البحرين والكويت والعراق واالردن ولبنان واليمن وايـران ومـصر ثـم الـسلطة                  

   ). حماس  ( الفلسطينسة
وروبيـة ازاء فـوز     الـدول اال     من المسئولين في     ة وعدداً دعونا نستعرض معا تصريحات االدارة االمريكي     *  

   . الفلسطيني   االنتخابات التشريعية ومستقبل عملية السالم االسرائيلي   حماس في
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  انان االمين العام لالمم المتحدة بسير االنتخابات الفلسطينية واعتبرها خطوة هامة فـي               البداية اشاد كوفي     في  - 
العمليـة الديمقراطيـة ان تنـزع          جماعة تريد المشاركة في      على اي  :  الدول الفلسطينية ولكنه قال   اتجاه اقامة    

   .« ذلك ايضا   وانا على ثقة بان حركة حماس سوف تفكر في »:  واضاف )  يقصد حركة حماس  ( سالحها
يتعامل مع حركة حمـاس        نبانه ل  «  وول ستريت جورنال    » جورج بوش لصحيفة     وصرح الرئيس االمريكي    - 

  ان   بانه على الحزب الـسياسي     :  واضاف قائال  . « تدميرها   ولة اسرائيل وتتخلى عن رغبتها في     ما لم تعترف بد   
   . يحافظ على السالم   يكون داعيا للسالم لكي 
  حمـاس فـي      يبقي   ان «  نابو ماز   » على الرئيس الفلسطيني     ينبغي   بانه   كما صرح وزير الخارجية االمريكي      - 
ضة مؤكدا ان واشنطن سوف تتقبل نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية باعتبارهـا انعاكـسا              صفوف المعار  

   . طبيعيا الرادة الشعب الفلسطيني
امام موقف جديد كليا تجدر مناقـشته          اد االوروبي يضع االتح    بان فوز حماس سوف    وصرح خافيير سوالنا      - 

حكومـة     ة للعالقات الخارجية بان المفوضية سوف تتعامل مـع اي         كما اكدت المفوضية االوروبي      . بموضوعية
   . الشرق االوسط   اطار مساعيها لحل النزاع في   فلسطينية تضع السبل السلمية في

  
  بان حركة حماس سوف تحصل على دعم المجتمع الـدولي           » البريطانيوصرح جاك سترو وزير الخارجية        - 
عن اعمال العنف ضـد        يجب عليها التخلي     كما ..  الديمقراطية بدال من االرهاب   اذا اختارت التحول نحو مسار       

   . اسرائيل واالعتراف بوجودها
المجلـس      حماس بأغلبية سـاحقة فـي      دومينيك عن قلقه لفوز      باريس اعرب رئيس الوزراء الفرنسي       وفي  - 

 الضرورية للتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة       وجود الشروط    كما اعرب عن امله في       الفلسطيني   التشريعي
االعتراف بجميع االتفاقيـات المبرمـة بـين          -  االعتراف بإسرائيل   -  نبذ العنف    وهذه الشروط هي    . كانت   اياً

لية العم   الحراز تقدم ملموس في      وقبول التفاوض مع الجانب االسرائيلي      -  ة الفلسطينية من قبل   اسرائيل والسلط 
   . السلمية

وتعتبـر اول    ..  االنتخابات التشريعية    واعربت انجيال مير كل المستشارة االلمانية عن قلقها لفوز حماس في            - 
وقد قامت بزيارة رام اهللا ومقابلـة ابـو مـازن            ..  حماسالفلسطينية بعد فوز       زعيمة اوروبية تزور االراضي   

   . حركة حماس   عضو في   مع اي   وصرحت بأنها لن تلتقي
  ٤/٢/٢٠٠٦األيام البحرينية 

 
 

  في حماسلإلخوةرسالة  .٥٧
 أنيس مصطفي القاسم. د

قررتم خوض االنتخابات للمجلس التشريعي ومنحكم شعبنا في الداخل ثقةً وأغلبيةً تحسدكم عليها االحزاب في 
يين في كل مكان، ويستحق كانت االنتخابات نزيهة وشريفة ونظيفة رفعت رأس الفلسطين. كل نظام ديموقراطي

عليها الرئيس الفلسطيني أبو مازن وقوات األمن الفلسطينية والفصائل والمنظمات والمرشحون والناخبون 
ولجنة االنتخابات المركزية التحية والتقدير واالكبار، وصارت نموذجا نتمني له أن يسود في عالمنا العربي 

تي وضعها االحتالل في الطريق وبالرغم من محاوالت التأثير عليها لقد تم ذلك بالرغم من كل العراقيل ال. كله
وهذا وضع . من الخارج، فقد رفض شعبنا جميع هذه التدخالت وعبر عن ارادته الحرة بالرغبة في التغيير

