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***  
  
   الشهر١٦دورة التشريعي في عباس يتفق مع حماس على عقد  .١

 في غزة مساء امس محادثات مع قياديين مـن حمـاس           جرى محمود عباس  أ: رام اهللا وغزة   من   فتحي صباح 
 اعلنو .بحث في انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس التشريعي       حيث تم ال   .زياد ابو عمر وروحي فتوح    حضرها  
سيكون حيث   , شباط المقبل  ١٦ يوم   مجلسالجلسة االولى لل   على عقد     في نهاية اللقاء عن اإلتفاق     هنيةاسماعيل  

 مشاورات يقوم بعدها الرئيس بتكليـف الـشخص          ليتم بعد ذلك إجراء    .عباسانتخاب رئاسة المجلس بحضور     
  سـامي  وصف من جهته    . في الوقت المناسب    حماس بلغه اياه تالمعين لتشكيل الحكومة من خالل االسم الذي س       

 الحصول على اجابات على كثير من التساؤالت في ما يتعلق بالمرحلـة           همنتظارإل جداً   مهمالأبو زهري اللقاء ب   
حكومة، ومعرفة مدى التقارب والتباعد بين      الالمقبلة، في اشارة الى مسألة الشراكة السياسية ومشاركة فتح في           

. د والضاغط عليها   لدعم الحركة في مواجهة التحالف الدولي المتصاع       هبرنامجي حماس وعباس، ومدى استعداد    
 تقف موحدة بكل تياراتها ضد المشاركة في حكومة حماس مـا لـم              فتحفي الوقت نفسه، اعلن ماهر مقداد ان        
ومـن ناحيـة    . ان حركته تفضل ان تشكل معارضة مواليـة      مضيفا. هاتصبح اكثر واقعية واقترابا من برنامج     

 فـي  هـا مة لعباس خالل اللقاء، نظـراً ألن  تنازالت مهتقدمقد حماس تكون توقعت مصادر مطلعة ان    أخرى  
  .غطائه السياسيحاجة ماسة ل

  ٥/٢/٢٠٠٦الحياة 
  
  مجلس االمن من حكومتهم القادمةمطالبالفلسطينيون ينتقدون  .٢

اعتبر امس موقف مجلس األمن بشأن سامي أبو زهري  إلى أن :لندن من ٥/٢/٢٠٠٦ الشرق االوسط أشارت
ن البيان جاء ه أونقل عن .االعتراف بإسرائيل غير مقبول وغير عادل بالتخلي عن السالح وة حماسمطالب

 للتخلي عن حقوق شعبنا نابتأثير من اإلدارة األميركية، ويأتي في سياق استمرار الضغوط الدولية لدفع
  .حقوق بأية أموال أو امتيازاتالن حركته ترفض االبتزاز، ولن تقايض أ قالو .الفلسطيني

  
بيان، بأنه عقاب الناطق باسم الجبهة الشعبية وصف، أن ال: والوكاالت ٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨ عربوذكر موقع

لشعب مارس إرادته وخياره الحر الذي يكفله ميثاق االمم المتحدة، والقوانين الدولية في إطار مبدأ حق الشعوب 
نفيذ قراراته وقرارات وبين أنه كان باالحرى اال يكيل بمكيالين، وأن يبادر إلى ايجاد آلية ت .في تقرير مصيرها

ودعا مجلس االمن إلى العمل على تطبيق بنود محكمة  .االمم المتحدة االخرى المتعلقة بالقضية الفلسطينية
العدل الدولية األخير، وفرض الحماية الدولية المؤقتة على االراضي الفلسطينية حتى االنسحاب االسرائيلي 

حات لمسؤولين عرب وفلسطينيين يدعون إلى تساوق اي بعض التصريفي نفس السياق  استغرب م.الشامل
  .حكومة فلسطينية جديدة مع الشروط االسرائيلية

أن الشعب ب , هنية إلى تأكيد إسماعيل:وكاالت نقال عن غزة من ٥/٢/٢٠٠٦ الخليج االماراتية ونوهت
  .ات المالية لهالفلسطيني سيعيش على الزعتر والزيت، ولن يتراجع عن ثوابته، مقابل وصول المساعد

  
   أمام خيارين إما االنقالب للتغيير أو االنتخاباالنتخاباتكنا قبل : الزهار .٣

 إما ,ن حماس كانت أمام خيارين قبل االنتخابات التشريعيةأقال محمود الزهار،  :صالح النعامية ـ غز
في االنتخابات كان واضاف، أن دخول حركته . االنقالب من أجل التغيير أو االنتخاب، فاختارت االخيرة

مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستقوم على أساس من العدل، وأن القانون سيطبق . لضرورة كبرى فرضها الواقع
 ستحتفظ بجميع الوزارات ةحركالان  من ناحية أخرى أكد في حين .على الجميع، وأولهم أفراد حماس



 

 4

.  تراعي فيه البعد الجغرافي في توزيع الوزاراتلتشكيل،ل ا أعدت مخططهانإلى أ أشارو .المفصلية بعد تكليفها
 في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا الى أنه حماسنه سيتم توزيع الوزارات على كوادر أ، موضحاوتابع 

وكشف النقاب عن أن  .سيقف على رأس كل وزارة وزير من قطاع غزة ووكيل من الضفة الغربية او العكس
 توزيع الحقائب جاءت نتاج دمج بين ثالث صيغ تقدمت بها قيادة الحركة في الصيغة التي قررت بها الحركة

 وفي نفس السياق أكد أن .قبل أي توزير إشتراط الخبرة واإلنتماء لحماسوأشار الى  .الضفة والخارجوالقطاع 
في تحدث و. قبل تكليفها بالوزارةالحركة لم تسمع من عباس أي إشتراطات من قبيل إحترام إلتزامات السلطة 

لمشاركة في الحكومة ا وعدوا بتقديم ردهم على دعوة هان ممثليأقال حيث عن عقد لقاءين مع فتح، سياق آخر 
  .بعد انعقاد المجلس الثوري للحركة

  ٥/٢/٢٠٠٦الشرق االوسط  
  

   خاص للحوار مع القوى الفلسطينية   فريق ت حماس شكل:هنية .٤
 حماس بتشكيل فريق خاص للحوار مع القوى الفلسطينية حول هنية عن قيامإسماعيل كشف : غزة والوكاالت

 قادرة على قيادة  الحركةإنإال أنه أشار إلى . تشكيل الحكومة، متوقعا أن يبدأ جوالته خالل اليومين القادمين
 في مشاركة الكل في تحمل الهم إبداء الرغبة مستدركا ب,المرحلة القادمة حتى لو لم يشارك أحد في الحكومة

  .وطني ورسم المستقبل الفلسطينيال
  ٥/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 

  
   حماس عرضت عليه رئاسة الحكومةتكونان ينفي الخضري جمال  .٥

 نفى رئيس مجلس امناء الجامعة االسالمية ان تكون حمـاس عرضـت عليـه رئاسـة                 : فتحي صباح  -غزة  
ال تم اختياره سيعمل على تـشكيل حكومـة         وقال انه في ح   . ال حدوثه في ح بذلك  الحكومة المقبلة، لكنه رحب     

تكنوقراط واقعية من خارج المجلس التشريعي ومن القوى والفصائل االخرى، مشددا على الحفاظ على الثوابت               
حال سبل وضع برنـامج واقعـي، مـستبعداً االعتـراف           تلك ال واضاف انه سيبحث في     . والحقوق الفلسطينية 

  .باسرائيل في الوقت الراهن
  ٥/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
   بشأن الحكومة المقبلة االستباقيةحماس ترفض االجراءات  .٦

عبر سحب , رفضت حماس امس أي إجراء استباقي لتفريغ الحكومة المقبلة من مضمونها:  د ب أ- غزة 
الصالحيات االمنية والسياسية واالعالمية منها، ومصادرة بعض الملفات االمنية والحكومية أو السيطرة على 

 .كات العامةبعض الممتل
 ٥/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
   موظفيها رواتب معالجةعمل على السلطة ت .٧

ن قراراً اتخذته السلطة أ , مصادر دبلوماسية فلسطينيةهقالتما : عمانمن  ٥/٢/٢٠٠٦الخليج االماراتية ذكرت 
  كشف احد سفراءومن ناحية أخرى. يقضي بتخفيض رواتب سفرائها ودبلوماسييها في الخارج الى النصف

السلطة في افريقيا، بأن فاروق القدومي التقى أخيراً خالد مشعل، مطالباً بإعادة السلك الدبلوماسي الفلسطيني 
الى منظمة التحرير، وان حماس بدورها طالبت محمود عباس بخضوع السلك اليها، بعدما اعتبرت ان عصر 

        .هيمنة فتح قد انتهى
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 الى انها ستتخذ اجراءات اصالحية حماس أشارت في امصادرإلى أن : رام اهللا من ٥/٢/٢٠٠٦ الحياة ولفتت
  . ال يعملون الذينموظفينالعاجلة، مثل وقف دفع رواتب 

  
 اتصاالت مكثفة لحل االزمة المالية   السلطة تجري :الخطيبغسان  .٨

 السلطة  كشف غسان الخطيب عن عمق األزمة المالية الخانقة التي تمر بها: جمال جمال-القدس المحتلة 
تعود في األساس الى ا واكد انه.  المدنيين والعسكريين حتى االنهاوالتي لم تمكنها من صرف رواتب موظفي

