
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

     الصفحة
     :ة الرئيسياألخبار

  ٣ حماس تتمسك بصالحيات الحكومة ومصر ترفض اإلمالءات الدولية على الحركة .١
  

  ٥  :السلطة
  ٥  رئاسة الحكومة حماسن يتولى عضو فيأ من المرجح :هنية .٢
  ٥  الرمحي يلتقي سعدات للتشاور حول تشكيلة الحكومة .٣
  ٥  عباس ينهي زيارة التهنئة للكويت دون فتح ملفات سياسية .٤
  ٥   بمعبر رفحالنيابة العامة الفلسطينية تفتح مكتباً: مصادر .٥
  ٥   فلسطينياًنائباً ١٤فراج عن المجتمع الدولي بالتدخل لإلعريقات يطالب  .٦
  ٦   التشريعييعّين مسؤوالً من فتح أميناً عاماً للمجلسفتوح  .٧
  ٦ درك أن هناك مسافة بين الواقع وبين حقوق الشعب الفلسطينيحماس ت: مشعل .٨

    
    :المقاومة

  ٧  ناشطين في كتائب االقصى بصاروخ في غزةسرائيل تغتال إ .٩
  ٧  بدولة تضم مستوطنات يهوديةأي فلسطيني لن يقبل : الزهار .١٠
  ٧  ملتزمون الحوار مع الحكومة اللبنانية: حمدانأسامة  .١١
  ٨ ال يمكن أن نتطاول على أي فصيل أو نشكك في وطنيته وثوابته: نافذ عزام .١٢
  ٨  معظم الفلسطينيين أوقفوا على حواجز أمنية: أبو العينين .١٣

    
    :األرض، الشعب

 ٨   تطالب بعودة الجئين غادروا العراقمنظمة التحرير .١٤
 ٨   االحتالل يقتحم نابلس ويعتقل خمسة شّبان .١٥
 ٨   قوات االحتالل تصيب ثالثة تالميذ في اليامون .١٦
 ٩   تململ في مخيمات الشمال من االتهامات الموجهة للفلسطينيين .١٧

  ٢٧٤د   العد-  ٨/٢/٢٠٠٦ :التاريخ
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 ٩  األراضي الزراعية التابعة لعرب النقبتجدد عملية تجريف  .١٨
 ٩  فلسطيني ينزع السالح في تعمير عين الحلوة-مشروع اتفاق لبناني  .١٩
  ٩   غينيس فلسطيني يكتب أطول رسالة سالم وينتظر موسوعة .٢٠
 ٩ خالل الشهر الماضي مواطن ٣٠١عتقل ااالحتالل  .٢١
   

    :اإلسرائيلي الكيان
  ١٠  راضي الضفةأمن % ٦٠ولمرت يؤكد نيته االحتفاظ بـ أ .٢٢
  ١٠    تؤثر على العالمالفلسطينية األحداث في إسرائيل واإلنتخابات :ليفني .٢٣
  ١٠    األجهزة األمنية لمواصلة سياسة اإلغتياالتطلق يديأولمرت  .٢٤
  ١١  سياسة اإلغتياالت لن تؤدي إلى وقف إطالق صواريخ القسام: إسرائيل .٢٥
  ١١  سنواصل اغتيال النشطاء الفلسطينيين : موفاز .٢٦
  ١١  ئيل بدون الفلسطينيينسراإسنرسم حدود : موفاز .٢٧
  ١١  يةسرائيلاإلحماس موضوع أساسي في المعركة االنتخابية  .٢٨
  ١٢   نتنياهو وبيرتس يتنافسان في تسويق سياستهما االقتصادية .٢٩
  ١٢  هديداًن حماس تشكل تأسرائيليين يعتبرون غالبية اإل .٣٠
  ١٢   منع متطرفين يهود من دخول مدينة سخنين العربية .٣١
  ١٣   من ناتجها على مستوطنات الضفة% ١٥سرائيل تنفق إ .٣٢
  ١٣   رئيس الشاباك ينفي عالقة عرفات بتفجر اإلنتفاضة الثانية .٣٣
  ١٣   سرائيلي تفاقم ظاهرة سرقة األسلحة من معسكرات الجيش اإل .٣٤
  ١٣   عدد أصحاب حق االقتراع في إسرائيل .٣٥
  ١٣   تدعو العرب لمقاطعة االنتخابات الكيانحركة في  .٣٦
  ١٤    عن فجوات كبيرة في الغرامات  يكشفيإسرائيلمراقب  .٣٧
  ١٤  لى اليونانإسرائيلي زيارة رسمية للرئيس اإل .٣٨
  ١٤   الهند وإسرائيل توقعان اتفاقاً لتطوير صواريخ .٣٩
    

     :اقتصاد، اجتماع
  ١٤   لم في مناطق السلطةركود اقتصادي وتجاري واضح المعا .٤٠
  ١٤   مبعوث الرباعية يصل األراضي الفلسطينية لمناقشة تمويل السلطة .٤١
  ١٤   سهم الفلسطينية تواصل االرتفاعاأل .٤٢
  ١٥ راالتصاالت الفلسطينية تؤسس شركة برأس مال يبلغ مليار دوال .٤٣
    

    :عربي، إسالمي، دولي
  ١٥  لى عدم الحكم مسبقاً على حماسإاهللا الثاني يدعو  عبد .٤٤
  ١٥  الرئيس بوش سيأخذ بيد حماس إذا اعترفت بإسرائيل: بلير .٤٥
  ١٥  رائيليةالرسوم المسيئة للرسول مؤامراة إس: طهران .٤٦
  ١٦   تصريحات رئيس بلدية لندن حول الدولة الفلسطينية ى علاحتجاج .٤٧
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  ١٦   كنيسة إنكلترا تؤيد سحب أموالها من شركات تساعد االحتالل .٤٨
  ١٦  باريس تحذر من اتخاذ النزاع منحى راديكالي .٤٩
  ١٦  سرائيلإي اتصال مع أجراء إفغانستان تنفي أ .٥٠
  ١٦  عنان يستنكر استهداف إسرائيل نشطاء فلسطينيين .٥١
  ١٦  مشروع األقاليم ال يهدف إلى ضم الضفة الغربية وغزة: الطراونة .٥٢
  ١٧ ستراليا تغلق ممثليتها الدبلوماسية في رام اهللاأ .٥٣
  ١٧  تقرير واشنطن يستطلع أراء خبراء في واشنطن في فوز حماس .٥٤
    

    :مقاالت
  ١٨   ياسر الزعاترة...!! مليون دوالر٧٠٠خمسون قضية فساد قيمتها .. فقط .٥٥
  ١٩  تشارلي ريز...  لحماسلو كنت زعيماً .٥٦
  ٢٠  دينيس روس... حماس لن تحصل على شيء بالمجان .٥٧
  ٢١ عكيفا الدار... سرائيلإصبح عزيز أأبو مازن  .٥٨
  ٢٢  الرئيس التنفيذي ألموال إنفست.. .أحداث غير متوقعة قد تؤثر في اقتصاد المنطقة .٥٩
  ٢٤  حسن نافعة... هل هي المشكلة أم الحل؟: حماس .٦٠
  ٢٧ واشنطن بوست... تبعات الديموقراطية .٦١
    

  ٢٨  كاريكاتير
***  

  
  مالءات الدولية على الحركةحماس تتمسك بصالحيات الحكومة ومصر ترفض اإل .١

حماس واصل مشاوراته في أن وفد  :  القاهرة من محمد الشاذلي عن مراسلها٨/٢/٢٠٠٦ الحياة نشرت
 إن القاهرة أبلغته باحترام خيار الشعب ,هوقالت مصادر. العاصمة المصرية حول شكل الحكومة الفلسطينية

نصحت بأن األفعال التي ستقوم بها في حين لية، الفلسطيني ووعدته بالمساعدة في تخفيف الضغوط الدو
 قال بعدها ،سامة البازأوفد مشاورات مع الأجرى لقد و . ستكون الفيصل في قبول العالمة حماسالحكومة برئاس

أن مصر  من جانبه قال الباز و.ن مصر ابلغتنا بشكل واضح انها ال تضع شروطاً وانما تتحاورأ ،مشعلخالد 
. ألنه يسلك طريقاً مشروعاً لتحقيق اهداف مشروعة، مية للشعب الفلسطيني في العيش الحرتؤيد االهداف القو

واضاف انه ال يصح مطلقا في هذا السياق ان تفرض على الشعب الفلسطيني من هذا الطرف او ذاك شروط 
 الدولي ان وعلق مشعل قائالً إن على المجتمع .معينة او أن يكون مطالباً بتقديم تنازالت من جانب واحد

 .يضغط اوالً على اسرائيل كي تسلم وتعترف بحقوق الشعب الفلسطيني اوالً، وبعد ذلك يمكن بحث القضايا
 ان حماس موحدة في الداخل والخارج ها أكد مشعل بعد،وفد بعدئذ جلسة محادثات مع عمرو موسىالوعقد 

ف ان اسرائيل تمارس القتل بهدف القتل واضا. وقادرة على ادارة مصالح الشعب الفلسطيني والسعي إلنجازها
سنتفاهم مع كل القوى ، و ستستمر في المقاومةالحركة ان مؤكداالنها تستهدف الفلسطينيين شعبا وحكومة، 

 ها، نحن مارسنا,قال وبالنسب للهدنة، .الفلسطينية على كيفية انجاز حقوق الشعب وسنبدي المرونة الالزمة
ن أل , ليس هناك مصلحة في ذلك سواء كانت هدنة طويلة او قصيرةلذا. وكان الموقف االسرائيلي سلبيا

مؤكدا  ,على القاتل أن يعترف بالضحيةأن  قال ,باسرائيل وفيما يخص قضية اإلعتراف .إلحتاللالمشكلة في ا
ه  فمن حق شعبنا أن يدافع ضد االحتالل وهذومعتقلين وما دام هناك عدوان وبناء مستوطنات وجدار عازل أنه،
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ومن جهته صرح محمود الزهار بأن عمر سليمان اكد التزام مصر بدورها التاريخي  .مسؤولية حماس وقادتها
 وعاصمتها القدس ٦٧لتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة على حدود 

 سيكونني ولن تفرض شروطها، ووقال ان سليمان اكد ان مصر لن تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطي .الشرقية
 طلب من حماس اجراء حوار لخلق توافق بين المنظمات الفلسطينية لمنع االقتتال هواضاف أن. استشارياً رأيها

  .ها وقال ان سليمان اكد ان مصر ستقف الى جانب السلطة بغض النظر عمن يكون في.واعتماد الحوار وسيلة
 على تأجيل البت في مسألة إقامـة  احماس ومصر اتفقتأن : رةالقاه من  ٨/٢/٢٠٠٦ الشرق األوسـط     وذكرت

  .هدنة طويلة األمد بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لحين تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة
 حذر  أن خالد مشعل  :  القاهرة  من  جيرمي بوين   نقال عن مراسله   ٨/٢/٢٠٠٦ بي بي سي العربية      وأورد موقع 

وافق مشعل جاك سـترو الـرأي،       ومن ناحية أخرى    .  على خوض صراع طويل     قادرة حماسمن ان   إسرائيل  
لكنه اضاف ان ذلك ال يصح اال بالنسبة للبلدان الحرة،          . حيث قال انه من المستحيل خلط العنف والديموقراطية       

  .مؤكدا على شرعية المقاومة الفلسطينية
عمـرو   مصادر ديبلوماسـية ان      هقالتا  إلى م :  القاهرة من ٨/٢/٢٠٠٦عكاظ   مراسل   صالح عبدالفتاح وأشار  

قبـول مخرجـا     هـذا ال   يعتبرحيث  ,  على مبادرة السالم العربية    ةموافقالموسى طرح على وفد حماس اعالن       
ولكـن كـال مـن       .  في مواجهة الضغوط الدولية التي تتعرض لها من اجل اعتراف مجاني باسرائيل            لحركةل