يحدث هذا في امريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا واليابان والهند، . طبيعي في كل انتخابات ديموقراطية حرة
ل راديكاليون محل محافظين ومحافظون محل راديكاليين، وتحل برامج سياسية واقتصادية محل برامج ويح
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وتحترم الدول ارادة الشعوب وتتعامل مع الوضع . هذه هي طبيعة الديموقراطية وقاعدة تداول السلطة. سابقة
 . الجديد

والمشكلة التي تواجهها حماس . يعيوفي التعامل مع الوضع الجديد تحسب كل دولة حساباتها، وهذا أمر طب
والحق في مقاومة االحتالل حق . هي أساسا أنها كانت تتبني أسلوب المقاومة المسلحة للتخلص من االحتالل

مشروع مارسته كل الشعوب التي ابتليت باالحتالل، واالعتراض الذي وجهه الكثيرون هو أن العمليات كانت 
ين وليس ضد قوات االحتالل ومرافقه االقتصادية والعسكرية أو بنيته توجه في كثير من االحيان ضد المدني

وكان من أهم . والمجتمع الدولي وكذلك الرأي العام ال يقبل االعتداء علي المدنيين في حياتهم اليومية. التحتية
االسرائيلي، مزايا االنتفاضة االولي أنها كانت تستهدف االحتالل في حد ذاته فأظهرت للعالم كله مدي التعسف 

وكان لذلك أثره البالغ في اهتزاز صورة اسرائيل أمام العالم وهي تواجه الحجارةَ والمظاهرات بالدبابات 
 . وتكسير العظام والرصاص الحي

. وال عيب في تغيير اسلوب واتباع أسلوب آخر. واذن فلكل نوع من أنواع المقاومة وقته وشروطه
مبادئ والشرعية هي أسلوب من أساليب المقاومة وفض النزاعات، وال ضير والمفاوضات الواعية الملتزمة بال

وفي الحالة الفلسطينية الراهنة، فان الذي يؤخذ علي المفاوضات ليس التفاوض في حد . في اتباع هذا االسلوب
. يهذاته وانما غياب المنهج الفلسطيني من جهة وعدم التزام الطرف االسرائيلي من جهة أخري بما يتفق عل

 .وهاتان مشكلتان يجب العامل معهما
أما من حيث المنهج فان المفاوض الفلسطيني عندما دخل في مفاوضات أوسلو فانه اكتفي باالعتراف بمنظمة 

وكان هذا خطأ فادحا، اذ كان المطلوب هو االعتراف . التحرير في مقابل االعتراف بحق اسرائيل في الوجود
 هذا خطأ ترتبت عليه أخطاء أخري في الصياغة الموضوعية .منظمته فقطبحقوق الشعب الفلسطيني وليس ب

ومن بين هذه . لجهل المفاوض الفلسطيني بالقانون وعدم استعانته علي الوجه الصحيح بخبراء في القانون
ومعني هذا أن حق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم . االخطاء اعتبار االراضي الفلسطينية أرضا متنازعا عليها

وجاءت فتوي . هذا وضع يجب أن يصحح. سيادتهم فيه هي قضايا محل نزاع بموافقة الطرف الفلسطينيو
 بأغلبية ساحقة ضمت، جميع دول محكمة العدل الدولية في قضية الجدار وموافقة الجمعية العامة لالمم المتحدة

فتوي فان جميع االراضي وبموجب هذه ال. االتحاد االوروبي، علي تلك الفتوي لتضع األمور في نصابها
 بكاملها، كما أن جميع المستوطنات الفلسطينية، بما فيها القدس، هي اراض محتلة يجب أن تتخلي عنها اسرائيل

هذا فضال عن أن الجدار غير شرعي وتجب ازالته . تعتبر قانونا مستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها
 . وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا منه

ان محكمة العدل الدولية قد حددت ما هي الشرعية الدولية في هذه المرحلة وما يجب علي االطراف وبهذا ف
هذا هو الموقف التفاوضي الذي يستند الي سيادة القانون في العالقات الدولية، . القيام به التزاما بهذه الشرعية

ها القرار الخاص بعودة الالجئين فضال عن قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لالمم المتحدة، بما في
لم يكن مطروحا علي المحكمة شرعية قيام . وتعويضهم، وقرار بطالن ضم القدس وتغيير بنيتها السكانية

واذن وفي اطار هذه الفتوي فان الموقف . اسرائيل في حد ذاتها أو شرعية قرار التقسيم لتقول رأيها فيهما
ة بتنفيذ ما جاء في الفتوي، كما أن الجمعية العامة لالمم المتحدة طالبت الفلسطيني سليم كل السالمة في المطالب
 .الدول االعضاء باحترامها وااللتزام بها

واذن في مقابل مطالبة اسرائيل االعتراف بحقها في الوجود يجب أن تُطالب باالعتراف بحقوق الشعب 
فاذا اعترفت . من والجمعية العامة لالمم المتحدةالفلسطيني التي أقرتها محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس األ