وقف السلطات اإلسرائيلية تحويل المستحقات المالية الفلسطينية، مشيراً الى ان هذا المبلغ يشكل أكثر من ثلث 
على ثالثة مستويات لمعالجة مشكلة الرواتب في واوضح ان السلطة تبذل جهوداً مكثفة  .فاتورة الرواتب

 , خالل األسبوع المقبل للتفاوض وحل هذه القضيةه من المتوقع ان تصل بعثة منحيث ,مقدمتها البنك الدولي
 . ان تنجح جملة االتصاالتاتوقعم

  ٥/٢/٢٠٠٦الدستور 
  
 يطمئن االمنيين على أوضاعهم في ظل حكومة حماسعباس  .٩

أن محمود عباس أجرى مشاورات مكثفة خالل   أكدت مصادر فلسطينية مطلعة:اهللارام  ـ يوسف الشايب
اليومين الماضيين لنقل صالحيات وزارة الداخلية إلى مكتب الرئيس مباشرة وتعيين نصر يوسف بمنصب نائب 

سبوع وقالت أن اجتماعات مكثفة عقدت خالل األ .ه أيضاالقائد العام للقوات المسلحة ليخضع مباشرة لمكتب
الماضي واستؤنفت أمس مع كبار قادة األجهزة األمنية لطمأنتهم على أوضاعهم اإلدارية والمالية في ظل 

  .حكومة حماس المقبلة
  ٥/٢/٢٠٠٦الغد االردنية 

  
 االفراج عن ضابط وزوجته بعد اختطافهما لساعات في غزة .١٠

سة وزوجته بعد اختطافهما لعدة رائد في جهاز امن الرئا  افرج مسلحون مجهولون عن: يوسف فياض- غزة 
  .ساعات في غزة امس

  ٥/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 
  

  
   بسبب تهديدات  الفلسطينيةاستقالة رئيس محكمة االنتخابات .١١

علم حيث . قدم رئيس محكمة االنتخابات الفلسطينية استقالته رسميا لمحمود عباس :نابلس ـ جهاد القواسمي
تهديدات بالقتل من قبل مسلحين الرة مورست عليه كان آخرها أن ضغوطات كبيه من مصادر مقربة من

 هو رد طبيعي على ةستقالإلقال نائب أمين سر نقابة المحامين فى الضفة الغربية، إن قرار افي حين . مجهولين
 . حالة الفلتان األمني وفوضى السالح المنتشرة فى األراضي الفلسطينية

  ٥/٢/٢٠٠٦الشرق القطرية 
  

  الرجوب يسرق األضواء من شقيقه جبريلنايف: تحقيق .١٢
، كان نايف الرجوب مبعدا إلى مرج الزهور، وكان شقيقه جبريل، مقيما في ١٩٩٣ في عام :أسامة العيسة

ولكن البعد بين تونس ولبنان، لم يمنع لقاءهما، وهي الزيارة التي بقيت سرية، حتى كشف  .العاصمة التونسية
جبريل لكي يتسلم قيادة جهاز  على ذلك اللقاء في جنوب لبنان، حتى عادولم يمض وقت طويل  .عنها الحقا

، اعتقل الفريقينوخالل التصادم بين  .نايف إلى حيث حماس في موقع معارضة السلطةفيما األمن الوقائي، 
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 يضم العناصر الطيبة مثل القسم الذي، و في حماسسيئالقسم ال  بين الذي كان يميز جبريلإال أن نايف، 
وخالل سنوات التوتر هذه حاول نايف أن يقيم توازنا بين موقف حركته الحاد  . سارع واطلق سراحه,يقهشق

واسترعى نجاح نايف وحركته  .ضد جبريل وبين كون األخير شقيقه الذي تربطه به عالقات يقول انها طيبة
أفردت الصحافة اإلسرائيلية ي حين ف عليه، ونبدأ الصحافيون يتوافدحيث الكبير في االنتخابات، االنتباه إليه، 

جد نفسه تحت األضواء التي كانت  يمما جعله, له مساحات للحديث عن نفسه وعن مشاريع حركته المقبلة
  . عاما الماضية١٣مسلطة على شقيقه طوال 

  ٥/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 
  
  ن حماس بقيادة هنية إلى القاهرةوفد م .١٣

 من المقرر ان يلتئم وفد من حماس من داخل االراضي هنأطلعة قالت مصادر فلسطينية م:  غزة ـالقدس
 في جولة للبدءالفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية في القاهرة مع وفد الحركة في الخارج برئاسة خالد مشعل 

ستشمل عدداً من الدول العربية واالسالمية لشرح موقف الحركة بعد النجاح الذي حققته في االنتخابات 
 دون , على احمد ابو الغيط وعمر سليمانستقتصر في القاهرة اتهم ن لقاءإوبحسب هذه المصادر ف .التشريعية

جولة ال تعتبرإالمصادر ويذكر من ناحية أخرى أن . وفدالان يكون واضحاً بعد أسماء الدول التي سيزورها 
 ليست هاعوبات بسبب حقيقة انشهد عدداً من الصتوسط توقعات بأن , بمثابة االمتحان الدبلوماسي االول للحركة

  .ها الضغوط الدولية التي تمارس لعدم التعامل معباإلضافة إلىحكومة رسمياً حتى اآلن، 
  ٥/٢/٢٠٠٦االيام الفلسطينية 

  
  عباس زكي يرجح عقد المجلس الثوري خالل اسبوع .١٤

 خالل  لفتحعباس زكي رجح امس عقد المجلس الثوريأن : البيرة من ٥/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة نشرت 
النتخابات التشريعية وآلية الخروج من االزمة التي تلم ا فيخسارة اللمناقشة االسباب التي قادت الى , اسبوع

بالحركة الى جانب مناقشة عقد المؤتمر الحركي العام وفق أسس ومعايير وصفها بالدقيقة والبعيد عن التسرع 
ار المقبل السباب فنية عزاها الى عدم اكتمال التحضيرات  في شهر آذه استبعد امكانية عقدحيث, وردات الفعل
 ان الحركة ستكتفي موضحا, استبعد امكانية مشاركة فتح في اية حكومة مقبلةفي سياق آخر و .واالستعدادات

 .لعب دور المعارضة المسؤولة والمنضبطةب
ض قياداتها قد تطرح  مصادر مطلعة في فتح إن بعهقالت ما :غزة من ٥/٢/٢٠٠٦ الشرق االوسط وذكرت

خالل اجتماع المجلس الثوري فكرة اجراء استفتاء داخل قواعدها قبل اتخاذ قرار بشأن االنضمام لحكومة بقيادة 
 اقتراحاً بتوسيع كل واالعشرات من كوادر الحركة في الضفة الغربية رفضمع اإلشارة إلى أن . حماس او عدمه

  .ري قبل انعقاد المؤتمر السادس، الذي لم يحدد بعد موعداً لعقدهمن اللجنة المركزية للحركة والمجلس الثو
  

  المقاومة  يؤكد استمراريةالقدومي  .١٥
 الرئيس الموريتاني أن مقاومة الشعب الفلسطيني ستستمر بالتوازي مع ئه لقا بعدأكد فاروق القدومي:نواكشوط

  . االحتاللإزالةالعملية السياسية حتى 
  ٥/٢/٢٠٠٦الخليج االماراتية 

  
 كتائب الياسر تؤكد استعدادها لحماية المسيحيين الفلسطينيين .١٦

أكدت كتائب الياسر في قطاع غزة أمس، ضرورة عدم التعرض للمواطنين الفلسطينيين من : أ.ب.غزة ـ د
 ألي حيث أكدت عدم السماح .المسيحيين، وذلك بعد أن سرت شائعات باحتمال استهداف الكنائس في القطاع
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إلى استمرار إغالق مكتب بعثة االتحاد االوروبي في قطاع غزة حتى أشارت  في حين .بهاكان بالمساس 
 . تهديد الرعايا الدنماركيين والنرويجيين والفرنسيين واأللمانيين من دخول غزةتجددو ,إشعار آخر

  ٥/٢/٢٠٠٦الغد االردنية 
  

 جراء قصف اسرائيلي استشهاد ثالثة فلسطينيين واصابة خمسة  .١٧
افادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة ان ثالثة فلسطينيين استشهدوا فجر اليوم في جريمة اغتيال : ادالفت حد

وافاد شهود عيان ان طائرات االحتالل اطلقت  .جديدة نفذها طيران االحتالل االسرائيلي في شمال قطاع غزة
وقوع اصابات، وهرعت احدى الشمس التابع لكتائب شهداء االقصى، ما ادى الى  صاورخين تجاه مبنى نادي

السيارات لنقل هؤالء المصابين اال ان طائرة احتاللية عاجلتها بصاروخ ما ادى الى استشهاد ثالثة فلسطينين 
فى تلك االثناء قال ابو مجاهد الناطق باسم الوية الناصر صالح الدين ان جمال ابو  .واصابة خمسة آخرين

الح الدين، غادر المبنى المستهدف قبيل دقائق فقط من استهدافه من قبل سمهدانة القائد العام اللوية الناصر ص
 .طائرات االحتالل 

  ٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب
 
 عمليةال والوقائي ينفي عالقته بمختطف من حماساطالق سراح  .١٨

 أطلق خاطفو الناشط في حماس سراحه، مساء أمس بعد ساعات من بيان شديد : تحسين االسطل-خان يونس 
 األخيرحركة وحملت فيه بشكل مباشر جهاز األمن الوقائي مسؤولية االختطاف، فيما نفى الته اللهجة أصدر