بشان هذا االقتراح واشارا الى ان المحادثات بينهما كانت بدايـة  موسى ومشعل اكدا انهما لم يتوصال الى اتفاق   
 لن تعارض الموقف العربي ولكن المـشكلة فـي          حماسوفي هذا الصدد اكد مشعل ان       . لحوار مثمر سيستمر  

 تخطو اسرائيل خطوات جيدة على طريق تنفيذ ما ورد في           حين يفا أنه ضم ,اسرائيل التي احبطت هذه المبادرة    
  . ة سيكون لكل حادث حديثهذه المبادر

نه تمت طمأنـة    من أ ل مشعل   وق : القاهرة من ٨/٢/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية     مراسل محمود عبدالرحيم وذكر  
المسؤولين المصريين على أن حماس ستعمل باستيعاب للوضع الداخلي وسوف تتعاون بجديـة مـع محمـود                 

صـرار علـى االحتفـاظ      اإل  مؤكـدا  .لحكومـة  ال ترغب في االنفراد بتشكيل ا      الحركةوشدد على أن    . عباس
بالصالحيات األمنية باعتبارها حكومة مفوضة من الشعب، فضال عن أن هذه الصالحيات ال تتعـارض مـع                 

 إلى إمكان االعتـراف المـشروط بإسـرائيل،         ا من ناحية أخرى   محمل. حكومة ائتالف وطني تستوعب الجميع    
  .ية واإلرادة العربية عليهم أوال احترام الحقوق الفلسطينموضحا أن

 مصادر سياسية فلسطينية هكشفتما : القاهرةمن  ٧/٢/٢٠٠٦اسالم أون الين   مراسلعرفة محمد جمال ولفت
أن المباحثات التي يجريها حاليا وفد حماس ركزت على ضم الحركة إلى منظمة التحرير  ومصرية عليمة

مما يتيح لها تجاوز مسألة  .مفاوضات مع إسرائيل المنوط بها رسميا إدارة عملية الهاالفلسطينية باعتبار
، نفى من جهته و.المرتقبةتها  بالدولة العبرية كشرط للتفاوض بين الطرفين ولالعتراف الغربي بحكومهااعتراف

أن يكون الملف األمني ومسألة توزيع السلطات األمنية بين مجلس الوزراء ورئيس السلطة  موسى أبو مرزوق،
 واشار إلى أن .هذه مسألة خاصة بيننا وبين أبو مازن أن الئ قا,قاءات مع المسئولين المصريينلالقد نوقشا في 

تعلق بإعادة بناء منظمة التحرير وضم حماس لها كي ال تكون ي ماتفاهمات وأهمها الالقاهرة وعدت باستكمال 
  .هناك أي خالفات

 أن قيادة الحركة تلقت دعوات مـن    , حماس  من مصادر قيادية في    تهعلمإلى ما    : ٨/٢/٢٠٠٦ السفير   ونوهت
عدد من حكومات الدول العربية لزيارتها، تركز على الرغبة في أن تكون تلك الحكومات الجهة الثانيـة بعـد                   

  . تلك التي وصلت من الحكومة األردنيةهاوقالت إن من أبرز. مصر التي تلتقي بحماس وتنسق معها
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   رئاسة الحكومةماس ح من المرجح ان يتولى عضو في:هنية .٢
ن من المرجح   أل اسماعيل هنية أمس،     وق : وكاالت  نقال عن  القاهرةمن   ٨/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية   ذكرت  

وقال سنجلس مـع فـتح وسـنعرض علـيهم رسـمياً       . رئاسة الحكومة الفلسطينيةحماسان يتولى عضو في    
ن مشاركة فتح في حكومة تقودهـا حمـاس          إ قال، محمود عباس     مع اإلشارة في هذا السياق إلى أن       .المشاركة

  .فتحأمر متروك ل
محمود عبـاس ابلـغ اللجنـة       أن  : عمان من   ماجد األمير عن مراسلها    ٨/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية   وأضافت  

 بأنه سيختار رئيس الحكومة المقبلـة مـن         ,التحضيرية للمؤتمر العام لفتح التي ترأس اجتماعها امس في عمان         
االحمد ان اجتماع المجلـس التـشريعي االول        عزام  قال   ومن ناحية أخرى     .ي االنتخابات االغلبية التي فازت ف   

سيكون في الثامن عشر من الشهر الجاري وسيلقي عباس خطابا سياسيا يحدد فيه سياسة السلطة في المرحلـة                  
قب جلسة المجلس   القادمة وسيكون بمثابة توجيه للحكومة القادمة مؤكدا ان المشاورات لتشكيل الحكومة ستبدأ ع            

  .مباشرة
  

   حول تشكيلة الحكومةللتشاورالرمحي يلتقي سعدات  .٣
ـ عبدالقادر فارس ندرج في ت ,اعلن محمود الرمحي امس انه التقى احمد سعدات واجرى معه محادثات:  غزة 

 . يـا ايجاب  اللقـاء  حيث كان  , مع مختلف الفصائل الفلسطينية    حماساطار االتصاالت االستكشافية التي تجريها      
 التي قـال انهـا حتـى اآلن         ,حركة تهدف الى التجاوب مع الجميع وانها شملت ايضا فتح         الواكد ان اتصاالت    

 ,اللقـاء كد احمد سعدات ومن جهته أ.  رافضبين موافق على المشاركة في حكومة ائتالف وطني و     بينمنقسمة  
  . ائتالف وطني يضم الجميعطار التفاعل حول الهم الوطني والمشاورات حولإ جاء في هقال انالذي 

 ٨/٢/٢٠٠٦عكاظ 
  

  عباس ينهي زيارة التهنئة للكويت دون فتح ملفات سياسية .٤
 ان الزيارة الرسمية التـي سـيتم االعـداد لهـا مـع              محمود عباس أكد   :شوقي محمود وريما البغدادي   -كتب

ي الكويت وقضية عودة العمالة     المسؤولين الكويتيين ستبحث جميع القضايا العالقة وأهمها فتح سفارة فلسطينية ف          
وفتح السوق الكويتي امام المنتجات الفلسطينية خصوصا في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي             , الفلسطينية

 .يمر بها الشعب الفلسطيني
  ٨/٢/٢٠٠٦السياسة الكويتية 

  
  النيابة العامة الفلسطينية تفتح مكتبا بمعبر رفح: مصادر .٥

ر فلسطينية إن النيابة العامة الفلسطينية ستفتح مكتبا لها في معبـر رفـح تابعـا    قالت مصاد: أ. ب. غزة ـ د 
 سيتابع أوامر منع السفر الصادرة عـن  هواضافت أن. للدائرة المتخصصة في محاربة الفساد وحماية المال العام       
  .النائب العام واعتقال كل من يحاول الهروب من المطلوبين

  ٨/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

 نائبا فلسطينيا ١٤ يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لالفراج عن عريقات .٦
 دعا صائب عريقات المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في اإلفراج عن : عماد أبو سمبل- أريحا 
أكد له على وجوب  الذي  في أعقاب زيارته لمروان البرغوثي, اسيرا انتخبوا لعضوية المجلس التشريعي١٤

  وحدة الوطنية، وعلى أن برنامج المرحلة المقبلة يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية والشرعية العربية تعزيز ال
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 .والتزامات السلطة الوطنية اإلقليمية والدولية
  ٨/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 

  
   التشريعييعّين مسؤوالً من فتح أميناً عاماً للمجلسفتوح  .٧

يين إبراهيم خريشي أميناً عاماً للمجلـس التـشريعي بـصورة غيـر              قراراً بتع  روحي فتوح   أصدر  : طولكرم
وكان خريشي قدم استقالته من موقعه كمديرٍ عام في المجلس التشريعي، تمهيداً للترشّح عن فتح ولـم                  .قانونية

  . لوظيفته حتىيتمكّن من الفوز في االنتخابات، ووفق القانون ال يجوز له العودة
  ٨/٢/٢٠٠٦م المركز الفلسطيني لإلعال

  
   هناك مسافة بين الواقع وبين حقوق الشعب الفلسطينيأندرك حماس ت: مشعل .٨

رأى أن مأزق الفلسطينيين الراهن ليس أشد مـن مـآزق           حيث  , ال يزال متفائال  إن خالد مشعل    : حلمي موسى 
ؤولي حمـاس فـي     وبدا أن مس  . ارتياحه للقاءات التي عقدها مع المسؤولين األمنيين المصريين        مبديا   .اآلخرين

ويؤمن عدد منهم بأهمية الغموض البناء في هـذه  . القاهرة، باتوا أشد حذراً في تصريحاتهم من أي وقت مضى        
االنزعاج بدا واضحاً على عدد منهم، جراء تركيز وكاالت األنباء على كلمة إلغاء التي              إال أن   . المرحلة بالذات 

من جهته، أشار مشعل إلـى أن حمـاس         و. ع إسرائيل وردت في تصريح موسى أبو مرزوق حول االتفاقات م        
مقبلة على وضع جديد هو مشاركتها وقيادتها السلطة، موضحاً أن هذا الوضع الجديد لن يغيـر فـي حمـاس                    

 في السنوات العـشرين األخيـرة أسـقطت كـل           الحركةوأكد أن تجربة    . وطبيعتها إال ما يتناسب مع مبادئنا     
ان حماس،  حيث  , ي ألحد المراهنة على إمكان تغيير جلدها من أجل الحكومة         وال ينبغ , الرهانات على تطويعها  

 ولذا فإنها سوف تتعامل معها مستفيدة من كـل أخطـاء         ,بخالف اآلخرين، ترى في الحكومة ضرورة ال حاجة       
 وبرغم إيمانه بأن السلطة مفسدة، لم يبد خشية كبيرة من االنخراط في التجربة، موضـحاً أن               . فتح في السلطة  

وبين أن الفارق بين حماس وفتح      . تجنب مفاسد السلطة يكمن في األرضية األخالقية التي يلزم الدين بها حماس           
في كل ما يتعلق بالسلطة يتمثل أيضا في أن حماس بنت نفسها على قاعدة المؤسسة التي يصعب فيها إخضاعها                   

 وأنهـا  ,عباسوسعها من أجل التعاون مع    وتحدث عن أن حماس ستقوم بكل ما ب       . لمزاج أو تسلط فرد أو أفراد     
وأشار إلى أن ال خالف جدياً اليوم في الساحة الفلسطينية حول التـسوية             . ستمنحه ثقة لم ينلها حتى من حركته      

 بأن وضع الفلسطينيين تحـت       من جهته  ويؤمن .التي اعتبرها مسدودة في كل األحوال من الجانب اإلسرائيلي        
األحوال أفضل من السابق برغم كل عوامـل العرقلـة المحليـة واإلقليميـة              قيادة حماس سوف يكون في كل       

وفي حديثه  . وشدد على منح الفلسطينيين من كل مشاربهم إحساساً باألمان لم يعهدوه في الحكم السابق             . والدولية
ب أن تـتم    ولكنه بدا بالغ الحذر في كالمه عن تغييرات يج        . عن األجهزة األمنية، اعترف بأن لفتح هيمنة فيها       

وشدد على أن حماس لن تفصل أحداً من منصبه ألنه ينتمي إلى هـذا التنظـيم أو ذاك،                  .  وكوادرها تهافي قياد 
وقـال ان حركتـه     . ولكنها جاءت ببرنامج إصالح وهو يشمل أجهزة السلطة جميعها بما فيها األجهزة األمنية            

لى المعونات األوروبية، قال ان حمـاس سـوف       وفي إشارته إ  . تؤمن بالتدريج في األداء ال بالخضات السريعة      
تتصرف بشفافية وستبين للجميع أن المعونات تصرف في أوجه حقيقية لخدمة الـشعب الفلـسطيني ال لخدمـة        

 وسـيلة ابتـزاز     هـا ورأى أن حماس لن تفعل شيئاً يعيق وصول أي مساعدات، لكنها لن تسمح بجعل             . الحركة
 علـى وجـود     اشددماس تنوي توسيع دائرة عالقاتها العربية والدولية،        وأكد أن حم  . للشعب الفلسطيني وقيادته  