واذا لم تعترف فان  اسرائيل بذلك يكون التفاوض فقط حول اجراءات التنفيذ، وليس علي الحقوق الفلسطينية،
هذا موقف تستطيع حماس أن تتخذه وتضمن الي جانبها جبهة . اللوم ال يقع علي حماس وانما علي اسرائيل

لداخل والخارج وجبهة دولية تستطيع التحرك داخلها من موقع صلب ال تطرف فيه وال فلسطينية متراصة في ا
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وبناء علي . ، بل هو موقف معترف به دوليا ويحرج أية دولة تحاول االلتفاف عليه أو التخلي عنهمغاالة
ب لعدم الوفاء التجربة السابقة في المفاوضات فان اسلوب المراحل أثبت فشله ألن اسرائيل تتمسك بأوهي االسبا

بالتزاماتها ولالستمرار في تنفيذ برامجها، ويجب أن يكون واضحا أن االعتراف بها رهين بالتزامها الكامل 
بالوفاء بدون مماطلة أو تالعب، فاذا توقفت عن الوفاء يصبح الطرف الفلسطيني هو اآلخر غير ملزم بأي 

فلسطيني االسراع في فك الحصار العربي واالسالمي ولقد كان من أخطاء الموقف ال. جانب من جوانب االتفاق
وقد ثبت عمليا أن هذا األمل . واالفريقي عن اسرائيل استنادا الي أن مبادرات من هذا القبيل ستطمئن اسرائيل

في اسرائيل كان في غير محله، فقد استمرت اسرائيل في سياساتها في جميع االتجاهات ولم تعدل عن موقف 
. ولذا يجب اعادة الحصار اذا لم تعدل عن سياساتها وتبدأ في تنفيذ التزاماتها تنفيذا سليما. واحد من مواقفها

القاعدة المستقرة هي أن االتفاقيات يجب أن تنفذ وفقا لمقتضيات حسن النية والثقة التي يجب أن تسود في ذلك، 
االستيطان تواصل، واالستيالء علي ف. وقد جرت اسرائيل علي خالف هذه القاعدة في تعهداتها مع الفلسطينيين

االراضي ومصادر المياه لم يتوقف والحواجز واالعتقاالت في تزايد وكذلك االغتياالت وتهويد القدس والخليل 
هذه أفعال ال تدل علي حسن نية في التعاقد وال تولد الثقة بين المتعاقدين، واذا كانت . وبقية الضفة الغربية

 الرباعية واالتحاد االوروبي حرصاء علي عملية السالم فيجب علي اسرائيل ان توقف أمريكا والمانيا واللجنة
المفاوضات يجب اال تكون سبيال لتمكين اسرائيل . اعتداءاتها هذه وتزيل ما ارتكبته من مخالفات للقانون الدولي

 . الوراءمن خلق وقائع متواصلة غير شرعية ثم التمسك بها علي أساس أنه ال يمكن العودة الي 
طبعا هذا موقف يتطلب جهدا كبيرا في االعالن عنه وتثبيته في االذهان هو وأسانيده، ويتطلب اتصاالت علي 
نطاق واسع أوال مع الدول العربية واالسالمية ثم مع الدول االخري وخاصة االتحاد االوروبي والصين 

السلطة الوطنية الفلسطينية لم تستفد . وليةوروسيا من منطلق أنها جميعها وافقت علي فتوي محكمة العدل الد
كما يجب من هذه الفتوي ولم تتحرك دوليا بنشاط جدي متواصل لتأمين العمل بها، وكذلك فان األنظمة العربية 

 .واالسالمية وضعت هذه الفتوي في أدراجها ولربما لم تقرأها
 مبادرات مدروسة ال مرتجلة، كما هو معني هذا أن المنهج واالسلوب يجب أن يتغيرا، ويجب أن تكون هناك

ولدي السلطة الفلسطينية مجموعة من القانونيين الشباب الذين هم في الحال اآلن، للتعامل مع جميع القضايا، 
 .غاية الكفاءة ويجب االستماع لهم بجدية، بدال من اهــــــمالهم كما هو حاصل اآلن

فانه يتعين علي حماس، وهي أول حزب اسالمي يتولي الي جانب هذا الموقف المبدئي لخوض المفاوضات، 
أن تطمئن جميع المواطنين والمواطنات علي حقوقهم وحرياتهم انطالقا من مبادئ الحكم في الوطن العربي، 

اسالمية ثابتة ومن بينها أنه ال اكراه في الدين وأن الدين هللا والوطن للجميع، فال تتبني مواقف فقهية ظنية ال 
 فتخلق بذلك مشاكل اجتماعية تحيد بها عن الهدف العصر، وهي محل اختالف علي أي حال،تتماشي مع 

نحن نعلم أن حماس ليست طالبان . االساسي وهو حشد كل طاقات الشعب وامكانياته للقضاء علي االحتالل
ق بالمرأة، وليست من التنظيمات التي ال تعرف من الشريعة سوي المحظورات والمزيد منها، وخاصة فيما يتعل