وأكدت مصادر أن الشاب كان في حالة يرثى لها نتيجة تعرضه للشبح والضرب . مربشكل قاطع عالقته باأل
 .المبرح والتعذيب بشكل همجي في جميع أنحاء جسمه

 ٥/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 
  
  تدمير او تصفية اسرائيلحولثاق حماس مي: تحليل .١٩

 كثر الحديث مؤخرا عن ميثاق حماس ودعوته لتدمير اسرائيل او تصفيتها، : عيسى الشرباتي- القدس المحتلة 
دفع بأطراف اسرائيلية واجنبية مما  .خاصة في اعقاب الفوز الكاسح الذي حققته في االنتخابات التشريعية

ائيل ونبذ العنف والتخلي عن سالحها كشرط مسبق للتعامل معها بعد تشكيلها  الحركة االعتراف باسرلمطالبة
 من جانبها باعطاء اشارات وتطمينات لمختلف الجهات المحلية واالقليمية والدولية هيوقامت  .الحكومة

 اال ان ,ورغم تكرار تلك االدعاءات .واسرائيل، تعبر عن مواقف واقعية، لتجاوز حالة الضغط التي نشأت
 يتبين عدم وجود أية اشارة او نص حول تدمير اسرائيل او ,١٩٨٨سنة حركة الذي كتب المراجعة لميثاق 

يوم يغتصب االعداء بعض ارض المسلمين , أنهفقد جاء في المادة الخامسة عشرة  .الغاء وجودها او تصفيتها
لذا فرغم  .من رفع راية الجهاد وفي مواجهة اغتصاب اليهود لفلسطين ال بد ,فالجهاد فرض عين على كل مسلم

ليس هناك نص صريح وواضح وحازم تجاه الدولة العبرية، بشأن إال أنه تتطرق الى الموقف الشرعي، ال
او اية اشارات حول العمل العسكري والمسلح كأسلوب وحيد ومستمر للتعامل  الغائها من الوجود او تدميرها،

نية على فلسطين، وضرورة توحيد الجهود العربية واالسالمية ومع ان الميثاق تناول الهجمة الصهيو .هامع
 تعتبر نفسها رأس حربة في دائرة الصراع مع أن حماس, لمواجهتها، فقد جاء ايضا في المادة الثانية والثالثين

 . او خطوة على الطريق وهي تضم جهودها الى جهود كل العاملين على الساحة الفلسطينية,الصهيونية العالمية
 جاء حيثحركة ونشر ميثاقها، فقد اتضح انها كانت تحمل موقفا ايجابيا من منظمة التحرير، النذ انطالقة وم

، حماس منظمة التحرير من اقرب المقربين الى أنفي الباب الرابع من الميثاق وفي المادة السابعة والعشرين 
فيما يتعلق أما  .احد وعدونا مشتركوطننا واحد ومصيرنا ووففيها االب او االخ او القريب او الصديق، 
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ميثاق انها لم تكن تعلن موقفا حازما وصارما بشأنها، ويمكن اليتبين من فبالمبادرات والتسويات السياسية، 
القول ان موقفها كان منتقدا لها اكثر مما هو رافض لها من حيث المبدأ، ومع ذلك اعتبرت ان أي تفريط في 

رى ان تلك المؤتمرات تال أنها  ١٣جاء في المادة  حيث .زء من العقيدةجزء من فلسطين هو تفريط في ج
 .يمكن ان تحقق المطالب او تعيد الحقوق او تنصف المظلوم

  ٥/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 
  

 إعادة فتح معبر المنطار اليوم .٢٠
 امس أنه يريزلمدني االسرائيلي في منطقة إأعلن مسؤول مكتب االرتباط والتنسيق العسكري وا: أ.ب.غزة ـ د

وأشار إلى أن .  يوما٢٠سيعاد فتح معبر المنطار التجاري، اعتبارا من صباح اليوم بعد إغالق دام أكثر من 
االغالق يرجع إلى بالغات تحدثت عن وجود نوايا لتنفيذ هجمات مسلحة عبر أنفاق تحت المعبر، مضيفا أن 

وكان الجانب اإلسرائيلي قد  .تشاف جزء من نفقالسلطات اإلسرائيلية أجرت حفريات أسفل المعبر، وتم اك
عرض على السلطة الفلسطينية والمسؤولين في االرتباط الفلسطيني، فتح بدائل أخرى مثل معبر صوفا أو كيرم 
شالوم لمرور البضائع المصدرة من القطاع للخارج وخاصة المنتجات الزراعية ولكن الجانب الفلسطيني رفض 

  .ذلك
٥/٢/٢٠٠٦الشرق االوسط    

 
   مواطنين إثر اعتداءات للمستوطنين وقوات االحتالل٣إصابة  .٢١

اصيب ثالثة مواطنين على االقل جراء اعتداءات للمستوطنين وقوات االحتالل، وذلك في اطار عمليات مالحقة 
استهدفت طرد رعاة االغنام من اراض مستهدفة تقع في محيطي مستوطنتي تينة وبني حيفر المقامة على 

  .غتصبة شرق الخليلاراض م
٥/٢/٢٠٠٦االيام الفلسطينية   

  
  فلسطينيو لبنان يرفضون خطة االنروا لخفض التقديمات لالجئين    .٢٢

غوث الالجئين الفلسطينيين االنروا  رفضت الفصائل الفلسطينية في لبنان خطة اعدتها وكالة : االتحاد- بيروت
حذرت من مخاطر هذا االجراء على االوضاع في لبنان لخفض تقديماتها الى الالجئين في المخيمات، و

 كوك استمرار عمل الوكالة في ريتشارد االنروا أكد المدير العام لـمن جهته و. المعيشية المتردية لالجئين
لبنان وسعيها الدائم الى تحسين تقديماتها على مختلف الصعد، مشيرا الى ان هناك مشاريع عدة منها ما يتعلق 

عي الى توفير التمويل الستكمال مشروع إعمار المنازل، اضافة الى مشاريع مقرة لبناء بالبنى التحتية والس
 .ثانويات جديدة في الشمال وصيدا بالتعاون مع منظمة التحرير

٥/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية   
  
  آخرين جراء االنفالت األمني ١٥ وسقوط خالل شهر فلسطينيا ١٧استشهاد  .٢٣

 فلسطينيا استشهدوا خالل شهر يناير الماضي برصاص قوات ١٧ر حقوقي أن أفاد تقري:  قدس برس-  غزة 
 فلسطينيا لقوا مصرعهم جراء حالة االنفالت األمني، التي تسود األراضي ١٥االحتالل اإلسرائيلي، وأن 

قديم ودعا مركز غزة للحقوق والقانون المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على ت .الفلسطينية
مجرمي الحرب اإلسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه، أو أمروا بارتكابها، إلى المحاكم الجنائية 

وشدد المركز على ضرورة تشكيل لجان تحقيق من السلطة، من أجل كشف حيثيات الحاالت، التي . الدولية
قديم المخالفين للعدالة، والعمل على تكريس اخترق فيها القانون، والتي أودت بحياة المواطنين الفلسطينيين، وت
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السلطة إلى اتخاذ إجراءات  ودعا .مبدأ سيادة القانون، وضمان تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة
فعالة لمواجهة استخدام األسلحة خارج نطاق القانون، وخصوصاً تلك الموجودة في أيدي الموكلين بإنفاذ القانون 

 .ألجهزة األمنيةفي كل ا
  ٥/٢/٢٠٠٦الراية القطرية 

 
  حكومة اولمرت تقرر تحويل جانب من المستحقات المالية للفلسطينيين  .٢٤

اليوم، تحويل جانب من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية،  قررت حكومة ايهود اولمرت، في ختام اجتماعها
 .شيكل اخر الى بعد تشكيل حكومة برئاسة حماسفي وقت هدد فيه وزير البناء واالسكان، بعدم تحويل اي 

 مليون شيكل، علما ان مصادر اسرائيلية كانت اعلنت في السابق ان المبلغ ٢٠٠قررت تحويل مبلغ حيث 
زعم اولمرت ان فوز حماس في االنتخابات يحرر في حين .  مليون شيكل٢٥٠المحتجز يصل الى اكثر من 

اقيات اوسلو، التي تحدد قيام اسرائيل بجباية الضرائب والجمارك من ، واتف١٩٩٥حكومته من اتفاقية باريس 
  . العمال والتجار الفلسطينيين وتحويلها الى السلطة

  ٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب
  
  نتنياهو يطالب بتوغل الجدار العنصري داخل الضفة الغربية  .٢٥

اخرى في اعماق الضفة  بنيامين نتنياهو، صباح اليوم بتوغل جدار الفصل العنصري لعدة كيلومترات طالب
  .الغربية بزعم الحفاظ على شارعي القدس ومطار بن غورويون بعيدا عن مرمى الصواريخ الفلسطينية

  ٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب
  

  !  اولمرت يطالب االمم المتحدة بجباية ثمن باهظ من ايران .٢٦
ا الى تصنيع اسلحة اعربت اسرائيل عن اغتباطها لقرار احالة الملف االيراني الى مجلس االمن لوقف سعيه

قرار سيجبي منها ثمنا باهظا لقاء تطويرها لسالح ال ان , أولمرت خالل إجتماع الحكومة اليومعتبروا. نووية
 .بعض المخططات االيرانية ستثمر عن تهديدات ملموسة ويجب وقفها قبل حدوث ذلكأن  زعم حيث. نووي

ستقف الى يمين اسرائيل في المجال العسكري،  جورج بوش، ان بالده قول اغتباطه لمبديا في سياق آخر
   .وتحميها اذا تطلب االمر، من الخطر االيراني المزعوم

  ٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب
  
 انتقادات في الليكود للحملة االعالمية لبنيامين نتنياهو  .٢٧

رة ، يحاول بنيامين نتنياهو بث صورة مغايلق التي يعيشها ازاء مستقبل حزبهفي محاولة الخفاء حالة الق
لجمهور الناخبين من خالل استعانته في حملته االعالمية بصور قديمة له التقطها مكتب الصحافة الحكومي بعد 

، وهو ما يلقى موجه انتقاد شديدة في حزبه، حسب ما يقوله احد ١٩٩٦انتخابه لرئاسة الحكومة في حزيران 
قدوا سلوك نتنياهو هذا بشدة، خاصة وان وقال المصدر ان قادة الحزب انت .قادة الحزب لموقع صحيفة هآرتس

. الصور التي تتضمنها حملته بعيدة كل البعد عن مظهره الحالي، حيث ازداد شعره بياضا، واصبح اكثر بدانة
 -قوي مقابل حماس: كما ينتقد قادة الليكود الشعار الذي يرفعه نتنياهو في حملته الدعائية والذي جاء فيه

واشاروا الى ان كل . م ثقة وتعكس تصرفا صبيانياياهو ان هذه الصور تبث عد وقال منتقدو نتن!نتنياهو
وبخصوص الشعار الذي يرفعه نتنياهو  .الصور التي التقطت له حديثا تعكس حالة القلق والتوتر التي يعيشها

  . يقول معارضوه ان هذا النص ال يصيب الهدف، بل يعتبر مأساة اعالمية
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ود بالغ الصعوبة، والحزب ال ينجح بطرح خط اعالمي، والشعور السائد هو ان وقالوا ان الوضع في الليك
 . الحزب يغير خطه كل اسبوع

٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب  
  
  االستخبارات االسرائيلية تدعي اتفاق ايران وحماس على التعاون  .٢٨

فيد بأن زعمت مصادر اسرائيلية، اقتبستها صحيفة هآرتس اليوم األحد، ان معلومات وصلت الى اسرائيل ت
الرئيس االيراني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتفقا خالل لقاء جمع بينهما في دمشق، عشية 
االنتخابات التشريعية الفلسطينية، على التعاون بين ايران والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك حصول السلطة على 

 مصادر في االستخبارات االسرائيلية ونقلت الصحيفة عن . مساعدات مالية، عسكرية وسياسية من ايران
 . توقعها حصول تقارب بين ايران وسوريا وحماس بعد فوز االخيرة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية

٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب  
  
  تجميد استثمارات في الكيان بعد فوز حماس باالنتخابات   .٢٩

كات أجنبية بتجميد استثماراتها في الكيان، كشفت مصادر إسرائيلية عن قيام شر : القدس المحتلة  آمال شحادة
كما اوقفت شركات مباحثاتها لتوسيع نشاطاتها التجارية خوفاً من انعكاس التطورات السياسية على االوضاع 

. وأعلنت الشركات انها بانتظار التطورات التي ستشهدها المنطقة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية. االقتصادية
ر دافوس بين اسرائيليين ومديري شركات أجنبية عبر أصحاب الشركات عن تخوفهم من وفي لقاءات في مؤتم

 .تجديد المواجهات العنيفة بين اسرائيل والتنظيمات الفلسطينية، ما سيؤثر في مشاريعهم االقتصادية
٥/٢/٢٠٠٦الخليج االماراتية   

  
 خطة إسرائيلية لتصفية قادة الجهاد اإلسالمي  .٣٠

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، شاؤول موفاز، ان قواته لم تعد تحتمل السكوت عن : ينظير مجل - تل أبيب 
القصف الصاروخي وانها ازاء غياب رد فعل لدى األجهزة األمنية الفلسطينية للجم خاليا الصواريخ 

بة وذكرت مصادر مقر. الفلسطينية، قررت أخذ زمام األمور بأيديها واطالق سلسلة إجراءات تصعيدية ضدها
اعادة االعالن عن حزام أمني في الغالف الداخلي لقطاع غزة، : من وزارة الدفاع ان اإلجراءات الجديدة تشمل

بحيث يطلق الرصاص على أي فلسطيني يوجد فيه، والقصف المدفعي لمواقع التنظيمات التي يشتبه في أنها 
  .  منطقة الحزام، والقصف الجوي أيضاتقصف البلدات االسرائيلية، بما في ذلك خاليا حماس التي تتحرك في

٥/٢/٢٠٠٦الشرق االوسط   
  
 موفاز يتهم حماس بإطالق صواريخ على إسرائيل .٣١

 قال شاؤول موفاز، خالل مداوالت جرت بمشاركة رؤساء االجهزة االمنية، إن حركة حماس - القدس المحتلة
 جنب مع نشطاء حركتي فتح ضالعة بإطالق صاروخي قسام على االقل خالل االسبوع الماضي جنبا إلى

وأضاف موفاز إن أحدا من هؤالء الناشطين لن يكون  .حسبما نقلت اذاعة االحتالل أمس. والجهاد االسالمي
 )د ب أ (.في مأمن من رد الجيش االسرائيلي

٥/٢/٢٠٠٦الغد االردنية   
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  المستوطنون يتفاوضون لتثبيت عدد من المستعمرات غير القانونية .٣٢
 مفاوضات مع مجلس االسرائيلية من اخالء مستوطنة عمونا في الضفة الغربية بدأت الحكومة بعد يوم واحد

المستوطنات األعلى، بهدف التوصل الى اتفاق إلخالء بعض المستوطنات من دون مقاومة مقابل موافقة 
ة، وزيرة وتدير هذه المفاوضات من طرف الحكوم .الحكومة على اعطاء الصبغة القانونية لمستوطنات أخرى

، التي عقدت جلسة سرية أول من أمس، في مكتبها في تل أبيب، مع كل من رئيس يالخارجية، تسيبي لفن
التي تعمل على شراء ) ميثاق(مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، بنتسي ليبرمن، ومدير منظمة أمناة 

هم على اتفاق في الموضوع ومدى وتباحثت معهما حول امكانية التفا. األراضي الفلسطينية لغرض تهويدها
 .قدرتهم على السيطرة على النشطاء المتطرفين الذين يقودون المعارك الميدانية ضد اإلخالء

٥/٢/٢٠٠٦الشرق االوسط   
    

 إسرائيل توبخ صحيفتين أميركيتين لنشرهما مقالين لمشعل وأبو مرزوق .٣٣
يخ شديدتي اللهجة الى كل من هيئتي تحرير بعث السفير االسرائيلي في واشنطن، داني أيلون، برسالتي توب

صحيفتي واشنطن بوست ولوس أنجليس تايمز األميركيتين، على نشرهما مقالين الثنين من كبار قادة حركة 
ان حماس منظمة وادعى . ورفض السفير اإلسرائيلي اعتبار نشر المقالين تعبيرا عن حرية النشر .حماس

هل كنتم تنشرون مقاالت تهلل للنازية وهتلر باسم حرية : وتساءل في رسالتيه. ارهابية تمثل النازية الجديدة
ووصفها أحد المحللين بأنها نموذج . واعتبرت رسالة أيلون، حتى في اسرائيل، قاسية وشديدة اللهجة النشر؟

 .للتبجح االسرائيلي المدمر
٥/٢/٢٠٠٦الشرق االوسط   

  
   طعن اربعة اسرائيليين في حافلة ركاب في بيتح تكفا  .٣٤

عة  التاب٥١قالت الشرطة االسرائيلية ان فلسطينيا طعن أربعة اسرائيليين داخل حافلة ركاب رقم : ياسر العقبي
وحسب المعلومات التي نشرتها الشرطة فقد صعد الفلسطيني الى حافلة ركاب  .لشركة دان في مدينة بيتح تكفا

وحسب الشرطة تم اعتقال الفلسطيني . سطة الحجم في شارع جابوتنسكي في المدينة، وبدأ بطعن الركابمتو
  .هااسرائيلية متأثرة بجراح الى وفاةالشرطة وأشارت . وبحوزته السكين التي استخدمها لطعن الركاب

٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب  
  
  بين حماس وإسرائيل يةوساطة قطر .٣٥

 أن وزير خارجية قطر سيقوم خالل األيام القليلة المقبلة بزيارة إلى فلسطين ذكرت مصادر إعالمية فلسطينية
من ، ومناطق السلطة الفلسطينية، وتحديداً إلى غزة، في مهمة وساطة بين اسرائيل والسلطة ٤٨المحتلة عام 

وذكرت مصادر صحافية أن قطر ستطرح على اسرائيل استضافة لقاءات  .جهة وحركة حماس من جهة أخرى
وأضافت المصادر أن قطر ستلعب في المرحلة  .بين مسؤولين اسرائيليين وقيادات حماس على أرض قطر

  .المقبلة دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين حكومة حماس والكيان، وبين حماس والسلطة الفلسطينية
٥/٢/٢٠٠٦البيان   

  
  حماس ليست ارهابية: غورباتشوف .٣٦

ورباتشوف، امس، الدول الغربية، إلى إبداء الحكمة والمبدئية في التعامل مع دعا ميخائيل غ - وفا-موسكو 
وقال غورباتشوف في مقاٍل نشرته صحيفة روسيسكيا جازيتا في عددها  .نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية

ينيين، مالحظاً األخير إن عملية تنظيم وإجراء االنتخابات البرلمانية أظهرت النضوج الديمقراطي لدى الفلسط
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 في المائة كما هو الوضع في ٨٠أن الديمقراطيات العريقة ال يمكن أن تُفاخر بحضور انتخابي كثيف يعادل 
وأضاف أن االنتخابات التشريعية الفلسطينية حققت تحوالً في كافة المفاهيم، مشيراً إلى أن إسرائيل لم  .فلسطين

 .أن بإمكان الفلسطينيين أن يشكلوا حكومة شرعية تماماًتعد الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وإلى 
وقال إن روسيا ال تشارك . وأضاف أنه ال يمكن قياس ديمقراطية االنتخابات بمدى قبول الدول الغربية بنتائجها

الدول الغربية في اعتبار حركة المقاومة اإلسالمية حماس حركة إرهابية، معرباً عن تفهمه لعدم قبول 
ودعا إلى ضرورة التفريق  .ن باالحتالل اإلسرائيلي الذي ال يزال جاثماً على ما تبقى لهم من أراضالفلسطينيي

بين حركة معارضة ال تشارك في السلطة وبين حركة فازت في االنتخابات ومقبلة على تحمل أعباء هذه 
 .السلطة، وحث الفلسطينيين على تفادي االنقسام

٥/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة   
 
  ا تخطط لحصار مالي طويل على حماس كريأم .٣٧

لدفعها للتخلـي عـن     ) حماس(كية لفرض حصار مالي شديد على حكومة تقودها حركة            يرتستعد اإلدارة األم  
) الرئيس جورج (المؤكد لنا ان ادارة     :  المسؤول وأضاف .مواقفها في شأن االعتراف بإسرائيل او مغادرة الحكم       

يني نفسه باسقاط حكم الحركة في حال توقفت حكومة بقيادتها عن دفـع             بوش تراهن على قيام الجمهور الفلسط     
  .رواتب الموظفين

٥/٢/٢٠٠٦الحياة   
 
  غاز روسي إلسرائيل عبر أنبوب يمر في لبنان: مصادر في موسكو .٣٨
 كشفت مصادر روسية عن اتفاق يجري التباحث بشأنه حول :ثائر عباس: سامي عمارة بيروت: موسكو 

واستنادا الى هذه المصادر التي ذكرت ما نقلته شبكة نيوز رو اإللكترونية .  الى اسرائيلتصدير الغاز الروسي
الروسية عن نظيرتها االسرائيلية، كشف وزير الطاقة التركي، حلمي غولر، عن مباحثات تجري حاليا بين 

 الروسي من ميناء شركة بوتاس التركية للغاز ومؤسسة غاز بروم الروسية، بشأن بناء خط انابيب ينقل الغاز
سمسون التركي، على ضفاف البحر االسود، الى ميناء سيخان، على البحر االبيض المتوسط، ومنه الى لبنان 

وفي بيروت نفى وزير الخارجية اللبناني بشدة وجود المشروع، وقال صلوخ لـالشرق  .ثم الى اسرائيل
ه، ومستبعدا في الوقت نفسه إقدام روسيا على مثل األوسط ان أية اتصاالت لم تتم مع السلطات اللبنانية بشأن

هذه الخطوة، نظرا لعالقاتها الممتازة مع الدول العربية المعنية، مؤكدا ان أي اتفاق من هذا النوع يجب ان 
 .يحظى بموافقة مسبقة من الدول المعنية وهو ما لم يحصل

٥/٢/٢٠٠٦الشرق االوسط   
  
  ار الفلسطينيين     على العالم احترام خي: الملك االردني .٣٩

وصف عبداهللا الثاني اإلنتخابات الفلسطينية بالخطوة المهمة في تاريخ الشعب  : بترا–جامعة المسيسيبي 
وأضاف في خطاب ألقاه في معهد  ترنت لوت للقيادة التابع  .الفلسطيني، قائال ان على العالم احترام خيارهم
ر على مدى السنين عن رغبته في السالم واحترامه لشرعية لجامعة المسيسيبي امس ان الشعب الفلسطيني عب

وشدد . القرارات الدولية ، مشيرا الى ان الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي يتطلعان الى مستقبل ملؤه األمل 
جاللته على اهمية عودة الطرفين بسرعة إلى طاولة المفاوضات واستمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم 

 ان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، إلى جانب إسرائيل امنة،  عبداهللا الثانيواعتبر .الملعملية الس
وردا على سؤال ألحد الحضور حول فوز حماس وما الذي يمكن  .هو السبيل الوحيد إلنهاء العنف والتطرف

 كيفية تعاملها مع الحقائق السياسية دعونا ننتظر لنرى قرار حماس حول: الملكفعله لقيادة عملية السالم قال 



 

 13

حذر من ان الوقت ال يسير لصالح الفلسطينيين فان لم يحدث اي تقدم خالل السنتين القادمتين كما على االرض 
  . لن يتبقى هناك على االرض ما يصلح القامة دولة فلسطينية قابلة للحياة

٥/٢/٢٠٠٦الدستور   
 

  ! لصخرة كمعلم إسرائيليسفينة دولوس السياحية تصور مسجد قبة ا .٤٠
 اعربت اوساط عربية عديدة في دول الخليج عن غضبها ازاء قيام المسؤولين عن : ابو ظبي ـضحى الوزني

وافاد بيان صادر عن السفارة . سفينة دولوس، بعرض صور لقبة الصخرة على انها احد المعالم االسرائيلية
لتها في الشرق األوسط في ميناء زايد، وأتاحت المجال الفلسطينية في أبو ظبي ان السفينة توقفت خالل جو

زوار من خالل الصور والمنشورات التي تعرضها التعرف على اليستطيع حيث , للناس للتجول على متنها
  .حضارات وثقافات مختلفة

٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب  
 
   هل يمكن الشراكة في غير الموت؟: فلسطين وإسرائيل .٤١

 ياسين الحاج صالح 
وجمع هاتين ال ينجب سياسة . لديها قوة مادية وعقالنية أداتية. ائيل سياسة متسقة وواقعيةليس لدى إسر

وجود : ليس لدى إسرائيل سياسة تجمع بين االتساق الذاتي والمالءمة ألنها غارقة في إنكار الواقع. منسجمة
الصغيرة الخاصة بنا، شعب آخر، مكون من أربعة ماليين نسمة، يعيش مع اليهود في قلب األجزاء المقدسة 

وهذا واقع ال يقبل . ، معلقا على فوز حماس االنتخابي٣٠/١/٢٠٠٦على قول يهود آرغال في معاريف في 
وهو . التقليص أو الحذف أو االلتفاف عليه، حتى لو لم نتذكر ما يقارب العدد ذاته من الفلسطينيين في الشتات

من منا ال . ، وال يستطيعون التصرف بمقتضاه في الوقت نفسهواقع مؤرق لإلسرائيليين، يستحيل عليهم تجاهله
يرغب في أن يستيقظ في الصباح ليجد أن الفلسطينيين قد اختفوا، ولم يعد هناك وجود لهم من النهر إلى 

لكنه يجد نفسه مضطر إلى التسليم بأن األحالم شيء والواقع . البحر؟، يقول الصحافي اإلسرائيلي ذاته متحسرا
  !شيء آخر

وليس الموضوع األول هذا ممتنعا على السياسة . هذا الواقع هو الموضوع األول لكل سياسة إسرائيلية ممكنة
من الجهة اإلسرائيلية، إال ألن األسطورة المؤسسة لقيام دولة اليهود في فلسطين تقوم على فكرة أرض 

 في المئة من سكانها، ٣ود ال يتعدون إسرائيل، التي تعني أن فلسطين كانت دوما وطنا لليهود، حين كان اليه
ينسجم مع هذه الرؤية إبادة الفلسطينيين أو .  في المئة من سكان فلسطين االنتدابية اليوم٦٠وحين أضحوا 

ورغم أن اإلسرائيليين اضطروا إلى . تهجيرهم جميعا، وليس التفاوض أو الوصول إلى حلول وسط معهم
 فإن األسطورة المؤسسة لم تخضع لمراجعة، وال يبدو أنها يمكن أن  عاما،١٣التفاوض مع الفلسطينيين منذ 

ومحاولة الجمع بين األمرين، بين تفاوض يقوم على النسبية بالضرورة وبين أسطورة مطلقة . تخضع لمراجعة
لقد كانت المفاوضات شكلية على الدوام، فيما كانت السياسة الفعلية تمزج . جرت دوما على حساب التفاوض

إسرائيل، مثل حليفها األميركي، ال تقبل تفاوضا إال كمناسبة . رط العنف والشكوى من العدوانية العربيةبين ف
  . لإلمالء وفرض األمر الواقع

يقول الصحافي . تنعكس استحالة اختفاء الفلسطينيين وتعذر القبول بهم في صيغة إسرائيلية طريفة لشقاء الوعي
 نتحاور معهم، فلقد سمحنا للبرغوثي الظهور في التلفزيون من السجن، سوف: اإلسرائيلي نفسه بنبرة أسية

هل تعرفون السبب؟ ألن هذه هي الطريقة التي نتصرف . وسوف نطلقه، وما نرفضه اليوم نقبل به في الغد
  . ليست لدينا خطوط حمر وال كرامة وطنية وال صبر. بها
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ية، أي سياسة يمكن المثابرة عليها وتستجيب للواقع هل لدى الفلسطينيين سياسة تجمع بين االتساق والواقع
ولألهداف الوطنية الفلسطينية معا؟ هذا السؤال سيزداد إلحاحا بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية 