وأضاف ان  . النية لتوسيع العالقات مع دول مثل تركيا وإيران وجنوب أفريقيا ودول في آسيا وأميركا الالتينية              
فة  وهي تدرك أن هناك مسا     ,الحركةرؤية حماس في هذه المرحلة واضحة، نحن نقول ان هناك واقعاً أتت اليه              

  مشدداً على انه ال مجال أمام اسرائيل إال . بين الواقع الذي تقف عليه وبين حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
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  . ان تسلم بهذه الحقوق وإال فإنها تختار خيار الحرب وخيار غياب االمن
  ٨/٢/٢٠٠٦السفير 

  
 ناشطين في كتائب االقصى بصاروخ في غزةاسرائيل تغتال  .٩

غارة جوية اسرائيلية استهدفت بعد ظهر أن : غزة من فتحي صباح عن مراسلها ٨/٢/٢٠٠٦ الحياة نشرت
وفيما اعلنت اسرائيل  . ما ادى الى مقتلهما,امس سيارة في مدينة غزة كان يستقلها ناشطان من كتائب االقصى

.  كبار قيادييهاانها استهدفت الناشطين بسبب اطالقهما صواريخ على اسرائيل، قالت كتائب االقصى انهما من
في غضون ذلك، استشهد شاب امس متأثرا بجروحه التي اصيب فيها  . اسرائيل بالثأرهاوتوعد ناطق باسم
 فجر أمس صاروخين كتائب األقصى وسرايا القدساطلق مسلحون من  وفي نفس السياق .فجر األحد الماضي

  .غتيالعلى معبر ناحال عوز شرق مدينة غزة في اطار الرد على عمليات اال
 ان , مصادر امنية فلسطينية امس قول: من رام اهللا٨/٢/٢٠٠٦ القدس العربي  مراسلوليد عوضوذكر 

 لتنفيذ عمليات مقاومة ضد اسرائيل بهدف خلط ىهناك مخططا اسرائيليا الستدراج سرايا القدس وكتائب االقص
االنتخابات، واستغالل عمليات المقاومة االوراق في الساحة الفلسطينية والتصعيد الميداني بعد فوز حماس في 

قال  وفي هذا الصدد .لتصعيد عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين في ظل بدء حملة االنتخابات االسرائيلية
 الناطق  ومن جهته دعا.صائب عريقات امس ان االمور في االراضي الفلسطينية بدأت تسير من السيئ لالسوأ

الحتالل امحاوالت   أناكدمؤ .األجنحة العسكرية الي تكثيف عملياتهاكافة عبية االعالمي للجان المقاومة الش
  . حساب االخر ستبوء بالفشلىلبث الفتنة بين أجنحة المقاومة من خالل اإليحاء باالستفراد بفصيل عل

 ان ثالثة , إسرائيلي متحدث عسكريهعلن أاإلى م : ا ف ب نقال ٨/٢/٢٠٠٦ الرأي األردنية واشارت
واوضح ان  .ريخ قسام على االقل اطلقت امس من قطاع غزة بدون ان يؤدي ذلك الى سقوط اصاباتصوا
من ناحية اخرى دانت فرنسا امس اطالق و.  اضرارااسببم سقط على منزل في مدينة سديروت هااحد
ت من اتخاذ وحذر.  وكذلك الهجمات المحددة االهداف التي يقوم بها الجيش االسرائيلي,فلسطينيةالصواريخ ال

  .الفلسطيني منحى راديكاليا-النزاع االسرائيلي
 الناطق بلسان األمين العام لألمم المتحدة أن        هقالإلى ما   : الوكاالت نقال عن    ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨ عرب   ونوه موقع 

سياسة اإلغتياالت التي ينفذها جيش اإلحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين هي بمثابة إعدام بدون تقـديم إلـى                 
منتقدا في  فلسطينيين،  اللنشطاء  ايوم أمس، عن قلقه بشأن تزايد عمليات اغتيال         أنان  أعرب  في حين   . !محاكمةال

 . الهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيلنفس الوقت
  

  بدولة تضم مستوطنات يهودية أي فلسطيني لن يقبل : الزهار .١٠
بل بدولة فلسطينية تضم مستوطنات يهودية، وان الزهار ان اي فلسطيني لن يقمحمود اكد  :برلين ـ اف ب

 اي فكرة استبعدم. سيطرة االسرائيليين علي القدس الشرقية غير مقبولة من عرفات وعباس، ومنا ايضا
 .للتفاوض مع الحكومة االسرائيلية

  ٨/٢/٢٠٠٦القدس العربي  
  

  ملتزمون الحوار مع الحكومة اللبنانية : حمدانأسامة  .١١
ها الحوار مع الحكومة اللبنانية، مشددة على أن مسؤوليتها بعد االنتخابات بناء معادلة وطنية              أكدت حماس التزام  

أن من  , قال أسامة حمدان   أمسفي لبنان   ل بمناسبة فوزها أقامته     استقبا وفي حفل    .تجمع بين السلطة والمقاومة   
ائي مستقل قـادر علـى فـرض        بناء نظام قض  و, معالجة الشأن اليومي للشعب واألمة    , أولويات حكومة حماس  

تحقيق العـدل    والعمل على    .البدء بعملية اإلصالح على أساس قانوني ال على أساس قضائي         و ,العدالة والقانون 
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حماية المقاومـة   وتأكيد   .تعاطى مع مؤسسات السلطة على أساس فصائلي      وعدم ال والمساواة والحريات العامة    
االتـصاالت  الفتا إلى البـدء ب    لين وفي مقدمتهم أحمد سعدات،      األسرى والمعتق سراح  إطالق  و, وتكريس دورها 

  .  نائباً أسيرا١٤ًلإلفراج عن 
  ٨/٢/٢٠٠٦السفير 

  
  ال يمكن أن نتطاول على أي فصيل أو نشكك في وطنيته وثوابته: نافذ عزام .١٢

بعد فوزها  انتقد استجابة حماس , نفى نافذ عزام أمس ما جاء في بيان نسب لحركة الجهاد: جمعة يونس-غزة 
وقال إن الجهاد ال يمكن أن تتطاول . في االنتخابات للضغوط الخارجية وبالتالي تخليها ضمنا عن خط المقاومة

على أي فصيل أو تشكك في وطنيته وثوابته مضيفاً أن البيان باطل يهدف إلى زعزعة الوحدة الوطنية وإشعال 
 أحد قادة سرايا القدس ما جاء في البيان المذكور ىته نفمن جه و.نار الفتنة بين صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني

  . ال يعبر عن قيم الحركة وال أهدافها التي ترنو إليهاه إنً,قائال
 ٨/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 

  
 معظم الفلسطينيين أوقفوا على حواجز أمنية: أبو العينين .١٣

 توقيفهم في أعقاب تظاهرة األشرفية قد أعلن سلطان أبو العينين ان معظم الفلسطينيين الذين جرى: حسين سعد
وقال إثر  .جرى اإلفراج عنهم بعدما كان تم توقيفهم على الحواجز األمنية اللبنانية إثر عودتهم من أعمالهم

 مفوض األونروا ان الذين شاركوا وقاموا بأعمال عنف وشغب ال يمثلون إال  ريتشارد كوكاجتماع عقده مع
  .وك ان فوز حركة حماس لن يؤثر على طبيعة عمل الوكالةمن ناحيته اعتبر ك. أنفسهم

  ٨/٢/٢٠٠٦البلد اللبنانية 
  

   تطالب بعودة الجئين غادروا العراقمنظمة التحرير .١٤
 طلبت منظمة التحرير الفلسطينية من المفوضية العليا لشؤون الالجئين التـدخل لـدى              :  فارس شرعان  ،عمان

وقـال، إن هـؤالء     . ياً غادروا العراق بعد سقوط نظام صدام حسين        الجئاً فلسطين  ١٥٠اسرائيل للسماح بعودة    
يعيشون في مخيم الرويشد داخل الحدود االردنية ويرفضون العودة للعراق نظراً لألوضاع االمنية المتـدهورة،               

  .موضحاً انهم يعيشون ظروفاً مأساوية
  ٨/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  االحتالل يقتحم نابلس ويعتقل خمسة شّبان .١٥

تحمت قوات االحتالل فجر اليوم مدينة نابلس حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين رجـال المقاومـة والقـوات                  اق
وأضافت تلـك المـصادر، أن      .  آلية عسكرية صهيونية اقتحمت المدينة     ١٥وأفادت مصادر محلية أن      .الغازية

  .تقلت خاللها خمسة شبانقوات االحتالل شنّت حملة مداهمات وتفتيش طالت العديد من منازل األهالي، اع
  ٨/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   تالميذ في اليامونثالثةقوات االحتالل تصيب  .١٦

قالت مصادر طبية، إن ثالثة تالميذ على األقل، أصيبوا برصاص قوات االحتالل، خـالل               :كتب محمد بالص  
لق جنـود االحـتالل، الرصـاص       المواجهات التي أعقبت خروج التالميذ من مدرستهم غرب جنين، حيث أط          

  .المعدني على التالميذ ممن رشقوا آليات االحتالل، بالحجارة والزجاجات الفارغة
  ٨/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
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  تململ في مخيمات الشمال من االتهامات الموجهة للفلسطينيين  .١٧
 صـفوف الفلـسطينيين،      شخصا من أبناء مخيمي البداوي والبارد، أصداء سلبية في         ٢٥ترك خبر توقيف نحو     

وخلق حالة من االستياء، فاقمته التقارير المتالحقة التي تنشرها بعض وسائل اإلعالم والتـصاريح الـسياسية                
وتشير فاعليات فلسطينية الـى ان   . للمسؤولين، التي تتحدث عن وجود صلة مباشرة للفلسطينيين بهذه األحداث    

دم إصدار بيانات أو القيام بتحركات احتجاجية، هو مـن بـاب            سكوتها في الوقت الراهن على هذه الحملة، وع       
الحرص على عدم تأجيج مشاعر الغضب في الشارع الفلسطيني من جهة، وإلعطاء الوقت الكـافي للجهـات                 
األمنية والقضائية التي تقوم بالتحقيقات وفتح المجال أمامها للكشف عن هوية المتورطين ودوافعهم الحقيقيـة،               

 وإن كانوا يفضلون الفصل بين التحقيقات الجارية، التي قد تثبت تورط عدد مـن الفلـسطينيين،            .من جهة ثانية  
وبين الحمالت اإلعالمية المتواصلة التي تحاول توجيه التهم لكل الفلسطينيين وتصوير المخيمات على انها بؤر               

  . أمنية
 ٨/٢/٢٠٠٦السفير 

  
  ب النقبتجدد عملية تجريف األراضي الزراعية التابعة لعر .١٨

، بتجريف مساحات واسعة من األراضي الزراعية في منطقة العراقيب           اإلحتالل  شرعت جرافات  : ياسر العقبي 
جنوب مدينة رهط في النقب، بزعم أن هذه األراضي هي أراضي دولة قام العـرب فـي النقـب باإلسـتيالء                     

  !!!عليها
  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
 ح في تعمير عين الحلوة فلسطيني ينزع السال- لبنانيمشروع اتفاق  .١٩

قطعت اللقاءات واالتصاالت التي تجريها القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية شوطاً كبيراً في   :محمد دهشة
ووفق مسودة االتفاق، فإن  .التوصل الى مسودة اتفاق يجنب منطقة تعمير عين الحلوة أي توتر أمني جديد

وافقت على جعل هذه المنطقة منزوعة السالح طوعاً من خالل قيام كل القوى السياسية الصيداوية والفلسطينية ت
تيار الحريري أو التنظيم الشعبي الناصري أو الجماعة االسالمية والقوى الفلسطينية الوطنية : جهة سواء

واالسالمية بالطلب الى عناصرهم وأنصارهم ومؤيديهم عدم حمل السالح أو الظهور به أو ارتداء الثياب 
وتشمل المسودة أيضاً إنشاء لجنة لمعالجة أي مشكلة طارئة في  .رية وإزالة أسباب التوتر واالستفزازالعسك

 .حينه على أن يتم تفعيل لجنة المتابعة اللبنانية الفلسطينية
  ٨/٢/٢٠٠٦البلد اللبنانية 