وتتجاهل تماما سماحة الشريعة ووسطيتها وحرصها علي أن يكون المجتمع متراصا ال تفرق الفروع 
واالسالم أول من أرسي وطبق قواعد التعايش السلمي بين االديان والمجتمعات . واالجتهادات بين أبنائه

م علي الجميع فرضا أيام الفتوحات المختلفة، وتاريخه شاهد علي ذلك، ولوال هذه القواعد لَفُرِض االسال
يجب اال نمنح القدسية الجتهادات . االسالمية ولما بقي في الديار التي دخلها المسلمون انسان ال يدين باالسالم

وما أروع مجتمع يكون من بين ابنائه أمثال . االسالم أكبر من هذا. الفقهاء وكأنها قطعية أو جزء من كتاب اهللا
مطران حنا عطا اهللا والمطران رياح ابو العسل والمطارنة الفلسطينيين اآلخرين، وما المطران كبوشي وال

أروع مدينة كبيت لحم فيها مهد السيد المسيح وغالية سكانها من مسلمين انتخبوا مجلسا بلديا غالبيته من أهلنا 
 .هذه كلها مفاخر لشعبنا وديننا السمح، وال يجوز التفريط بها. المسيحيين
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ح مطلوب، غير أن االصالح المتعجل الذي ال تمليه المصلحة العامة بعيدا عن الحزبية قد يأتي بنتيجة االصال
ان انتشار الفساد . أما التخلص من الفساد والمفسدين ومحاسبتهم فشيء آخر وال تجوز المماطلة فيه. عكسية

رة الناس اليه، فضال عن االضرار والمحسوبية واستغالل النفوذ قد أساء كثيرا لسمعة الشعب الفلسطيني ونظ
. ولذا ال بد من المحاسبة والمساءلة وابعاد الفاسدين والمفسدين عن مواقع السلطة. العميقة التي ترتبت عليه

والفساد كان من أهم أسباب امتناع العديد من الفلسطينيين عن استثمار أموالهم في فلسطين أو المساهمة بفكرهم 
وال يمكن حشد طاقات شعبنا في الداخل والخارج وكسب احترام العالم وتأييده مع . وجهدهم في عملية البناء

لقد كانت سياسة الفساد المتعمد أساءة كبري للشعب الفلسطيني وقضيته، . استمرار الفساد وانتهاك الحريات
كما أصبح فصار كل من يريد دعمنا يخشي علي مساعداته أن تذهب الي جيوب قلة احتكرت السلطة والنفوذ، 

الشفافية في كل شيء وخاصة . الفساد حجة يحتج بها من عليه أن يساعد ولكنه يريد التخلص من هذا الواجب
وال يجوز لوزير المالية . في النواحي المالية مطلب ملح وسياسة يجب التمسك بها في جميع االوقات والظروف

 أن يقول اسألوا الرئيس ، اذ ماذا يفعل معاليه؟ عندما يستجوبه المجلس التشريعي عن بند من بنود المصروفات
االموال التي نهبت واالراضي العامة التي تم االستيالء عليها والمرافق التي احتكرها البعض يجب أن تسترد، 

 . كائنا من كان الفاعل
 فالمنظمة هي .وقد أعلنت حماس أنها تنوي اعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا أمر في غاية األهمية

الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وقد جري تغافل وجودها ووجود مؤسساتها بشكل تدريجي منذ قيام السلطة 
الوطنية في الداخل، هذا فضال عن أن مؤسسات المنظمة، كاللجنة التنفيذية والصندوق القومي والمجلس 

وات طويلة، األمر الذي أدي الي تغييب حقيقي المركزي، لم يجر تجديد الثقة بها أو اعادة تشكيلها طوال سن
المجلس الوطني الفلسطيني، . للمنظمة عن الساحة، وابعاد صوت فلسطينيي الخارج عن المشاركة في القرار

بتشكيلته السابقة والتي ضمت حوالي خمسمائة عضو، قــــد انفرط عقـده أو كاد، واللجنة التنفيذية توفي 
وال بد من التذكير . ال واستبعد من استقال أو أبعد، ولم تعد صالحة لقيادة المسيرةمن أعضائها من توفي واستق

بأن المجلس التشريعي والسلطة الوطنية ال يملكان حق اتخاذ القرار النهائي وانما يقع هذا القرار في دائرة 
مالها أو التقليل من ان اعادة الحياة للمنظمة ضرورة وطنية ال يجوز اه. اختصاص المجلس الوطني الفلسطيني

 .أهميتها
ومن أخطر بؤر الفساد هذه المزايا الخيالية التي نص عليها القانون ألعضاء المجلس التشريعي نفسه والتي هي 

فهل يعقل في مجتمع ستون في المائة من أبنائه يعيشون دون خط الفقر . في حد ذاتها مصدر للفساد ولالفساد
يمتها ثالثة آالف دوالر، وبتقاعد يتوارثه االبناء عن اآلباء يقارب ذلك، أن يتمتع نوابه بمرتبات شهرية ق