دولة واحدة من النهر إلى البحر، تطبيق الشريعة، والمقاومة : يجمع ميثاق حماس بين ثالثة مبادئ. األخيرة
يتضح للوهلة األولى أننا في عالم داللي غريب على عالم السياسة الحديثة، وعلى قيم . ةالجهادية المسلح

قد يمكن لثالوث ميثاق . الشرعية الدولية المبنية على المساواة بين الشعوب واألمم وعلى حق تقرير المصير
 أمر مجادل فيه إلى حماس أن يفيد في خوض انتخابات وفي كسبها، لكن مالءمته لقيادة دولة أو إدارة سلطة

وما أبداه قادة حماس بعد فوزهم من اعتدال في تصريحاتهم ال يمس في شيء عقيدة الميثاق المؤسسة . أبعد حد
والراجح أن حماس ال تستطيع، حتى لو أرادت، أن تراجع عقيدتها أو تطابق بين . للحركة والبانية لشرعيتها

ثمة تناقضات ومشكالت في الفكر اإلسالمي وفي عالقته مع . تكوينها الفكري وبين النظام القانوني الحديث
الحداثة ال يستطيع قادة الحركات اإلسالمية وال المفكرون اإلسالميون الحاليون تسويتها أو العثور على حلول 

  . لها
سياسة حماس الجهادية متّسقة ذاتياً، لكنها غير واقعية، إذ ال أمل في أن نستيقظ ذات صباح لنجد أن 

  . سرائيليين قد اختفوا، ولم يعد لهم وجود من النهر إلى البحر، حتى لو كنا ال نحلم بغير ذلكاإل
وال مخرج . المعضلة الفلسطينية اإلسرائيلية أن السياسة الواقعية غير مرغوبة والسياسة المرغوبة غير واقعية

العقائد إلى الوقائع، ومن الحق ألحد الطرفين من المعضلة دون أن يخرج معه اآلخر، دون الخروج ايضا من 
  هل من سياسة للشراكة في غير الموت؟. الواحد المطلق إلى مبدأ الحقين

٥/٢/٢٠٠٦الحياة   
 
  العالقات بين إسرائيل وحماس .٤٢

 العفيف االخضر
نشر رئيس تحرير االسبوعية الفرنسية لوكنار أنشني كلود انجلى معلومات مهمة في العدد الصادر بتاريخ 

المعلومات تتعلق بسياسة حماس الخفية التي ,  واالسبوعية الفرنسية موثوقة وواسعة االطالع٢٠٠٦/.١/٢
تتلخص في ان كل شيء مباح شرعا اذا كان يضعف منظمة التحرير باالمس والسلطة الفلسطينية اليوم ويمنع 

قات حماس ليست مع عال. ١٩٦٧بالتالي ظهور الدولة الفلسطينية على االراضي الفلسطينية المحتلة في حرب 
 نتانياهو الذي سهلت بنيامينليكود وتحديدا مع رئيسه الحالي الحزب ميريتس او حزب العمل بل مع حزب 

 النه كان معاديا التفاقيات اوسلو التي تفاوض عليها ١٩٩٥حماس انتصاره على شمعون بيريس في انتخابات 
يكود لالقاسم المشترك بين قيادة حماس و . لهاابو مازن ووقعها عرفات مثلما كانت قيادة حماس معادية 

حماس النها تتابع وهم تحرير فلسطين حتى اخر ذرة تراب كما يقول . نتانياهو هو منع قيام الدولة الفلسطينية
وليكود نتانياهو النه يمارس يوميا مشروع ابتالع فلسطين حتى اخر ذرة تراب وتسفير . قانونها االساسي

 .بية الى االردنفلسطينيي الضفة الغر
مهمة االعالم العربي الحر وخاصة االعالم الفلسطيني هي منذ اليوم تعرية سياسة الوجهين التي تمارسها قيادة 
حماس مثل باقي قيادات االسالم السياسي لتوعية ناخبيها وجمهورها وكادرها حسن النية بحقيقة حماس التي 

واذا ,  عاما باتفاقات اوسلو التي كفرتها في حينها١٤ليوم بعد اذا اعترفت ا, هي اليوم في مأزق ال تحسد عليه
اعترفت بجميع اتفاقيات السلطة الوطنية الفلسطينية مع اسرائيل واذا اعترفت اخيرا باسرائيل تكون حماس التي 

ا واذ. اما حماس الجديدة فلن تختلف كثيرا عن فتح اال في تطبيق شريعة العقوبات البدنية. نعرفها قد ماتت
اصرت على رفض الواقع فستتحمل فلسطينيا ودوليا جميع النتائج الكارثية المترتبة على هذا الرفض العصابي 

 .لواقع يفقأ العيون
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ما كادت نتائج االنتخابات الفلسطينية تظهر حتى سبق بنيامين نتانياهو  :كتبت االسبوعية الفرنسية المذكورة
. يقوي االرهاب"مضيفا بان ذلك . عزز شعبية حماس بالتخلي عن غزةواتهم شارون بأنه , الحكومة االسرائيلية

يتظاهر نتانياهو في منظور انتخابات مارس القادم بأنه اليوم عدو حماس التي وصفها بأنها حركة ارهابية ال 
. اال ان مستشار نتانياهو اياه تفاوض سرا في جنيف منذ عشرة شهور مع مبعوث حماس. سبيل للحوار معها

تناولت هذه المفاوضات العجيبة فيما تناولته .  لعقد هذا اللقاء رجل اعمال اسرائيلي وديبلوماسي خليجيتوسط
وهذا ما بات االن امرا واقعا في بعض مدن . امكانية االدارة االدارية المشتركة مع حماس لالراضي المحتلة

من . ين في هذا الحوار الذا بالكتمانلكن الطرفين المشارك. الضفة الغربية التي تشرف عليها بلديات حماس
 .سياسة الوجهين تبقى اذن هي القاعدة, المستحيل االعتراف بلقاء العدو اللدود والتفاوض سرا معه

لم يلعب االسرائيليون بنار االسالميين منذ االمس فقط بقصد اضعاف منظمة التحرير الفلسطينية ثم السلطة 
 شجع االسرائيليون مجموعات ١٩٨٨بل انشاء حماس في فبراير ففي السنوات السبعين حتى ق, الوطنية

قائال " معاريف"يف في صحيفة غ تباكى كذلك الجنرال سي١٩٧٣سنة . فلسطينية القامة جمعيات اجتماعية ودينية
كنا نقدم شيئا من المساعدة المالية لبعض المجموعات االسالمية بقصد تنمية قوة رجعية ضد القوى :" 

فقد اغدقت بالسخاء ذاته على الفرع الفلسطيني , أما الشين بيت"ي تساند منظمة التحرير اليسارية الت
 .لالخوان المسلمين

 حررت االستخبارات الفرنسية تقريرا عن ١٩٨٢ففي سنة , ستراتيجية االسرائيلية ليست ظرفيةهذه اال
ولى تشجيع جميع العوامل التي تذكي التوصية اال, التوصيات التي امالها مجلس االمن التابع للجيش االسرائيلي

النزاع االسرائيلي الفلسطيني " تطييف"التوصية الثانية , المواجهة بين االسالميين ومنظمة التحرير الفلسطينية
هذا المبدأ العسكري . القناع االتحاد االوروبي والغرب بان هذا النزاع هو نزاع طائفي بين اليهود و المسلمين

 .سياسات االسرائيليةسيؤثر كثيرا في ال
 سافر الى غزة موظف وزارة ٢٠٠٤ففي نهاية يناير . حماس لم تلتق مبعوثين من جارها القوي وحسب

الخارجية االميركية ستيف كوهن كمبعوث لوزارة الخارجية االميركية ووزير الخارجية كولن باول للقاء قادة 
ز فقط على معرفة االهداف التي يريد هؤالء مهمته التي فاجأت االستخبارات الفرنسية لم تترك. حماس

بل ركزت ايضا على تحديد ما اذا كانوا قادرين على ان يكونوا قوة وازنة لتحييد نفوذ . االسالميون تحقيقها
التي " االغتياالت المستهدفة"مقابل القيام بهذه المهمة طالبه محاوره في حماس عبثا بانهاء . الشريرة" القاعدة"

 . الجيش االسرائيلييمارسها ضدهم
٥/٢/٢٠٠٦السياسة الكويتية   

  
  فوز حماس الكاسح= العربدة اإلسرائيلية + الغباء األميركي  .٤٣

 عادل مالك 
حرصت حركة حماس منذ وقت طويل على عدم المشاركة في العمل السياسي الفلسطيني انطالقاً من قناعات 

 مع إسرائيل، والذي يختلف عن أسلوب السلطة عقدية وايديولوجية معينة تحكم توجهاتها وأسلوب تعاملها
الوطنية الى أن حان التوقيت النضالي المالئم ووجدت أن وجوهاً وسياسات قد اينعت وحان قطافها، فاختارت 

  .هذا الظرف لالنخراط في العمل السياسي الفلسطيني وحققت هذا الفوز غير المسبوق
وز حماس بهذه الكثافة من التأييد الشعبي والسيطرة المطلقة على في العوامل الرئيسية والبارزة التي أدت الى ف

  : وحصراً للموضوع على ايجاز هذه العوامل كالتالي.المجلس التشريعي، واستطراداً واقع السلطة التنفيذية
سياسة أميركية مفرطة في انحيازها إلسرائيل وفي عدمية اإلقدام على أي تحرك يحمل بعضاً من التوازن أو 