  
  فلسطيني يكتب أطول رسالة سالم وينتظر موسوعةغينيس  .٢٠

ني يوسف حيدر مليونين وثالثمئة ألف مرة على رول ورقي كبير بلـغ طولـه               نعم للسالم عبارة كتبها الفلسطي    
ويعتقد يوسف الذي يزور دبـي حـامال        . أكثر من كيلومتر واحد، بعد عمل مضن استمر طيلة عامين كاملين          

   .انجازه الكبير أنه حقق أكبر رسالة للسالم في العالم، وينتظر بفارغ الصبر دخولها موسوعة غينيس
  ٨/٢/٢٠٠٦لقطرية الراية ا

  
   مواطن خالل الشهر الماضي ٣٠١عتقل ااالحتالل  .٢١

وأوضـح  .  أسـير  ٣٠١كشف تقرير إحصائي، أن قوات االحتالل اعتقلت خالل شهر كانون الثاني الماضـي              
التقرير أن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين خالل حمالت مداهمة وتفتيش، مبيناً أن العديد من األسـرى هـم                  
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أنفسهم لالنتخابات التشريعية، ومدراء الحمالت االنتخابية، وذلـك بهـدف عرقلـة االنتخابـات              ممن رشحوا   
  .التشريعية

  ٧/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  من اراضي الضفة% ٦٠ بـ االحتفاظاولمرت يؤكد نيته  .٢٢
 ان اسرائيل ستحتفظ    اكد اولمرت امس  : عبدالقادر فارس  نقالً عن مراسلها في غزة     ٨/٢/٢٠٠٦عكاظ  نشرت  

بالسيطرة على وادي االردن والمجمعات االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وعلى القدس الموحـدة وذلـك                
ـ              من مـساحة   % ٦٠خالل تطرقه الى ترسيم الحدود النهائية السرائيل لجهة الشرق ما يعني احتفاظ اسرائيل ب

مـن غيـر    أنـه   للتلفزيون االسرائيلي القناة الثانية     قال  و .فقط% ٤٠الضفة واقامة دولة فلسطينية على مساحة       
  . الممكن التخلي عن السيطرة على حدود اسرائيل الشرقية

ن فوز حماس واحتمال     إ أولمرت قال  أن   القدس آمال شحادة  في   ٨/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية   وذكرت مراسلة   
  .دية الجانب لرسم الحدود النهائيةتشكيلها الحكومة سيدفعان إسرائيل إلى تنفيذ انسحابات أخرى أحا

 قال اولمرت خالل جولة تفقدية العمال بناء        : اف ب   نقالً عن  القدس من ٨/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية   وأضافت  
وسنبذل  .الجدار ان معاليه ادوميم وغوش عتصيون ستكونان جزءا من اسرائيل ايا كانت التطورات المستقبلية             

   .لسياج هذه السنة وال سيما في القدس حيث ستعطى هذه االعمال االولويةقصارى جهدنا لتسريع اعمال بناء ا
 مع إذاعة   الثالثاءنيسيم مشعال نقل عن أولمرت في مقابلة أجريت          أن ٧/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب  وجاء في موقع    

غاليه تساهل، أنه يتوجب على إسرائيل الحفاظ على غالبية يهودية، بمعنى ترسيم حدود جديدة، بـدون إجـراء                  
  . فاوضات مع حماسم
  

   تؤثر على العالم الفلسطينية واإلنتخابات إسرائيل األحداث في :ليفني .٢٣
بعد لقائها بالملك األردني قالت وزيرة خارجية إسرائيل أمام الصحافيين في واشنطن إن األحداث في إسـرائيل                 

 ! المنطقة وعلى العـالم بأسـره      واإلنتخابات التي جرت في السلطة الفلسطينية ليست شأناً داخلياً، بل تؤثر على           
بالنسبة لنا فإن نتائج اإلنتخابات الفلسطينية هي إشكالية جداً، ومن المهم لنا أن يدرك المجتمع الـدولي                 : وقالت

وبحسب أقوالها فإن الحديث عن شروط غيـر قابلـة           .مدى الحاجة إلى التحدث عن ذلك بصوت عال وواضح        
ت س بإسرائيل وإدانة اإلرهاب ونزع األسلحة واإلعتراف باإلتفاقيـا   للتفاوض حولها، وأضافت أن اعتراف حما     

إن الفلسطينيين قـد حققـوا      : كما قالت  .، هي شروط أساسية لمواصلة المفاوضات     السابقة التي تم التوقيع عليها    
رغبتهم بانتخاب منظمة إرهابية، ووظيفتنا هي إيصال رسالة بأن القلق على الشعب الفلسطيني يجب أن يكـون                 
من رئيس السلطة ومن قبل المنتخبين الجدد، وعليهم أن يأخذوا بالحسبان ماذا سيحصل فـي حـال رفـضهم                   

   !للشروط األربعة، ستصبح السلطة غير شرعية في العالم كله
  ٧/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  طلق يد األجهزة األمنية لمواصلة سياسة اإلغتياالت يأولمرت  .٢٤

وجاء أن أولمرت أطلق يد األجهـزة         مواصلة سياسة اإلغتياالت،   أفادت مصادر مقربة من أولمرت، أنه ينوي      
األمنية لمواصلة سياسة اإلغتياالت بدون أي قيود، حتى يتوقف إطالق صواريخ القسام، وذلك وفقما جاء فـي                 
  .جلسة الحكومة األخيرة، وأشارت المصادر إلى أن أولمرت قد أصدر تعليماته بناءاً على تقرير رئيس الشاباك

  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
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   لن تؤدي إلى وقف إطالق صواريخ القساماإلغتياالتسياسة : إسرائيل .٢٥
صرحت عناصر في األجهزة األمنية اإلسرائيلية أنها ليست واثقة من تأثير سياسة اإلغتياالت المتواصلة علـى                

ـ                  ا هـو ردع    منع إطالق صواريخ القسام، وقالت إنها لن تؤدي إلى وقف ذلك بشكل مطلق، وإنما الهـدف منه
  .في حين صرحت مصادر أخرى في الجهاز األمني أن سياسة اإلغتياالت ستتواصل. المنظمات الفلسطينية

  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  سنواصل اغتيال النشطاء الفلسطينيين: موفاز .٢٦
نقلت تقارير إخبارية عن موفاز توعده امس بمواصلة الغارات الجويـة وعمليـات اسـتهداف               : ا.ب. د ،القدس

ونـسبت االذاعـة     .قطاع بغض النظر عن انتمـاءاتهم التنظيميـة       الالنشطاء الفلسطينيين في الضفة و    وتصفية  
   . إشادته بسلسلة عمليات التصفية التي جرت في غزة خالل االيام الثالثة الماضيةيهاالسرائيلية إل

  ٨/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  

  اسرائيل بدون الفلسطينيين حدودسنرسم : موفاز .٢٧
نقلت معاريف امس عن موفاز قوله ان انتصار حماس في االنتخابات يفتح الطريق  : زهير اندراوس،ةالناصر

وقال . امام الدولة العبرية التخاذ خطوات احادية الجانب في الضفة بغية ترسيم حدودها النهائية مع الفلسطينيين
 واضحة المعالم حتي نهاية السنة المراسل العسكري للصحيفة ان موفاز يعتقد بان الصورة السياسية ستكون

الحالية، عندها سيتبين السرائيل وللواليات المتحدة واالتحاد االوروبي بانه ال شريك السرائيل في العملية 
.  تأييد المجتمع الدولي للخطوات االحادية الجانبىالسلمية في الطرف الفلسطيني، االمر الذي سيؤدي ال

وتابع المراسل ان موقف موفاز يمثل عمليا اراء  .انت مفاجئة للغاية بأنها كهووصفت الصحيفة تصريحات
 حثيثة الي ضمان اغلبية يهودية في الدولة العبرية ىوحسب رؤية موفاز فان علي اسرائيل السعي بخط. كديما

  شريطة ان،للتغلب علي ما اسماه الخطر الديمغرافي وهذا االمر يتطلب زيادة االستيطان في القدس الموحدة
  .تكون القدس الموحدة العاصمة االبدية السرائيل

 ٨/٢/٢٠٠٦القدس العربي 
  

  يةسرائيلاإلحماس موضوع أساسي في المعركة االنتخابية  .٢٨
وتستخدم في الدعاية االنتخابية أكثـر      . تتربع حماس على الشعارات االنتخابية لكل األحزاب الكبيرة       : تل أبيب 

ألحزاب، يجد في حماس وخطابات قادتها، مادة إعالميـة تناسـب           ويالحظ أن كل هذه ا     .من أي موضوع آخر   
 وهذا ما جاء في مادته االعالمية التي نشرت         :وقد بدأ هذه الحملة وظل ملتصقا بشعاراتها، الليكود       . طروحاتها

فإنها حقيقة ان أولمرت قلب قرار شارون وسـمح لحمـاس أن تـشترك فـي                .  حماس تحتفل باولمرت   :أمس
مليون ٢٥٠وافق على تحرير مبلغ     باألمس  و. لقد منح لهذه الحركة بيديه الشرعية الدولية      . لقدساالنتخابات في ا  

واسرائيل تدفع  . وحماس تستغل ضعفه  . عديم الثقة في النفس   . أولمرت عديم التجربة  . شيكل للسلطة الفلسطينية  
 على حماس، فمنذ أن انتـصرت       وفي كديما ردوا على الليكود بالقول ان نتنياهو يبني رصيده االنتخابي           .الثمن

أما في العمل فقد أعلنوا انهم لن ينجروا وراء الحمالت االنتخابية المتطرفـة،             . حماس والليكود يقيم االحتفاالت   
ولكنهم يقولون انهم ال يلغون حماس وينتظرون كيف ستتصرف إزاء المطالب التي تتهافت عليها من كل حدب                 

  النتخابية الجديدة ليعلن انه مستعد لالعتراف بفوز حماس والتفاوض يذكر ان ميرتس خرج بحملته ا. وصوب
  .معها، إذا وافقت على قبول االتفاقيات الدولية

  ٨/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
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   في تسويق سياستهما االقتصادية يتنافساننتنياهو وبيرتس  .٢٩
ة في اطار المنافسة على مقاعد      تنافس نتنياهو وعمير بيرتس الثالثاء في تسويق ما اسمياه خططتهما االقتصادي          

الى % ٤٩خفيض ضريبة الدخل من   وطرح نتنياهو خطة مؤلفة من عشر نقاط ادعى انها ستتضمن ت          . الكنيست
. ومنح ميزات اللجنود وللجامعيين   % ١٤كما يدعي انه سيعمل على تخفيض ضريبة القيمة المضافة الى         %. ٤٠

وينـوي   .ع ارض للبناء مجانا في شمال وجنوب الـبالد        ومن الميزات التي سيمنحها للجنود الحصول على قط       
كما ادعى ان خطته تشمل تخفيض ثمن الدواء لهم والمساهمة في اجـور الـسكن               .مواصلة سياسة الخصخصة  

وكرر ادعاءاته بأن خطته االقتصادية ستجعل مـن اسـرائيل احـدى             .لمن يقيم منهم في منشآت اسكانية عامة      
اما بيرتس فادعى انه يتحدث بلسان المعـاقين والفئـات           .م من حيث مدخول الفرد    الدول العشر االولى في العال    

  . وهاجم نتنياهو واولمرت، محمال اياهما المسؤولية المطلقة عن االنهيار االجتماعي في اسرائيل. الضعيفة
  ٧/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

 
  غالبية االسرائيليين يعتبرون ان حماس تشكل تهديدا .٣٠

 دّل استطالع للرأي أجرتـه      :برهوم جرايسي  نقالً عن مراسلها في الناصرة       ٨/٢/٢٠٠٦الغد األردنية    نشرت
% ٦٧مؤسسة مقياس السالم االسرائيلي ان نسبة االسرائيليين الذين يؤيدون اقامة دولة فلسطينية انخفض مـن                

  .في هذه االيام% ٥٥قبل فوز حماس، الى 
سرائيليين فوز حماس تشكل خطرا قائمـا       من اال % ٥٥اعتبرت نسبة   : ٧/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب  وأضاف موقع   