وسيارات معفاة من الرسوم الجمركية، يتولي المجلس التشريعي تأمينها وصيانتها وأن يتمتع االعضاء 
إن هذا العبء ) ٢(وزوجاتهم بجوازات سفر دبلوماسية دائمة تمنحهم علي مدي العمر مزايا ال مبرر لها؟ 

مالي تنوء به ميزانية الدول الغنية الكبري، فما بالك بميزانية تعتمد علي المعونات؟ لتكن لالعضاء مكافآت ال
معقولة ولينفق الباقي في اصالح أحوال المحتاجين من أبناء هذا الشعب، وهم كثيرون، بدال من أن يذهب 

بهذا يستقيم . مجتمع ال من أجل االثراءالثراء جماعة يفترض فيهم أنهم رشحوا انفسهم للقيام بخدمة عامة لل
الوضع النيابي، وتنتفي المصلحة الخاصة، ويصبح من يتقدم لالنتخاب ال يتقدم من أجل مزايا تحــــقق له 

ويجب أن يكون تعديل القــــانون هذا بأثر رجعي، . الثراء في مجتمع فقير، وانما من أجل الخدمة العامة
ـرتبات، بحيث ال يستفيد منه نواب لم يؤدوا األمانة في هذا المجال علي باستثناء ما سبق دفعه من مــ

 .وجهها السليم
 ٤/٢/٢٠٠٦القدس العربي 
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  وداعا للشعارات: حماس .٥٨
   نضال نعيسة

وها هي حمـاس    . مع واقع جديد بعيد عن تلك المرحلة السالفة من رفع الشعارات          , تبدا معركة حماس الحقيقية   
ولديها اكوام من الملفات الـساخنة بانتظـار المعالجـة والحـل            , دة مختلفة كليا عما فات    اليوم امام مرحلة جدي   

بـل   .واللجوء الى الـسماء   , او الهروب لالمام  , اكوام ال تنفع معها شعارات من مثل االسالم هو الحل         . الفصل
, وتـردي الخـدمات   , واالنفجار السكاني , المطلوب خطط واقعية وعملية لمعالجة مشكالت مزمنة مثل البطالة        

وبناء دولة مؤسسات قويـة قـادرة       , واقتصاد منهك ومدمر انهكته سنوات الحرب     , ونقص الموارد واالمكانيات  
وبناء عالقات متينة مع دول الجوار والعالم       , على مجابهة التحديات عن طريق حكومة من الخبراء والتكنوقراط        

وكل هذا يتطلب حنكـة     , عاده عن لعبة التجاذبات االقليمية    يكون اساسها استقالل القرار الوطني الفلسطيني وابت      
ويكون معظم تركيزها على فرض الحجـاب فـي         , واال تقتصر ستراتيجيتها في الحكم    , وقيادة واعية متبصرة  

ومتابعـة التقيـد الـصارم      , ومالحقة تحركات النساء واعتبارها معركة البقـاء      , مجتمع اسالمي محافظ اصال   
او ان تفتح ايا من هذه      , واال تُستنزف في معارك من هذا القبيل      , جلباب والسروال الشرعي  بمواصفات اللحية وال  

حيث ان مشكالتها تتطلب اكثـر مـن        , ويتقدم ويتغير يوميا  , المعارك الهامشية في وجه عالم يراقب كل شيء       
 ولـن يكفـي هنـا       ,وخصوصيتها في المجتمع  , ومضامينها, ومع االحترام التام الهميتها   , مجرد هذه الشعارات  
وعليها من اليوم ان تثبت شرعيتها      . والتراتيل وصلوات الغائب  , والتعاويذ, وقراءة االدعية , مجرد التوجه للغيب  

المتسامح والقادر على   , والمتنور, بان تقدم للعالم انموذجا لالسالم المعتدل     , كما اثبتت شرعيتها الثورية   , الوطنية
وايغاله فـي مظـاهر     , برغم تطرف طرحه  , اني الذي اودى باصحابه للهالك    بعيدا عن النموذج الطالب   , التكيف

  . التقوى وااليمان
  ٤/٢/٢٠٠٦السياسة الكويتية 

 
   والى الدعم الشعبيفرصةالحاجة الى : حماس .٥٩

  اشرف العجرمي
هتمـام  لم تعد حركة تهتم بنفسها او تعتمد على مرجعياتها الذاتية فقط، بل هي اآلن تتحمل مسؤولية اال                " حماس"

وعليـه  . بمصالح الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بصفتها المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلـة             
اي موقـف عليهـا ان      " حماس"وهكذا عندما تقرر    . تتقاسم المسؤولية مع مؤسسة الرئاسة    " حماس"فان حكومة   