ماد مواقف فيها بعض االنصاف لمصير وقدر الشعب الفلسطيني رغم أن الرئيس جورج دبليو بوش كان اعت
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الدولة : الرئيس األميركي األول الذي يدعو بصورة خطية أو شفهية إلقامة دولتين متجاورتين تعيشان بسالم
  .الفلسطينية والدولة العبرية

عم الكاسح يعود الى ممارسات االحتالل اإلسرائيلي والعامل الثاني في حصول حركة حماس على قوة الد
   .واعتمادها سياسة القهر والقمع والحصار وبناء الجدار الفاصل

أما العامل الثالث وهو فلسطيني بحت، يندرج في إطار حال الترهل التي اصيبت بها حركة فتح بعد أربعين 
دون أن تكلف عناء اجراء مراجعة ألعمالها عاماً من مسيرة نضالية طويلة حفلت بالكثير من األخطاء من 

وممارساتها أو عملية تقويم موضوعية لنقد الذات حتى بلغت اآلن مرحلة جلد الذات من قبل أنصار البيت 
  .الفتحاوي نفسه

قدمت نموذجاً رائعاً عن  وبالنسبة الى العامل األول، فإن النتائج التي حققتها حماس في االنتخابات
وهذه . ألمر الذي أحرج اإلدارة األميركية ورجاالتها من محافظين قدامى أو محافظين جددالديموقراطية، ا

  .ديموقراطية من صنع محلي وليست مستوردة
ومرة أخرى تبرز ازدواجية المعايير لدى الجانب األميركي فهو يقبل النماذج الديموقراطية أن تفرض في 

جواب اإلدارة األميركية على فوز و. لسطين تصبح غير مقبولةالمنطقة، لكن عندما تبرز ديموقراطية من قلب ف
األمر ال . حماس الكاسح كان قطعاً للمساعدات المالية عن الشعب الفلسطيني إذا لم تغير حماس من طروحاتها

يحتاج الى كثير من الذكاء لفهم بعض الغباء األميركي في تعاطي صنّاع القرار في واشنطن هو الحرص على 
  .رائيل وأمنها وسيادتهامصلحة إس

ولدى الخوض أكثر فأكثر عمقاً ودراسة لالنقالب الحماسي، نكتشف أن غالبية الشعب الفلسطيني بتصويتها 
الكبير لحركة حماس إنما تصوت لفرض شروط أكثر مالئمة للجانب الفلسطيني في مسألة تفاوضية مع 

 حقيقية واضحة للسالم، وحتى عدم اعتبار ألن التحجر الشاروني وعدم رغبته في منح فرصة. إسرائيل
السلطة الوطنية كشريك لصنع السالم، أدى بهذه األكثرية ألن تمنح فصيل حماس موقعاً متقدماً ربما سيكون 

  .باستطاعته فرض شروط أفضل وأقوى مما كان عليه الحال من ذي قبل
 تصريحات قادة الحركة بروز نهج جديد في وأكدت. تبدو حماس أمام اختبار كبير في كيفية التعامل مع الوقائع

فعندما تؤكد وجوه حماس على . خطاب جديد يؤمل بأن يخفف من األجواء المعادية التي استقبل بها فوز حماس
القول إنها ستحترم المعاهدات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وانها منفتحة على مناقشة كل األمور بصراحة 

ر البناء الذي باعته إسرائيل الى الطرف الفلسطيني وعوداً عرقوبية لم تجد نفعاً، بعيدة كلياً عن الغموض غي
الى درجة أن وزير الحرب شاؤول موفاز اشاد بهذه التصريحات والمواقف الجديدة من قبل قادة حماس 

   .ووصفها بأنها عقالنية وتستحق الدراسة العميقة
ث في فلسطين في إطاره العام، يمكن ترجمة التغييرات وفي سياق وضع تداعيات الزلزال السياسي الذي حد

الدراماتيكية في انتخابات فلسطين أنه انتصار لقوى الرفض والممانعة ضد ما يطلق عليه بالخطط األميركية 
المعدة للمنطقة، وهذا يعني بالتالي أن القرارات التي تتخذها واشنطن وتحاول فرضها بالقوة على اآلخرين 

  .لحتمي الذي ال يمكن مواجهتهليست بالقدر ا
وهناك اعتقاد بدأت تتبلور مالمحه منذ اآلن كخطوة استباقية، رداً على الحرب االستباقية التي شنتها القوات 
األميركية، وهذا االعتقاد يقوم على تأمين بلوغ مرحلة متطورة نوعية لوضع بداية ولو مرحلية لرحلة الحل 

نطالقاً من التغيير الجوهري الذي حدث على المشهدية للنضال، يمكن طرح ومن ذلك وا. التي ال تزال طويلة
معادلة تقوم على أساس انهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة مقابل تولي حماس االعتراف 

  .بحق إسرائيل في الوجود كدولة
  

  :معاً، يمكن تسجيل ما يليوفي محاولة لحصر الموضوع الشائك والمعقد والمركب والمثير في آن 



 

 17

من دولة فلسطين والتي لم تولد بعد، ستكون ! في مجال االستخدام المجازي يمكن القول إن الجمهورية الثانية* 
نقطة تحول مفصلية تضع فلسطين ودول المنطقة والجوار عند انعطافة مصيرية لم يبلغها النضال الفلسطيني 

  .من ذي قبل
  

 رجب طيب أردوغان على فوز حماس من وحي خلفيته كحركة إسالمية كانت في علّق رئيس وزراء تركيا* 
على الطرفين اإلسرائيلي وحماس التخلي عن العادات والممارسات : المعارضة وأصبحت هي اآلن في الحكم

ة دول: لذا فمن الضروري إقدام حماس وإسرائيلي على االعتراف بالقبول المتبادل... القديمة المعروفة بينهما
  .فلسطينية ودولة إسرائيلية

  
فحماس . في حياة الشعوب المناضلة من أجل تحرير أرضها، مراحل وكل مرحلة لها متطلباتها الخاصة بها* 

  .كحركة اعتراضية شيء، و حماس السلطة شيء آخر
  

ة كل  اإلسرائيلي، وبالتحديد الصراع الفلسطيني واإلسرائيلي، أن معادل- أكدت تجارب الصراع العربي * 
ومع فوز . شيء او ال شيء لم تؤد الى نتائج عملية توقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من المآسي اليومية

 السلطة - حماس هنالك فرصة تاريخية ظاهرة للعيان، وبقدر حجم وكثافة التأييد اشلعبي لها، يحمل حماس 
عيها التام لهذه المرحلة من الوضع مسؤوليات بالغة الدقة والخطورة وال يمكن أن يغرب عن بال حماس و

الدولي واألوضاع االقليمية المتداخلة لرسم سياسة تعاطي مع الواقع بأسلوب يعود بالنفع على الشعب 
  .الفلسطيني

  
كان من األفضل لو أظهرت اللجنة الرباعية في اجتماعها األخير في لندن أن تتعامل بأسلوب أكثر مرونة * 

ية معينة لترتيب إدارة شؤون الواقع الفلسطيني الجديد بدالً من اإلعالن عن تجميد مع حماس كمنحها فترة زمن
وعلّق األمير سعود الفيصل على قرار الرباعية بقوله إن حماس أصبحت . تزويد الفلسطينيين بالموارد المالية

  .حكومة وسلطة، وان قرار وقف المساعدات المالية كارثي ألنه يشمل كل الشعب الفلسطيني
  

إنه االختبار االصعب في التاريخ النضالي لحركة حماس، فإما أن تثبت جدارتها في تحمل المسؤوليات * 
إلدارة شؤون الفلسطينيين كما سيرت أمور نضالها وإال ستكون فرصة ضائعة في سلسلة الفرص الضائعة أمام 

ت، وقيام الدولة الفلسطينية حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره وفي عودة فلسطينيي الشتا
المستقلة قابلة للحياة، وليس مجموعة وحدات جغرافية مجزأة ومخترقة سواء بالجدار الفاصل أو بالمستوطنات 

  .المزروعة في كل مكان
٥/٢/٢٠٠٦الحياة   

  
      من يحمي النصر لفلسطين؟ .٤٤

 مهنا الحبيل 
اق االنتخابي الطبيعي لها كان متوقعا، وإنما الجديد األغلبية الساحقة التي حصلت عليها حماس ومن ثم االستحق

في إمساك حركة تحرر السلطة الجزئية مع مشروع المقاومة وعليه وبموجبه انتخبت الجماهير الفلسطينية 
لكن الغريب أن تنصب تلك الرؤى حول فوز حماس بالغالبية المطلقة وتتركز على قدرتها والتشكيك . حماس

ام في األراضي المحررة جزئيا أو مواجهتها للموقف الدولي المعادي بطبيعته والمتناغم في إدارتها للشأن الع
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ومع األسف الشديد مع فريق مشروع أوسلو الذي ال يزال فاعال في الميدان ولكن من ناحية التخطيط إلحباط 
  . المشروع التاريخي ليس ألهلنا في فلسطين وحسب بل األمة جمعاء من المحيط إلى الخليج

والحق يقال إنني دهشت من قدرة الحركة على ضبط خطابها الموجه للداخل والخارج في حكمة بالغة وتخلص 
الحكم ليس هين ومسؤولية قيادة الشعب الفلسطيني أمر جلل : موفق من تلك الحمالت المسعورة وربما قال قائل

طراف الدولية  أو يطمئنوا أبناء شعبهم فعليهم أن يجيبوا على ذلك الحشد من التساؤالت إما ليرضوا أطماع األ
  . وأبناء دعوتهم عموما على حفاظهم على خيار التحرير المقدس لفلسطين التاريخية