% ٤٠ في العمليات االرهابية فيما أعتبرت نـسبة   اقالت إن حماس ستوقف مشاركته    % ٤٦على إسرائيل مقابل    
هل هناك حاجة لتغيير موعد اإلنتخابـات       : وفي رد على سؤال   . حماس ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني     

بأن ال حاجة لتغيير موعد االنتخابـات فيمـا   % ٨٦ى تتضح الصورة؟ أجابت    االسرائيلية نتيجة فوز حماس حت    
أنها تؤمن بأن المفاوضـات بـين اسـرائيل وحكومـة           % ١٢وافادت نسبة   . بأن هناك حاجة  % ٩أفادت نسبة   

عدم وجود احتماالت للتوصل    % ٨٣فيما رأت نسبة    . فلسطينية بقيادة حماس ستقود في النهاية إلى تسوية سلمية        
ستطالع إلى سؤال غير مـألوف عـن حاجـة وجـود            االوتطرق   .سوية سلمية مع حكومة بقيادة حماس     إلى ت 

أن أسس حماس ليست دينيـة      % ٦٥,٥واعتبرت  . حاخامات يهود في المفاوضات كون حماس حركة اسالمية       
أن حماس حركة دينيـة ويجـب       % ٢٩فيما اعتقدت نسبة    . وال حاجة مشاركة حاخامات في المفاوضات معها      

مـن  % ١٠٠وحول تأييد التفاوض مع حماس أظهر مؤشر السالم أن          . شراك الحاخامات في المفاوضات معها    ا
من مصوتي العمل بأنها تؤيد     % ٦٤مصوتي ميرتس يؤيدون التفاوض مع حكومة برئاسة حماس، وأفادت نسبة           

. مي مـن هئيحـود هلئـو      ١٧%من شاس و  % ٢٨من ليكود و  % ٣٠من كديما و  % ٤٨التفاوض مع حماس و   
تحويـل  % ٢٢أنهم ال يؤيدون تحويل األموال، فيما أيدت نسبة % ٦٩وحول تحويل األموال للسلطة قالت نسبة      

أن على اسرائيل ان تحدد حدودها النهائية بنفسها        % ٧٥,٥وحول الحدود النهائية السرائيل قالت نسبة       . األموال
   .هذا الحل% ١٨جدار بينما عارضت نسبة العن طريق انهاء بناء 

  
  منع متطرفين يهود من دخول مدينة سخنين العربية  .٣١

 منعت الشرطة االسرائيلية امس خمسين ناشطا من المتطرفين اليهود من الدخول الى سـخنين               : اف ب  ،القدس
وقال زعيما المجموعة ان المجموعة تريد زيارة المدينة للتحقق من عدد المنازل المـشيدة               .العربية في الجليل  
واوقفت الشرطة المجموعة القادمـة فـي موكـب مـن           .  هدم المنازل في مستوطنة عمونا     بدون ترخيص بعد  

السيارات عند مشارف سخنين وامرتها بالعودة ادراجها تجنبا لوقوع صدامات مع العرب الذين بدأوا يتجمعون               
  الحكومة بشأن وندد بن غفير باوامر  .وامتثل المتطرفون لالمر لكنهم اقسموا انهم سيعودون .في وسط المدينة
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  .هدم المنازل المبنية بدون ترخيص معتبرا انها تنطوي على تمييز بحق اليهود لصالح العرب السباب سياسية
  ٨/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 

  
  من ناتجها على مستوطنات الضفة % ١٥اسرائيل تنفق  .٣٢

 ١٩٦٧الل منذ العـام      كشف تقرير اسرائيلي أن اسرائيل صرفت في سنوات االحت         :الناصرة،  برهوم جرايسي 
من ناتجها القومي على بناء البيوت االستيطانية في الضفة الغربية، باالضافة الى مخصـصات              % ١٥اكثر من   

اخرى للمستوطنات والمستوطنين، كما يكشف التقرير ان حكومة اولمرت ستسجل في العام الجاري رقما قياسيا               
   .في وتيرة البناء االستيطاني في الضفة

  ٨/٢/٢٠٠٦ردنية الغد األ
  

  رئيس الشاباك ينفي عالقة عرفات بتفجر اإلنتفاضة الثانية  .٣٣
نفى رئيس جهاز الشاباك ديسكين كافة المزاعم اإلسرائيلية حول عالقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات               

مخطط لها من قبل    وبحسب ديسكين فإن اإلنتفاضة الثانية لم يكن         .بتفجر اإلنتفاضة الثانية بعد فشل كامب ديفيد      
وأضاف أن عرفات قد فـوجئ فـي         . بل بادرت إليها المجموعات التابعة لفتح بقيادة مروان البرغوثي         عرفات

  !البداية باإلنتفاضة إال أنه ما لبث أن بدأ يعشها في مراحل متقدمة
  ٧/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  تفاقم ظاهرة سرقة األسلحة من معسكرات الجيش االسرائيلي   .٣٤

كشف تقرير عسكري اسرائيلي عن تفاقم ظاهرة سرقة االسلحة من معـسكرات الجـيش               : شحادة  آمال ،القدس
 سنوات سرقت من المعسكرات     ٥وتبين انه خالل    . وبيعها الى الفلسطينيين وعصابات العالم السفلي في اسرائيل       

فاع، ففي حـين  وبينت المعطيات ان هذه الظاهرة آخذة باالرت. % ٤٠ قطعة سالح لم يسترجع منها سوى       ٨٨٦
  . ٢٠٠٤ في العام ٢٠٣ فقد ارتفعت الى ٢٠٠١ بنادق اوتوماتيكية متطورة عام ١٠٦سرقت 

  ٨/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

   إسرائيلتراع في قعدد أصحاب حق اال .٣٥
قالت مصادر في وزارة الداخلية اإلسرائيلية إن عدد أصحاب حق االقتـراع النهـائي للكنيـست                : ياسر العقبي 

  . مصوتًا٥٠١٤٦٢٢و  ه١٧الـ
  ٧/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
   لمقاطعة االنتخابات العرب تدعو الكيانحركة في  .٣٦

لكنيـست  اتشكلت في صفوف المواطنين العرب في اسرائيل حركة تدعو الـى مقاطعـة انتخابـات                : تل أبيب 
لج واالستعاضة عنها بانتخاب برلمان عربي في اسرائيل يمثل هذه الشريحة مـن الـشعب الفلـسطيني ويعـا                 

وتضم هذه الحركة جسمين سياسيين، هم الشقان المنبثقان عن االنشقاق الذي حصل في حركة أبنـاء                 .قضاياها
اما النواب العرب في الكنيست فقد اعتبروا طروحات هذه الحركة خاطئة وتخدم مصالح األحزاب اليمينية               . البلد

  . رلمان االسرائيلي سيمأله يهود متطرفون ان غياب العرب عن الب:وقال محمد بركة. الصهيونية في اسرائيل
  ٨/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
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   يكشف عن فجوات كبيرة في الغراماتيإسرائيلمراقب  .٣٧
وجه مراقب الدولة لندنشتراوس إنتقادات للجنة المختصة بفرض الغرامات في سلطة الضرائب في تقريره الذي               

جري بشكل سريع وسطحي وأن هناك فوارق كبيرة تصل         نشر الثالثاء، جاء فيه أن المداوالت في هذه اللجنة ت         
  .إلى عشرات النسب المئوية في نسبة الغرامات التي تفرض في حاالت متشابهة، بدون تقديم أي تعليل لذلك

  ٧/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  زيارة رسمية للرئيس االسرائيلي الى اليونان .٣٨
 شباط هـي االولـى لـرئيس        ١٦ و   ١٤ن بين   يقوم موشيه كاتساف بزيارة رسمية الى اليونا      : ب. ف. ا،  اثينا

واوضح بيان رسمي ان الرئيس سيلتقي خالل زيارته نظيره اليوناني بابولياس ورئـيس الـوزراء               . اسرائيلي
  .كرامنليس ورئيسة البرلمان بيناكي وقادة االحزاب السياسية والجالية اليهودية في اليونان

  ٨/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
 

  ن اتفاقاً لتطوير صواريخ الهند وإسرائيل توقعا .٣٩
 وقعت الهند وإسرائيل اتفاقهما المشترك األول لتطوير األسلحة، بهدف انتاج الصاروخ االعتراضي             :يو بي آي  

وتمت الموافقة الهندية على    .  مليون دوالر  ٣٥٠ـ لسالحي البحرية في الدولتين بتكلفة تأسيسية قدرت ب        ٢البرق  
لسلة من التجارب أثبتت فعاليته وإمكانية دمجه في المنظومـة الراداريـة         المشاركة في إنتاج الصواريخ، بعد س     
 . الروسية التي تعتمدها البحرية الهندية

 ٨/٢/٢٠٠٦السفير 
  ركود اقتصادي وتجاري واضح المعالم في مناطق السلطة  .٤٠

األمر الذي ادى    الف موظف أمني ومدني في دوائر وأجهزة السلطة الفلسطينية لم يتلقوا رواتبهم،              ١٤٥ال يزال   
وقال وزير االقتصاد سنقرط أن التأخير فـي دفـع          . الى سيادة حالة من الغضب والقلق في أوساطهم وعوائلهم        

الرواتب جاء بسبب الوضع االقتصادي الصعب الذي تمر فيه السلطة، مشيراً الـى ان اسـرائيل لـم تحـول                    
لم تف بتعهداتها المالية التي التزمت بها للسلطة،        مستحقات السلطة إال قبل يومين، في حين أن العديد من الدول            

  .معرباً عن امله في ان يتم الوفاء بهذه التعهدات قريباً
  ٨/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  مبعوث الرباعية يصل األراضي الفلسطينية لمناقشة تمويل السلطة  .٤١

وذلك بهدف إجراء مباحثات مع     وصل ويلفنسون مبعوث اللجنة الرباعية الى المناطق الفلسطينية،         :  ألفت حداد 
وقال سنقرط ان ولفنسون لديه الضوء االحضر من اللجنة الرباعيـة بـان     .محمود عباس وعدد من المسؤولين    

يبحث موضوع التمويل للسلطة الفلسطينية والعمل على تخفيف العبء االقتصادي والمـالي خـالل المرحلـة                
  .االنتقالية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة

  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨ عرب
  

   االرتفاع تواصلاالسهم الفلسطينية  .٤٢
 واتسع  ،واصلت االسهم الفلسطينية االرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وتخطى مؤشر القدس حاجز االلف نقطة             

  وفضل متعاملون االحتفاض بأسهمهم امال في تحقيق مكاسب خالل االيام .   شركة٢١نطاق التداول اسهم 
  .نهوض الذي تشهده االسهمالمقبلة في ضوء ال

  ٨/٢/٢٠٠٦الدستور 
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  االتصاالت الفلسطينية تؤسس شركة برأس مال يبلغ مليار دوالر  .٤٣

اعلن رئيس مجلس ادارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية، امس، انشاء شركة استثمارية،           : جعفر صدقة -عمان
وقال المصري ان المجلس صـادق       .برأس مال يبلغ مليار دوالر، لتمويل خططها االستثمارية خارج فلسطين         

على انشاء شركة استثمارية اقليمية، سيكون مقرها في االمارات العربية المتحدة لتكون المظلـة االسـتثمارية                
  .للمجموعة وحلفائها في االسواق االقليمية والدولية

  ٨/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  

   مسبقاً على حماسالحكمعبداهللا الثاني يدعو الى عدم  .٤٤
دعا عبداهللا الثاني، عقب لقائه تسيبي ليفني في واشنطن امس، الى عدم اصدار :  سالمة نعمات- اشنطن و

وحذر من  .احكام مسبقة بحق حركة حماس قبل تشكيلها الحكومة الفلسطينية الجديدة واعالن برنامجها السياسي
لدولي الى استمرار تقديم المساعدات خطورة التخلي عن الفلسطينيين في هذه المرحلة الحرجة، داعيا المجتمع ا