وأظـن ان   " حمـاس "وليس فقط على حركة     تأخذ باالعتبار انعكاس هذا الموقف على مجمل الشعب الفلسطيني          
تعي تماماً الوضع الذي وضعتها فيه الجماهير الفلسطينية بمنحها التفويض والشرعية الشعبية لتضطلع             " حماس"

  .بهذه المسؤولية
في الواقع تحتاج الى الدعم الشعبي الالزم لتأهيلها لمثل هذا التحول، وهي حقيقة قادرة ومؤهلة للقيام                " حماس"و

 النقلة النوعية الصعبة وستجد في مصالح الناس ما يبرر هذه السياسة، كما أنها تجد ايـضاً فـي تـراث                     بهذه
االخوان المسلمين ما يسوغ ذلك على اعتبار ان حركة االخوان هي حركة براغماتية تـستطيع التكيـف مـع                   

 بمحـاورة القيـادات     قامـت " حمـاس "ال سيما ان قياداتها في فلسطين وقبل تشكيل حركة          . مختلف االوضاع 
  .االسرائيلية العسكرية والسياسية

اآلن ليست فقط جزءاً من المجلس التشريعي المقام أصالً كتطبيق التفاق اوسـلو ومرجعيتـه هـذا                 " حماس"و
، بل هي كذلك جزء من منظمة التحريـر الفلـسطينية وفـي             ٣٣٨ و ٢٤٢االتفاق خاصة قراري مجلس األمن      
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 هي قرارات المجلس الوطني وبرنامج المنظمة السياسي المقـر فـي الـدورة              الحالتين هناك مرجعية واضحة   
  .التاسعة عشرة للمجلس الوطني

وتقتضي المصلحة العليا للشعب توفير مقومات صموده المختلفة بدءاً من الدعم المادي الضروري لبقائه وتلبية               
ل السياسي الذي ينهي االحتالل االسرائيلي      حاجاته العاجلة وانتهاء بتحصيل الدعم السياسي المطلوب لتوفير الح        

 وعاصمتها القدس الشرقية ويضمن حالً عادالً لقضية الالجئين على قاعـدة            ٧٦٩١لالراضي المحتلة منذ العام     
  .١٩٤القرار األممي 

 اننا اليوم نتخذ نفس الموقف تجاه اية جهة او قوة فلسطينية تسعى او تفكر في افشال السلطة التي تتمتـع فيهـا                     
فالمسألة هنا ال تتعلق بحماس او غيرها بل بكل افراد وفئات الشعب الفلسطيني وعندما تنجح               . بأغلبية" حماس"

 .فالخسارة عامـة وشـاملة  " حماس"داخلياً وخارجياً فهذا نجاح لكل الفلسطينيين، وعندما تفشل        " حماس"حكومة  
يحلو لها دون حسيب او رقيب، فهناك حاجـة         بأن تفعل ما    " حماس"وهذا ال يعني على االطالق السماح لحركة        

ماسة الن تكون هناك معارضة قوية وفعالة ومسؤولة تقف للحكومة بالمرصاد وتتابع بكل دقة افعالهـا تنتقـد                  
طمأنـة  " حماس"وفي هذا السياق على حركة      . وتقوم ما هو سلبي وغير صحيح وتدعم كل ما هو ايجابي وبناء           

ها وخياراتها والتأكيد على االلتزام الكامـل بمبـادئ الديمقراطيـة وحقـوق     الناس على حرياتها وعلى مصالح  
وموقفها داخلياً وبالذات خارجياً وفـي      " حماس"االنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية، فهذا يعزز من وضع           

  .وكافة فئات المجتمع" حماس"نفس الوقت يرسي قاعدة جيدة للتعاون بين 
  ٣/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

 
   السالم واالستسالمبينالتفاوض  .٦٠

  محمد السعيد إدريس  . د
واألمريكيين التي تجاوزت حدود االساءة الى حـدود        ” اإلسرائيليين“من يستمع الى تصريحات كبار المسؤولين       

قد يتصور أن الحال الفلسطيني قبيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية كان على أروع ما يكـون وأن                ” الوقاحة“
عملية السلمية تسير في تقدم مطرد دون عوائق وأن الشريك او الراعي الدولي او األمريكي  حسب مـشروع                   ال

خريطة الطريق  يقوم بدوره كما يجب، وأن الدولة الفلسطينية التي كان مقدراً لها أن تقوم، وفق تلك الخريطة،                   
” اإلسـرائيلية ”هم بين السلطتين الفلسطينية و     قد قامت، وأن الرخاء يعم الحياة الفلسطينية، وأن التفا         ٢٠٠٥عام  

” اإلسـرائيلية ”على أفضل حال، من يقرأ ومن يسمع ما نشر وأذيع في مختلـف أجهـزة اإلعـالم العربيـة و             
والعالمية، خاصة األمريكية، قد يتصور هذا كله، بل وأكثر منه، ومن ثم يخرج بقناعـة مفادهـا أن الـشعب                    

التـي  ” حماس” في حق نفسه وفي حق األمن والسالم العالميين عندما أتى ب           الفلسطيني قد ارتكب خطيئة فادحة    
  .تريد تدمير السالم