وأمام ذلك كان أول ما نجحت فيه حماس هو مواجهة حالة الغليان واالنفالت التي اجتاحت حركة فتح سواء من 
شعر بها مناضلو الحركة بعد حصاد الهشيم لمشروع أوسلو فريق أوسلو أو من الثورة العاطفية الطبيعية التي 

ولقد أحسنت حماس توجيه الخطاب ألشقائهم عبر التركيز على ذكر شهداء حركة فتح الذين هم جزء ال يتجزأ 
من مسيرة الشهادة والنضال في سبيل التحرر المجيد وذلك الخطاب التآلفي الحيوي لموظفي السلطة من أبناء 

 . حركة فتح
لقد صوت الشعب الفلسطيني لخياره وخيار األمة وعلى كل حر شريف في فصائل النضال : ن هنا نقولوم

الوطني خاصة فتح تقدير هذه المسؤولية بمساعدة حماس على نجاح مشروعها وتغليب جانب المسؤولية 
لذلك يحسن طرح تساؤل و. والمصلحة العليا على المصالح الحزبية والفئوية إلنجاز حلمنا جميعا من أبناء األمة

على جميع الفعاليات القومية واإلسالمية والوطنية في الساحة الشعبية أو الشخصيات الرسمية لألمة قبل أن 
أين موقعنا و ؟ما دورنا جميعا في حماية هذا المشروع واإلنجاز التاريخي الذي حققته حماس : نسأل حماس هو

طن العربي لدعم هذا المشروع وحمايته ورعايته ماديا ومعنويا نحن نخبة ثقافية أو إدارية على امتداد الو
 وإعالميا بكل ميادين الدعم االقتصادي والتجاري؟ 

٥/٢/٢٠٠٦الشرق القطرية   
 
 واشنطن ودفع الشعب الفلسطيني نحو المأزق المستحيل .٤٥

 بالل الحسن
كية من حيث الكلفة حسب إسرائيل هي القوة العسكرية األكبر في الشرق األوسط، وهي أرخص قاعدة أمير

قول مناحيم بيغن، وهو قال ذلك ضاغطا على الواليات المتحدة كي تقدم إلسرائيل مساعدات أكبر، فقوة 
إسرائيل تلعب دورها في لجم قيام أي تغير عربي ضد مصالح الواليات المتحدة، وهي لعبت سابقا وتلعب 

نطقة، مرة عبر الكماشة اإلسرائيلية ـ االيرانية، ومرة اآلن، دور الضامن لألمن االستراتيجي األميركي في الم
، وقد احتاج ١٩٩٠ وحتى العام ١٩٤٨عبر الكماشة اإلسرائيلية ـ التركية، واستمر ذلك عقودا أربعة، من 

أمكن بعد سقوط االتحاد السوفياتي  .األمر إلى سقوط االتحاد السوفياتي حتى تصل هذه السياسة إلى ذروتها
، وكان التصور ١٩٩١ العالمي الجديد، أن تتقدم الواليات المتحدة نحو عقد مؤتمر مدريد عام ووالدة النظام

 :األميركي يتطلع إلى ما يلي
  . ـ تعترف الدول العربية بإسرائيل وتوقع معها معاهدات سالم١
  . ـ يتم تحت شعار التطبيع إدماج إسرائيل في اقتصاد المنطقة العربية٢
ميركية عبر إسرائيل إلى المنطقة، وتصبح إسرائيل مسيطرة على المشاريع االقتصادية  ـ تدخل الرساميل األ٣

  .الكبرى، من خالل ما يسمى اقتصاد السوق
وتوفر لها .  ـ تتأمن السيطرة االقتصادية األميركية على المنطقة، وتكون إسرائيل هي حارسة هذه السيطرة٤

  .قوتها العسكرية أداة تنفيذية مناسبة
لتصور األميركي ـ اإلسرائيلي أن اتفاقات اوسلو تشكل المدخل األساسي لهذا المخطط الكبير، وكان ا

وشكلت اتفاقات اوسلو . باعتبارها العنوان الفلسطيني الذي ال بد منه من أجل التعامل العربي مع إسرائيل
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 أبواب تحقيق حلمها حالة غريبة من نوعها، أغرت إسرائيل بأنها أصبحت على) ٢٠٠٠ ـ ١٩٩٣(وتنازالتها 
 شهد انعقاد قمة كامب ديفيد التي كان يفترض فيها أن تشكل ذروة تنازالت اتفاق ٢٠٠٠ولكن عام . الكبير

قال ببساطة إن موضوعات . اوسلو، ولكن المفاوض الفلسطيني ياسر عرفات توقف عند هذه النقطة بالذات
تفاق اوسلو المرحلية، وفشلت بذلك مفاوضات الحل النهائي ليست عرضة للمساومات على غرار موضوعات ا

  .كامب ديفيد، وتوقفت عجلة المخطط األميركي ـ اإلسرائيلي
 وشنت .أطلق الشعب الفلسطيني انتفاضته الثانية مطالبا بحقوقه األساسية. وبدأت بعد ذلك مرحلة المواجهة

مرت أجهزة السلطة، وبدأت حرب إسرائيل حربها ضد السلطة الفلسطينية، فاحتلت أراضي الحكم الذاتي، ود
  .االغتياالت واالعتقاالت

جاء محمود عباس إلى السلطة حامال معه إرث اوسلو بالكامل، ومعلنا أنه ضد عسكرة االنتفاضة، وأنجز هدنة 
مع الفصائل المقاتلة رفضت إسرائيل االلتزام بها، وكان الرد عليه مزيدا من القتل والتدمير، بل وتم الذهاب 

  .إعالن إسرائيل أنها لن تفاوض، وأنها ستفرض الحل من طرف واحد: عد من ذلكإلى أب
تخلى الناخب الفلسطيني عن اختياره لحركة فتح ، واختار حركة . هنا جرت االنتخابات التشريعية الفلسطينية

ه لتجريب جرب تكتيك االعتدال مع إسرائيل فجنى االحتالل والقتل والتدمير، فقرر االتجا. حماس بدال منها
  .وهنا وقع الزلزال وهبت رياح تسونامي. األسلوب اآلخر، أسلوب حركة حماس

فردة الفعل على نجاح حماس . أين وقع الزلزال؟ ومن أين هبت األمواج؟ من الواليات المتحدة ومن الغرب
 مقاومة قالوا إن حماس هي اإلرهاب وتناسوا مبدأ حق الشعوب في. كانت هي الزلزال وهي أمواج تسونامي

وقالوا إن حماس تريد . لقاعدة فوق أرض فلسطينلوقالوا إن حماس هي القاعدة وتناسوا أن ال وجود . االحتالل
ثم هبت . وكانت هذه هي موجة تسونامي األولى. تدمير إسرائيل وتناسوا من الذي يدمر فعليا على األرض

ب الفلسطيني كله سيعاقب على اختياره هذا، ولم موجة تسونامي الثانية معلنة أن المساعدات ستتوقف، وأن الشع
  .ينسوا أن يشيدوا بالديمقراطية الفلسطينية وسالمتها ونزاهتها

إنها تريد مشاركة سياسية مع الجميع وترفض : قالت. وتقدمت حماس وسط هدير األمواج لتعلن توجهاتها
 إنها ستطرح إنشاء جيش فلسطيني تندمج وقالت. وقالت إنها ال تريد إنشاء مجتمع إسالمي. االنفراد بالسلطة

. وقالت إنها ليست عدوة ألميركا. وقالت إنها تريد دولة فلسطينية عاصمتها القدس. فيه قوات حركة حماس
وقد كانت هذه التوجهات برنامج سالم . وقالت إنها تدرك الواقع واالتفاقات وأنها ستلتزم إزاءها سياسة مسؤولة

وقف سياسة التنازالت أمام إسرائيل، والوعد بإدارة نظيفة شفافة : يوفر نقطتينتفاوضي بامتياز، برنامج 
ولكن المفاجأة كانت حين رفض الغرب االلتفات إلى كل هذه التوجهات المعلنة، . إلدارات السلطة الفلسطينية

ن إسرائيل لماذا؟ أل. والتركيز على طلب واحد يقول بضرورة إعالن حماس اعترافها بحق إسرائيل في الوجود
ثمة . هي النقطة المركزية في االستراتيجية األميركية في الشرق األوسط، وهي تريد فقط من يقبل بإمالءاتها
وثمة . أصوات شريفة ارتفعت من الرياض وموسكو، ترفض مبدأ حجب المساعدات عن الشعب الفلسطيني

ولكننا نشهد .  في ممارسة الحكمأصوات جريئة ارتفعت من دمشق والجزائر تطالب باالعتراف بحق حماس
بالمقابل دبلوماسية عربية عرجاء، تنبع من هذه العاصمة أو تلك، تنحاز إلى الموقف األميركي والغربي، 
وتحاول أن تستر نفسها بكلمات مطاطة، توافق على المطالب األميركية وترفض اعتبارها كشروط، بينما يدرك 

ثمة غضب شعبي فلسطيني أفرز  .ارة شؤون الشعوب بالكلمات المتقاطعةأصغر تالميذ السياسة، أنه ال يمكن إد
وثمة غضب شعبي عربي ينمو مع نمو الحملة ضد خيار الشعب الفلسطيني . نجاح حماس في صناديق االقتراع

 .الديمقراطي، وهو غضب حري بأن يحذره الجميع
٥/٢/٢٠٠٦الشرق االوسط   
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 كاريكاتير .٤٦

  
٥/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية   