وشدد على اهمية التعامل مع الحقائق الجديدة التي ترتبت على فوز حماس، مشيراً الى ان االردن  .للفلسطينيين
وذكرت . سيتعامل مع الحكومة الفلسطينية التي يجري تشكيلها وسيواصل دعمه للسلطة الوطنية الفلسطينية

 حماسبداهللا الثاني سينقل الى الرئيس االميركي قلق بالده العميق ازاء فوز مصادر ديبلوماسية غربية ان ع
وتنامي القوى االسالمية على المستوى االقليمي والتداعيات المحتملة بالنسبة الى األردن والمنطقة من تزايد 

  . نفوذ التيارات الراديكالية
  ٨/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  رفت بإسرائيل إذا اعتحماسالرئيس بوش سيأخذ بيد : بلير .٤٥

وقـال ال   .  أثنى توني بلير على الطريقة التي وصلت عبرها حركة حماس الى الـسلطة             :  عمار الجندي  -لندن
شك لدي على االطالق بأن اميركا ستفتح ابوابها امام حماس إذا تخلت عن هـدفها المعلـن بالقـضاء علـى                     

ن االخير سيكون في طليعة الراغبين باألخذ بيد        واشار الى ان مناقشاته مع بوش تدفعه الى االعتقاد بأ         . اسرائيل
وقال، إن نتائج االنتخابات الفلـسطينية لـم         .حماس على طريق السالم إذا اثبتت انها تتمتع بالنضج والواقعية         

علينا ان نقبل هذا التفويض، وال يمكننـا  وتابع . اوضح انني اعرب اآلن علناً عن قبولنا لهذا التفويض و ،تفاجئه
غير ان الزعيم البريطاني كرر مرة تلو االخرى بأن التعامل مع حمـاس غيـر               . تجاهله ألنه تأسس ديمقراطياً   

وقال لن نكون قادرين على المساعدة إذا لم تعمد الحركـة           . ممكن ما لم تتخل عن البند المثير للجدل في ميثاقها         
وذكر ان جهات عربية واسالمية تسعى الى اقناع حماس حالياً بأن هذه هي فرصتكم على                .الى الغاء ذلك البند   

  .امل ان تبادر الى اتخاذ التعديالت المطلوبة
  ٨/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  مؤامراة إسرائيلية للرسولالرسوم المسيئة : طهران .٤٦

ة جاءت نتيجة لفوز حركة حماس في اعتبرت إيران الرسوم المسيئة للرسول الكريم، بأنها مؤامرة إسرائيلي
وجاء ذلك في تصريح لقائد اللثورة اإلسالمية في إيران، خامنئي، في كلمة ألقاها أمام  .االنتخابات التشريعية

 .منتسبي القوات الجوية اإليرانية
  ٧/٢/٢٠٠٦سي ان ان 
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  تصريحات رئيس بلدية لندن حول الدولة الفلسطينية  ى علاحتجاج .٤٧
ردا  بها رئيس بلدية لندن ليفينغستون، ىشجبت السفارة االسرائيلية في لندن تصريحات ادل:  آيلندن ـ يو بي

 عملية ميونيخ ان افضل طريقة لتذكر دورة ميونيخ هو اقامة دولة ىاقتراح اقامة احتفال خاص في ذكرعلى 
 . جانب اسرائيل بدون حواجز ىفلسطينية ال

 ٨/٢/٢٠٠٦القدس العربي 
  

   من شركات تساعد االحتالل أموالهاا تؤيد سحب كنيسة إنكلتر .٤٨
ذكرت صحيفة بريطانية امس، ان المجلس الكنسي لكنيسة انكلترا دعم باألكثرية الـساحقة دعـوات مفوضـي                 
الكنسية لسحب االموال من الشركات المنتفعة من االحتالل االسرائيلي غير الشرعي لفلسطين، وخاصة شـركة               

 ماليـين دوالر، بـسبب اسـتخدام آلياتهـا          ٤،٢ملك الكنسية استثمارات فيها بقيمة      كاتربيالر االميركية التي ت   
وفـي مداخلتـه، رأى اسـقف         . وجراراتها في هدم منازل الفلسطينيين من قبل قوات االحتالل االسـرائيلي          

مشدداً كسفورد ان المسيحيين في فلسطين يعيشون في يأس، وان اللوم في ذلك يقع على الحكومة االسرائيلية،                 ا
  . على ان المشكلة ليست مع كاتربيالر، بل مع اسرائيل

 ٨/٢/٢٠٠٦السفير 
  

  باريس تحذر من اتخاذ النزاع منحى راديكالي .٤٩
دانت فرنسا امس اطالق صواريخ فلسطينية على اسرائيل وكذلك الهجمات المحددة االهداف التي يقـوم بهـا                 

  .الفلسطيني منحى راديكاليا-زاع االسرائيليالجيش االسرائيلي ضد فلسطينيين وحذرت من اتخاذ الن
  ٨/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 

  
  افغانستان تنفي اجراء اي اتصال مع اسرائيل .٥٠

نفت السلطات االفغانية أمس المعلومات التي نشرتها صحيفة اسرائيلية واشـارت الـى حـصول اتـصاالت                 
  . اال بعد اقامة دولة فلسطينيةدبلوماسية مع اسرائيل واكدت مجددا ان مثل هذه االتصاالت لن تتم 

 ٨/٢/٢٠٠٦عكاظ 
  

  عنان يستنكر استهداف إسرائيل نشطاء فلسطينيين .٥١
أعرب األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان عن قلقه بشأن استهداف نشطاء فلسطينيين من جانـب القـوات                  

دان عنان أيضا الهجمات التي     وأ . االسرائيلية، مضيفا أن هذه األعمال ترقى إلى مستوى االعدام بدون محاكمة          
  . يشنها مسلحون فلسطينيون بالصواريخ على اسرائيل من قطاع غزة

  ٨/٢/٢٠٠٦بي بي سي العربية 
  

  مشروع األقاليم ال يهدف إلى ضم الضفة الغربية وغزة: الطراونة .٥٢
لى أقاليم يهدف   جدد فايز الطراونة نفيه حول ما كان أثير بأن مشروع تقسيم المملكة إ            :   أشرف الراعي  ،عمان

وشدد على عدم وجود أجنـدة       .إلى ضم الضفة الغربية وقطاع غزة في إقليمين بما يحقق المشروع الصهيوني           
وأكد علـى    .مخفية تهدف إلى تحقيق الكونفدرالية التي ترفضها المملكة إيمانا منها بالقضية الفلسطينية وثوابتها            

ب االنتخابات التشريعية الديمقراطية التي أجريـت قبـل نحـو           قدرة الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة عق      
  . أسبوعين

  ٨/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
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   في رام اهللا الدبلوماسيةاستراليا تغلق ممثليتها  .٥٣

اغلقت أستراليا مؤقتا أمس ممثليتها الدبلوماسية في مدينة رام اهللا وأصدرت تحذيرا الى الرعايا االستراليين من                
ناطق الفلسطينية وإسرائيل وسوريا ولبنان وذلك في أعقاب االضطرابات التي أثارهـا نـشر              زيارة كل من الم   

ونقل عن وزير الخارجية االسترالي قوله إن مكتب الممثلية في رام اهللا قريـب مـن                ،  الرسوم الهزلية المسيئة  
  . مبنى الممثلية الدنماركية الذي كان عرضة العتداءات على هذه الخلفية

٨/٢/٢٠٠٦ية الشرق القطر  
 

   خبراء في واشنطن في فوز حماستقرير واشنطن يستطلع أراء .٥٤
 استطلع تقرير واشنطن أراء مجموعة من كبار الخبراء في شـئون الـشرق              :  عادل الدقاقي  -تقرير واشنطن 

األوسط من العاملين في كبار مراكز األبحاث األمريكية، عكست تلك اآلراء في مجملها المعـضلة األمريكيـة                 
تمثلة في عدم توقع فوز حماس، وعدم وجود إستراتيجية للتعامل مع فوز إسالميين ال تقبل بهـم الواليـات                   الم

  .المتحدة في انتخابات حرة ونزيهة في الدول العربية
وفي هذا اإلطار يقول عمر حمزاوي الباحث بمعهد كارنيغي للسالم يمكن القول إن حماس بدأت فعال مـسيرة                  

 Hamas' Newالحملة االنتخابية التي قامت بها، حيث حاولت الظهـور بمظهـر جديـد    التغيير انطالقا من 
Look                 وبدأ قادتها يطالبون باسترجاع األراضي التي احتلتها إسرائيل خالل حرب عام سبعة وستين بدال مـن 

هديد بتجميـد   ويعتبر أن الضغوط الدولية على حماس والت       .المطالبات السابقة بالعودة إلى حدود ثمانية وأربعين      
المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية ستزيد في شعور بعض قيادات الحركة بضرورة التغيير، لكـن هـذا                
األمر قد يستغرق وقتا طويال ألنه لدى الحركة قيادات عديدة ومتنوعة كما أن عملية اتخاذ القـرارات داخلهـا                   

على ماء الوجه وكرامتها بين مؤيديها خاصة فـي  تسير ببطء باإلضافة إلى حرص الحركة الشديد على الحفاظ         
  . أول محك تمر به

غير أن ريتشل برونسون مديرة قسم دراسات الشرق األوسط والخلـيج فـي مجلـس العالقـات الخارجيـة                    
Council on Foreign Relations فتستبعد تغيير حماس لمواقفها والجنوح نحو االعتدال خاصة على المدى 

حماس قد تمدد إعالن الهدنة مع إسرائيل غير أن قضية التعامل مع إسرائيل في حد ذاتهـا                 وتقول إن   . القريب
ولعل التحدي األكبر هو ما ستفعله بشأنِ قوات األمـن وكيفيـة            . تحتل درجة ثانوية على قائمة أولويات حماس      

األقـصى وحركـة    توحيدها، أي توحيد مقاتلي حركة حماس وقوات األمن الفلسطينية الحالية ونشطاء كتائـب              
وتضيف برونسون  أنه من الناحية النظرية يمكن القول إن حماس سـتتغير              .الجهاد في قوة أمن موحدة وفعالة     

  .وتميل نحو االعتدال على المدى البعيد
 الباحث بمجلس العالقات الخارجية  إن أعضاء حركة حماس، على خـالف مـن               تمن جانبه يقول ماكس بو    

ان، ال يتمتعون بالرفاهية المالية ألنه ليس هناك نفط فـي األراضـي الفلـسطينية،               يصفهم بالمتطرفين في إير   
وبالتالي فإن تجميد المساعدات الدولية للفلسطينيين سيؤدي إلى تراجع شعبية الحركة التي ستضطر إلى انتهـاج   

ألراضـي  كما يرى أنه فـي حـال تحولـت ا         . سياسة التقشف تماما مثلما حدث لحركة طالبان في أفغانستان        
الفلسطينية إلى ما يصفه بـحماستان تكون مرتعا لإلرهاب الدولي فإنها ستكون أكثر عرضة إلجراء عـسكري                

  . على غرار ما حدث في أفغانستان
غير أن نيثان بروان  أستاذ العالقات الدولية بجماعة جورج واشنطن والباحث بمعهد كارنغي للسالم فيرى أن                 

ومة الفلسطينية سيبعث برسالة خاطئة إلى الشعب الفلسطيني، الذي قد ينظر إلـى             وقف المساعدات الدولية للحك   
  .ذلك على أنه معاقبة له



 

 18

يقول ماكس بوت إن  انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت خالل السنوات العشر الماضية على أيـدي الـسلطة                 
ين الفلسطينيين، وأن ذلك التـذمر  الفلسطينية التي سيطرت عليها حركة فتح تركت آثارا سلبية وتذمرا وسخطا ب     

والسخط ساعد بشكل كبير في فوز حماس في االنتخابات األخيرة، ألنها استطاعت أن تظهر بصورة الحركـة                 
ويقول إنه يتعين على الواليات المتحدة اآلن الدفاع بشكل حقيقي وفعلـي عـن حقـوق                . النزيهة واإلصالحية 

سالمية لإلصالح وتبني الديمقراطية لتفادي تكرار تجربة حماس        اإلنسان والضغط على الحكومات العربية واإل     
وهو األمر الذي يشدد عليه  نيثان براون الـذي           .في دول أخرى كمصر والسعودية وباكستان قبل فوات األوان        