  
 ؟”حمـاس “لتدمره وأي عملية تسوية هذه التي باتت مهـددة مـع مجـيء              ” حماس“أي سالم هذا الذي جاءت      

 مـستور   المطلوب وبوضوح شديد أن يوقف الشعب الفلسطيني مقاومته وأن يدخل المفاوضات عاريـاً وغيـر              
فالعملية السياسية التي يتباكون عليها دخلها المفاوض الفلـسطيني         . بشيء حتى لو كان قرارات الشرعية الدولية      

 .منذ مؤتمر مدريد من دون سند من الشرعية الدولية التي تم تهميشها بإلغاء دور األمـم المتحـدة وقراراتهـا                   
اً، وما يريده الـشعب الفلـسطيني باختيـاره لحركـة           دبلوماسية االستجداء ال تؤتي سالماً بل تفرض استسالم       

  .هو السالم متسلحاً بحق المقاومة” حماس“
  ٤/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
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 متحان حماس الثانيا .٦١
    محمد فاضل

  . هل يمكن ان تدشن لتحول جديد؟. ؟)حماس(ماذا ستفعل : ما يشغل الفلسطينيين والعالم اآلن
وحسب اإلسـرائيلي غـادي طـاؤوب فـان         . لفزع حتى لدى اإلسرائيليين   فوز حماس ليس مدعاة للصراخ وا     

االيجـابي  . (»امتالك حصرية السيطرة على السالح    .. ربما تستطيع فعل مالم تستطع فتح القيام به       » «حماس«
  ).  يناير٣٠المستقبل مترجما عن معاريف، -في فوز حماس 

الن مـا مـن سـلطة يمكنهـا ترسـيخ      ) حامتالك حصرية السال (لحماس مصلحة في ذلك     «يرى طاؤوب ان    
التحلي باألمل فـي ان تكـون تجربـة         «وينصح اإلسرائيليين بـ    . »استقرارها مع وجود جيوش مستقلة تحتها     

انهيار سلطة فتح ماثلة في ذاكرة حماس، فاذا قامت حكومة حماس بتركيز القوة، واذا ما امسكت حماس بزناد                  
 فسيكون ممكناً إدارة سياسة فعالة ازاءها، وجبي اثمـان منهـا مقابـل              اإلرهاب ولجام السلطة في الوقت ذاته،     

  . »االعمال المعادية
اذا كانت مسؤولية العمل والغذاء والكهربـاء والطبابـة         «بل انه يذهب إلى ماهو ابعد من ذلك عندما يرى انه            

وستكتـشف،  . تخـسره سيكون لديها ما    : والمجاري، تقع على عاتق حماس، فستواجه ما لم تواجهه حتى اآلن          
  . »مثالً، انها متعلقة مالياً بجبي الضرائب من قبل إسرائيل وبأموال المساعدات األميركية واألوروبية

قـد  ) المستحق بالتأكيـد  (هذا الفوز   . فوز حماس قد ال يكون جوابا مكتمال وناجزا لمعضالت الواقع الفلسطيني          
ناجز والمطمئن بين ترجيح كفة نخب حديثة استـشرى         تتلخص في صعوبة االختيار ال    «يمثل هو نفسه معضلة     

» الفساد ومنطق المحسوبية فيها، وبين إسالمية جذرية تريد للصراع السياسي أن يكون صراع هويـات كليـة                
  ).  يناير٢٩ الحياة، -فلسطين وقد وقعت في قبضة حماس . (مثلما يرى حسن شامي

  ٤/٢/٢٠٠٦البيان 
  

   أوسلوتسويةحماس في سياق  .٦٢
   الدجاني     مهدي

ال شك في أنها أيام حزينة في تاريخ شعب فلسطين واألمة، ألنها تشهد تعرض ثوابت قضية فلسطين لزلزلة 
جديدة، بدخول قيادة حركة مؤثرة أخرى من حركات العمل السياسي الفلسطيني في بنيان تسوية أوسلو الذي 

ل أول ما يلفت ذلك التناظر بين هذه األيام الحزينة ولع· يراد له أن يكون بديال عن بنيان الثوابت الفلسطينية
 عاماً، حين قامت قيادة واحدة من أهم حركات التحرر في العالم، هي ١٣وأيام حزينة أخرى سبقتها قبل نحو 

  ·حركة فتح، باألمر نفسه
ثابت من أراد النفوذ الصهيوني األميركي لكل دعامة من دعامات بنيان أوسلو أن تكون شاهداً على تغييب 

  :ثوابت قضية فلسطين، عبر
االعتراف واقعاً وقانوناً بحق المستلب الصهيوني في أرض فلسطين، إذ كان يراد من هذه الدعامة أن : أوالً