قال  إنه إذا كانت حكومة الرئيس بوش جادة في مسعاها لتطبيق أجندة الديمقراطية في الشرق األوسـط، فإنـه     
  . ن عليها أن تقبل النتائج التي ستترتب عن ذلكسيتعي

  ٤/٢/٢٠٠٦تقرير واشنطن 

 
  !!  مليون دوالر٧٠٠خمسون قضية فساد قيمتها .. فقط .٥٥

  ياسر الزعاترة
تقدر للرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرته إلى فتح ملفات الفساد في السلطة، مع أن األوروبيين، وربما 

عوا في هذا االتجاه حرصاً على أموالهم بعد أن تبين أن سلطة حصلت على ما األمريكيين أيضاً هم الذين دف
يقرب من خمسة مليارات من المساعدات ما زالت على شفا اإلفالس، من دون أن يخفي ذلك حرصاً على 

سلو التي تمتع بها اإلسرائيليون منذ أو'' االحتالل الديلوكس''إسناد سلطة ال بد من وجودها كي تتواصل معادلة 
في أيام عرفات رفع شعار اإلصالح من أجل المال من جهة، لكن الجانب اآلخر كان أكثر أهمية، . ولغاية اآلن

أعني الجانب األمني المتعلق بمسار المقاومة الذي لم يعارضه الرئيس الراحل، بدليل أن حكاية رئيس الوزراء 
يجب قوله ابتداء هو أن النائب العام الفلسطيني لم ما . القوي التي اشترطوها عليه لم تعد قائمة في عهد خلفه

 قضية فساد مالي وإداري تسببت في ٥٠يفاجىء الشارع الفلسطيني بالمعلومات التي أوردها قبل أيام عن 
  . مسؤوالً فيما هرب عشرة آخرون إلى الخارج٢٥ مليون دوالر، حيث ألقي القبض على ٧٠٠إهدار 

لشارع الفلسطيني لم يسمع إلى اآلن عن اعتقال واحد من األسماء المتداولة في والالفت في هذه القضية هو أن ا
قضايا الفساد، أعني األسماء الكبيرة، وذات المراتب األولى، كان بعضها يقدم االسمنت لبناء الجدار األمني 

اعفت في كل الصهيوني، فيما كان ثمة وزير متخصص في تقديم الخدمات المتعلقة ببناء المستوطنات التي تض
مناطق الضفة الغربية خالل مرحلة أوسلو، وهذا األخير كما هو حال بطل فضيحة االسمنت ما زاال طليقين، 

وال تسأل بعد ذلك عن القائد الفتحاوي الكبير الذي يلعلع في الفضائيات، !! وال يعتقد أن أحداً سيمسهما بسوء
بالقول، طول عمره الشعب '' المفأرن''أن الطحين صاحب فضيحة الطحين الشهيرة الذي سخر من منتقديه بش

  !! ''، وقّفت على هاي المرة.. خــ ''الفلسطيني ماكل 
كما لن نسمع أن أحداً من قادة األجهزة األمنية أو المتنفذين الذين سرقوا أراضي الدولة أو األراضي العامة 

لحيثيات التي كشفها مدير عام دائرة األراضي في الفخمة قد أعادوا ما سرقوه، على رغم ا'' الفلل''وشيدوا عليها 
هل ثمة حاجة لكي نشير إلى قادة كبار في األجهزة األمنية لم يتورطوا فقط في قضايا فساد . السلطة قبل شهور

وخاوات وعموالت فقط، بل تورطوا أيضاً في هتك أعراض الناس، وفي غزة قصص متداولة يندى لها 
 نشرت صحيفة معاريف ٣/٢قبل أيام، وتحديداً يوم !! طالها طلقاء لم يمسسهم سوءالجبين، ومع ذلك ما يزال أب

اإلسرائيلية تقريراً مطوالً حول قضايا الفساد في السلطة ال داعي الستعادته هنا، ليس خشية المساءلة القانونية، 
  . من التفصيلألن أحداً من المعنيين لن يجرؤ على فتح الطابق، ولكن ألن المقام ال يحتمل الكثير

اشتراها بـ . مع ذلك دعونا نشير إلى حكاية فيال الشوا التي اشتراها مناضل يقول إنه قائد اإلصالح في فتح
 ألف دوالر رغماً عن أصحابها الذين رفضوا في البداية، فجاءهم التهديد بإطالق الرصاص عليها فما ٦٠٠

الكردي (مستشار االقتصادي للرئيس الراحل ودعونا نتساءل بعد ذلك عن ال. كان أمامهم سوى الرضوخ
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وماذا فعل بمئات الماليين من أموال الفلسطينيين التي بحوزته؟ كيف ألمثال هؤالء أن يكونوا أمناء ) العراقي
  على قضية الشعب الفلسطيني؟ 

دوام مشروع إن من يبيع ضميره ويأكل أموال الناس بالباطل ال يمكن أن يكون مناضالً حقيقياً، وسيبقى على ال
بيع وشراء ال أكثر وال أقل، ونتذكر هنا أن من وقفوا ضد انتفاضة األقصى في شهورها األولى قبل أن تصبح 
تياراً جارفاً كانوا من طبقة قادة األمن المنتفعين، إلى جانب عدد من السياسيين الذين تحولوا إلى رجال أعمال 

ن فتح بعض الملفات قد سبق االنتخابات، ولكن هل كانت ال خالف على أ .وتعطلت مشاريعهم بسبب المقاومة
ستعلن على هذا النحو لوال النتائج التي أسفرت عنها، ثم ما هي الخطوة التالية بعد اإلعالن؟ أفيدونا يا من 

  ترفضون الشراكة مع حماس في السلطة؟ 
٨/٢/٢٠٠٦الدستور   

  
   لحماسلو كنت زعيماً .٥٦

 تشارلي ريز
سحت حركة حماس االنتخابات البرلمانية الفلسطينية ففي نهاية المطاف كان الرئيس ضحكت كثيرا بعد ان اكت

بوش والمقربون منه من منظري المحافظين الجدد يبشرون بان الديموقراطية في الشرق االوسط سوف تؤدي 
  . الى السالم

 امر جيد بنظر بوش اذا ،غير ان الرئيس االمريكي سوف يجد نفسه مرة ثانية امام حائط مسدود فالديموقراطية
اسفرت فقط عن انتخاب اشخاص يريدهم هو ان يتسلموا مناصب حكومية رفيعة والخيار الذي اتخذته االغلبية 

ومن .  ليس مقبوال من قبل الرئيس االمريكي،الفلسطينية في انتخابات وصفها جميع المراقبين بانها حرة وعادلة
منذ فترة طويلة ولم تصنفها الواليات المتحدة طوال الجزء المعروف ان حماس كانت موجودة في فلسطين 

االكبر من هذه الفترة بانها منظمة ارهابية ولحماس جناح عسكري غير ان معظم نشاطاتها كانت تبذل في 
مجاالت الرعاية الصحية والمساعدات االنسانية والتربية والتعليم وعرفت بانها حركة شريفة على عكس 

واذا كان هناك شيء ما يتخوف منه االمريكيون . الكثيرون من الفلسطينيين بانها فاسدةحركات اخرى يصفها 
فهو وجود شخص شريف واالسوأ من ذلك وجود عدة اشخاص شرفاء فكيف تستطيع االدارة االمريكية ابتزاز 

واحد بتدعيم السلطات الفلسطينية وارغامها على السكوت والهدوء في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل من جانب 
 ولذلك فال عجب اذا كان البيت االبيض يشعر ؟موقفها اذا كان االشخاص المنتخبون يرفضون االبتزاز والرشوة

  . بالقلق
  : ولو انني كنت زعيما لحركة حماس لكنت وجهت الى الرئيس بوش رسالة تتضمن بشكل رئيسي مايلي

 سنة تتحدثون انتم االمريكيون ٣٩ومنذ . تحدث اليكال تقلق بشأن عدم الحوار معنا فنحن ال نرغب مطلقا بال
عن عمليات السالم ولكنكم لم تعيدوا الينا سنتيمترا مربعا واحدا من االراضي الفلسطينية وبالمقابل توسعت 
اسرائيل الى داخل االراضي الفلسطينية في الوقت الذي كنتم تحولون دون قيام االمم المتحدة باي عمل لوقفها 

  . عن ذلك
 اجتاحت اسرائيل اراضي الضفة الغربية والقدس ١٩٦٧ن االزمة في فلسطين هي في غاية البساطة ففي العام ا

 وبالتالي ليس لدينا اي ،الشرقية ومازالت تحتلها حتى اليوم ونحن ليس لدينا القوة العسكرية لطرد االسرائيليين
وهكذا عليكم الحوار .  دوالر فلكم نفوذكم عليها مليار٩٠من  اما انتم الذين اعطيتم اسرائيل اكثرنفوذ عليهم 

 وفور زوال االحتالل االسرائيلي ينتفي وجود القضية الفلسطينية وبانتظار.  وليس معنا،مع االسرائيليين
بد  وال . من القضايا الداخلية التي يجب حلها والتي شكلت قاعدة انطالقنا منذ البداية حصول ذلك ثمة الكثير

 .  اصدقاءنا الحقيقيين في الشرق االوسط كانوا اول من دعا حماس الى التوجه نحو االعتدالمن التذكير بان
لكن اشك في انها سوف تفعل النها ترفض عرض عقيدتها واخالصها للبيع وللفلسطينيين كما لسائر شعوب 
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نقف الى جانب االرض الحق الذي النزاع عليه في مقاومة احتالل اراضيهم ومن المهين والمشين لنا اننا 
  . المحتلين

٨/٢/٢٠٠٦عكاظ   
  

  حماس لن تحصل على شيء بالمجان .٥٧
 دينيس روس

خالل السنوات التي عملت فيها وسيطا للسالم بين اسرائيل وجيرانها، أذهلني ندرة وجود تزامن بين الجانبين  
ن والفلسطينيين بزالزل ومن سوء الحظ أن هذا النمط اليزال سائدا اليوم وفي وقت يمر فيه كل من االسرائيليي

  .  لكن في اتجاهين مختلفين،سياسية، يبدو الفريقان متأهبين لخوض تغيير جذري
 ربما للمرة االولى منذ ان كان ديفيد بن غوريون - فإسرائيل تتمتع اليوم بإجماع عريض جدا باتجاه الوسط 

يين، واالنسحاب بكثافة من الضفة  ويبدو الرأي العام مستعدا لفك االرتباط مع الفلسطين- رئيسا للوزراء 
الغربية، ونفض اليد عن التدخل في شئون الفلسطينيين؛ وقد يكون ارييل شارون هو من شكل هذا االجماع، او 
ربما ادرك انه موجود، وبحاجة الى زعيم ليرشده ويبدو خليفته الطبيعي، ايهود اولمرت عازما على السير 

  .على نهجه 
طينيون لصالح اعادة صياغة السلطة الفلسطينية بانتخاب حماس، تلك الحركة على النقيض ، صوت الفلس

 او حتى طالقيا تفاوضيا من االسرائيليين ، والذي -التي ترفض مفهوم السالم في حد ذاته مع االسرائيليين 
  .تدور حوله خطة فك االرتباط اصال 

نه قبل االنتخابات الفلسطينية كان هناك من اإلسرائيليين في استطالع رأي عن اعتقادهم بأ% ٧٧وإذ عبر 
شريك سالم فلسطيني، ربما جاء فوز حماس المفاجئ فقط ليعزز من الرغبة االسرائيلية نحو الفصل احادي 
الجانب؛ والمشكلة بالطبع هي ان هذا الفصل، او فك االرتباط، ليس طرحا بسيطا، خاصة فيما يتعلق بالضفة 

ث المسافات بعيدة عن المدن االسرائيلية الرئيسية الكبرى، تعتبر الضفة الغربية فعلى العكس من غزة، حي
الغربية قريبة للغاية بحيث انها تشكل هواجس امنية جدية لالسرائيليين فهل تضمن اسرائيل ان صواريخ القسام 