  .تكون شاهداً على تغييب الثابت القائل ان التجمع الصهيوني تجمع استالبي اغتصابي
وكان يراد منه تغييب وجوب تحرير أرض فلسطين تكريس السيطرة الصهيونية على كامل فلسطين، : ثانياً
  .كاملة
  .تكريس االستالب الصهيوني للقدس، على حساب التمسك بكامل المدينة: ثالثاً
قصر حق المواطنة الفلسطينية على فئة محدودة من شعب فلسطين، ويراد منه أن تغييب قداسة حق : رابعاً
  .العودة
بت القائل إن مقاومة شعب فلسطين في مواجهة االحتالل يشكالن مسلكاً إدانة المقاومة على حساب الثا: خامساً

  .مشروعاً بل وواجباً للوصول إلى التحرير



 

 34

جعل سلطة التمثيل الفلسطيني سلطة إدارية ال سياسية تدير بعض الشؤون اإلدارية لفئة محدودة من : سادساً
  .شعب فلسطين، على حساب حقه في تقرير مصيره السياسي

بل إن المضمون واحد على رغم اختالف ·  التناظر بين حالتي دخول قيادتي الحركتين في بنيان أوسلوفما أشد
  ·الشكل

فقيادة فتح دخلته · أوال، ثمة وحدة في الجوهر وتنوع في المظهر في ما يتصل بأسلوب الدخول إلى بنيان أوسلو
  . ه بلسان الحال أوالبلسان المقال قبل أن تدخله بلسان الحال، أما قيادة حماس فدخلت

بعبارة أخرى،فتح أعلنت أوال قبولها الرسمي بتسوية أوسلو ثم مارست استحقاقاتها من خالل العمل في 
أما حماس فشرعت أوال في ممارسة استحقاقات · مؤسسات السلطة التي انبثقت منه معلنة قبولها الواقعي لذلك
التشريعي معلنة قبولها الواقعي والقانوني لإلطار أوسلو من خالل العمل في أهم مؤسساته وهو المجلس 

  ·األوسلوي
ثانيا، ثمة وحدة في الجوهر وتنوع في المظهر في ما يتصل بحقيقة الباعث السياسي الذي حدا بقيادتي 

فبعيدا من الذرائع، أقدمت فتح على االنخراط في أوسلو إلنقاذ شرعيتها . الحركتين إلى قبول تسوية أوسلو
 غير قادرة على ممارسة أعمال عسكرية ضد االحتالل عقب نفيها إلى تونس، وبعدما فقدت بعدما أضحت

  .معظم شرعيتها السياسية
كذلك األمر بالنسبة لقيادة حماس، فهي دخلت بنيان أوسلو بعدما ضعفت ذراعها العسكرية، في ضوء الضربات 

يجة عوامل عدة منها استمرار نفي عدد من التي تعرضت لها، وكذلك بعدما بدأت شرعيتها السياسية تتهدد نت
  .قياداتها وصعود نجم عدد من القيادات الشابة في فتح استحوذت على تأييد متصاعد على الساحة الداخلية

  
ثالثا، قيادة فتح دخلت في حوار بعضه سري وبعضه علني مع أجهزة أميركية قبيل إعالن موقفها القابل لتسوية 

ي حوار بعضه سري وبعضه علني مع أجهزة أميركية قبيل إعالن موقفها كذلك دخلت حماس ف. أوسلو
  .االنخراطي في مؤسسات أوسلو

رابعاً، ثمة وحدة في الجوهر وتنوع في المظهر في ما يتصل بمحاوالت التطويع الذي مارسه النفوذ الصهيوني 
ع العسكري، اغتالت األجهزة فمن ناحية التطوي· األميركي على كل من الفريقين من أجل قبول تسوية أوسلو

الصهيونية عدداً من قيادات الصف األول في فتح في السنوات السابقة مباشرة على قبول قيادة الحركة 
أما . وحصل األمر نفسه مع حماس قبيل قبولها الدخول في المجلس التشريعي األوسلوي· االنخراط في أوسلو

ن قبول فتح الدخول في أوسلو، كان الشرط األساس أن تعلن لجهة التطويع اإلعالمي، ففي المراحل األولى م
نبذ اإلرهاب بما يعني إدانتها للمقاومة، وأن تشطب النصوص التي تشير إلى إزالة االحتالل الصهيوني 

وها هو األمر نفسه يحصل مع حماس، إذ بدأ النفوذ الصهيوني األميركي . الموجودة في ميثاق منظمة التحرير
  .ذلك الشرط المزدوج عليهافي عملية فرض 

تذرعت » فتح«فقيادة . خامسا، ثمة وحدة في الجوهر وتنوع في المظهر في ما يتصل بمسوغات الفريقين
  .بضرورة وضع قدم داخل أرض فلسطين، أما حماس فاختارت ذريعة مواجهة فساد السلطة الفلسطينية

  ٤/٢/٢٠٠٦الحياة 
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  :كاريكاتير .٦٣
 

  
  ٤/٢/٢٠٠٦اإلتحاد اإلماراتية 

  