ت هل ستحتفظ اسرائيل ، حتى لو اتخذقصيرة المدى لن تطلق من الضفة الغربية على مدنها وتجمعاتها؟ 
الخطوة المؤلمة بإخالء المستوطنات من جزء كبير من الضفة الغربية، بوجود عسكري او جاهزية للتدخل 

  السريع الجهاض هجمات ارهابية من المناطق الفلسطينية؟
برغم اعترافهم بتعقيد االجابة على تلك االسئلة ، سيواصل االسرائيليون على االرجح طريقهم على اي حال، 

غبة الشعبية لحسم المشاكل الديموغرافية ووضع حدودها وتحديد مستقبلها بدون ان يكونوا رهينة بالنظر الى الر
  .بيد العجز او الرفض الفلسطيني الصريح

واذا كانت حماس بغريزتها تفضل تفادي التعاون من اسرائيل، فإنها ستجد ان الحكم يشكل لها عددا من 
تجمع الضرائب وعائدات لسطينيين بالكهرباء والمياه وهي التي المعضالت، حيث ان اسرائيل هي التي تمد الف

الجمارك التي توفر معظم االموال المطلوبة للصرف على الجهاز االداري الفلسطيني، واسرائيل هل التي 
  .تتحكم تقريبا في منافذ الدخول من والى االراضي الفلسطينية

 انها ترشحت وفازت على اساس برنامج هذا ويتوجب على حماس ان تواجه حقيقة واحدة اخرى وهي
لالصالح وتوفير حياة افضل للفلسطينيين، ولكن الحياة لن تتحسن على االرجح ما لم تحصل حماس على 

 وهو االمر الذي سيتطلب التعامل مع الفساد المزمن وغياب -الهدوء الذي تحتاجه العادة بناء المجتمع 
اقتصاد يوفر فرص عمل ويعد بمستقبل افضل وحين يعلن قادتها أن القانون، وتوفير خدمات اجتماعية وتطوير 

حماس ستضع سياسة اجتماعية جديدة وسياسة صحية جديدة، وسياسة اقتصادية وصناعية جديدة، فإنهم بذلك 
  فهل بوسعهم ان يوفروا كل ذلك اذا كانوا في حالة حرب مع اسرائيل؟, يرفعون من سقف التوقعات
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 ين، مثل خالد مشعل المقيم بدمشق ، سيضغطون من اجل العودة الى السالح قريبا، الان قادة حماس الخارجي
؛ وأما سيما وأن من يساندونهم في ايران يحضون على انتهاج هذه المسار وربما يربطون زيادة التمويل بذلك

لتعامل مع حقائق القادة المحليون مثل محمود الزهار واسماعيل هنية ، الذين يعيشون في غزة ويتوجب عليهم ا
الحياة اليومية، فربما يكون لهم اولويات اخرى وإذ يتشاركون في رفض اسرائيل، فإنهم قد يسعون على االقل 
الجراء حوار غير مباشر مع االسرائيليين للحفاظ على الهدوء، والنظر فيما يمكن ان تقدمه اسرائيل لهم وقد 

شيء تعطيه للشعب الفلسطيني، فسوف ندرسه، ولكننا لن نعطيها انه اذا كان لدى اسرائيل : قال الزهار بالفعل
  .اي شيء مجانا

ينبغي ان يكون عكسا لهذه المقولة ، بمعنى ان حماس ) وموقف المجتمع الدولي ايضا(ان الموقف االسرائيلي 
خاصة، لن تحصل على شيء بالمجان ؛ عليها ان تثبت انها ستتغير؛ وقد ترغب في الهدوء حسب احتياجاتها ال

  .لكنها ستحاول استغالل هذا الهدوء الضروري للحصول على االعتراف من الخارج والبضائع من االسرائيليين
قد تجد كل من حماس واالسرائيليين عالقة االمر الواقع مفيدة فإسرائيل ستكسب الهدوء وتستمر في استكمال 

ء الداخلي يبدو ذلك منطقيا، لكنه لن يدوم جدار الفصل، وحماس تحصل على الحرية للتركيز على اعادة البنا
اال اذا كفت حماس عن بناء وتكديس صواريخ القسام والقنابل، ومنعت الهجمات االرهابية من جانب الجهاد 
االسالمي وكتائب شهداء االقصى، واوقفت تهريب االسلحة الجديدة والمحسنة الى غزة والضفة الغربية 

س كل الفوائد وفي الوقت نفسه من دون اي مقابل فالهدوء الذي تخترقه اسرائيل لن ترضى بهدوء يعطي حما
ليس هدوءا بالنسبة لإلسرائيليين؛ هم سيعملون ) وبناء قدرة على القيام بأعمال إرهابية أكبر الحقا(اعمال العنف 

سعى الى على اجهاض الهجمات واي بناء لبنية أساسية ارهابية في الوقت نفسه، يمكن افتراض ان حماس لن ت
  .تقديم القليل وتحصل على الكثير

بيد انه ال يجب اعفاءها من المسئولية؛ ال يمكن السماح لحماس بالتهرب من عمل اختيارات؛ فأى أمل في رؤية 
هذه الحركة الفلسطينية تتحول بفعل حقائق وصولها الى الحكم سوف يذهب ادراج الرياح لو ان منظريها 

روري وفي وقت ما، قد تسمح اسرائيل لبعض الفلسطينيين غير المنتمين لحماس أظهروا أن ذلك التغير غير ض
بالوساطة لبحث امكانية وجود عالقة بحكم الواقع ، ولكن شروط اسرائيل ستكون واضحة، خاصة في الناحية 

  .االمنية 
 ان تقيم عالقة مع أما الواليات المتحدة فيجب اال تكون اقل وضوحا فيما يتعين على حماس فعله اذا كانت تريد

اقامة عالقات مع العالم االوسع وفي الوقت نفسه : المجتمع الدولي فحماس ستسعى لهذه العالقة من جانبين
تحتفظ بمبدأها األساسي لرفض إسرائيل وتأييد العنف؛ لكن الحلول النصفية والصيغ الغامضة غير مقبولة على 

ودية، وتنبذ العنف، وتلتزم بوقف كافة اشكال االرهاب حماس ان تعترف بحق اسرائيل في الوجود كدولة يه
ويتعين ان يركز الدور االميركي على صياغة اجماع حول هذه الشروط، ويضمن عدم تآكلها بمرور الزمن في 
النهاية، فإن ما سيحدث في الواقع بين إسرائيل وحماس شيء، لكن ما يؤكد عليه المجتمع الدولي يجب أن 

  .يكون شيئا آخر
  انجلوس وواشنطن بوست لوس

٨/٢/٢٠٠٦الوطن العمانية   
 

  أبو مازن اصبح عزيز اسرائيل .٥٨
 عكيفا الدار

وهم، في رد عليها، علقوا العلم االخضر . الي ما قبل اسبوع عرفت اسرائيل كيف تحادث الجيران بالعصا فقط
أردتم أبا مازن اذا ما . يتضح فجأة أن اسرائيل تعرف كيف تتحدث بالجزر ايضا. لحماس علي العصا

 .الديمقراطية علي حدة والتعاون علي حدة. واذا ما أردتم حماس فلن تأكلوا. فستأكلون
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الي واشنطن، تحمل وزيرة الخارجية في حقيبتها ملخص اقوال الرئيس حسني مبارك عما يتعلق بالتوجه المراد 
تتفقان علي أنه يجب تغيير قيل هناك ان اسرائيل ومصر . نحو أبو مازن من جهة وحماس من جهة اخري

في الطريق الي ذلك . باختصار، يجب تعزيز أبو مازن. ميزان القوي بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان الفلسطيني
يجب التغلب علي االخوة الفلسطينيين لالخوان المسلمين ـ وهو ضيق جلبه الرئيس جورج بوش، مع وسوسة 

 .لدولتينالديمقراطية القهرية في شرقه االوسط، علي ا
لحسن الحظ، الفوز الكبير جدا في االنتخابات كشف بمرة واحدة عن التوتر بين مسؤولية حماس بإزاء السكان 
. المدنيين، من الناحية االقتصادية، وبين التزامها فرائض االسالم، وفي رأسها ـ المس بشرعية دولة اسرائيل

انها . واجهه حماس في المناطق وبين حلم فلسطين الكاملةمعنية بالطبع بشحذ التوتر بين الواقع الصعب الذي تال
تنوي أن تُعرض المنظمة لجبهة دولية موحدة وأن تضطرها الي الكشف عن وجهها الحقيقي ، كمقالة ايهود 

 .باراك
الديمقراطية تدافع عن نفسها ، هي كلمات السر في السياسة االسرائيلية ـ المصرية المشتركة، وهي معروفة 

ابتدأ قادة حماس بهجوم . سيتم الدفاع في األساس بالهجوم. ٢٠٠١ضا لالمريكيين منذ ايلول سبتمبر جيدا اي
. تصريحات عن استعدادهم لهدنة متواصلة، لكي ينقلوا العبء الي اسرائيل وليحظوا بمساعدة األسرة الدولية

االعتراف بحق دولة : وطواسرائيل، بتنسيق مع مصر والواليات المتحدة، ستواجه حماس بسلسلة من الشر
، وباتفاقات اوسلو، وبالطبع، االبتعاد الفوري عن االنتفاضة ٢٤٢اسرائيل في الوجود، وبقرار مجلس األمن 

ربما يكون الجدل في هذه الشروط سيزيد التوتر بين الحلقات الغالية وبين األكثر اعتداال بل قد يفضي . المسلحة
 . فتح وحمائم حماسالي انفجار كبير هو الوحدة بين صقور

٧/٢/٢٠٠٦) هآرتس (  
٨/٢/٢٠٠٦القدس العربي    

 
  أحداث غير متوقعة قد تؤثر في اقتصاد المنطقة   .٥٩

 الرئيس التنفيذي ألموال إنفست
اإلسرائيلي قد يكون ير ذلك في مستقبل الصراع العربي إن فوز حماس الساحق في االنتخابات الفلسطينية وتأث

  .نبؤ بنتائجها مع ما لذلك من آثار اقتصادية وسياسية في دول المنطقة هذا العاممن العوامل التي يصعب الت
تكمن المخاطر في عالم األعمال واالقتصاد عندما تأتي األحداث في واقع األمر معاكسة لما توقعته غالبية 

صادات دول المحللين، ولهذا ينبغي تسليط الضوء على ما هو غير متوقع أو مفاجئ وتقدير اثر ذلك في اقت
، يتوقع معظم المراقبين استمرار النمو االقتصادي القوي وبقاء أسعار النفط عند ٢٠٠٦وبالنسبة لعام . المنطقة

مستوياتها المرتفعة، وزيادة البنوك لمعدالت إقراضها، أضف إلى ذلك تراجع أحجام التدفقات النقدية إلى 
 جميعها إلى زيادة حجم السيولة الفائضة والحفاظ على الخارج وتوجهها نحو أسواق دول المنطقة، وستؤدي هذه

إال أن الزيادة المتوقعة في أسعار األسهم هذا العام لن تكون . الطفرة الحالية في أسواق األسهم والعقارات
مماثلة لتلك التي تحققت العام الماضي، إذ يتوقع حدوث عمليات تصحيح مع ارتفاع أعداد وأحجام عمليات 

كذلك . األولي في أسواق أسهم دول المنطقة وزيادة رؤوس أموال العديد من الشركات المدرجةالطرح العام 
كما . ١ %- % ٠,٥يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على أسعار الفائدة تماشيا مع تلك التي على الدوالر بحالي 
الفلسطينية على الرغم يرى معظم المراقبين إمكانية بقاء عوامل عدم االستقرار في كل من العراق والمناطق 

  . من االنتخابات الناجحة التي جرت أخيراً في هذين البلدين
وسنسلط الضوء هنا على بعض المفاجآت واألحداث غير المتوقعة والتي قد يكون لها تأثير بالغ في مجريات 

رتبطة بعضها مع وتأتي أهمية هذه المفاجآت في كونها م. األحداث بطريقة معاكسة لما يتوقعه معظم المراقبين
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بعض، وحدوث أي منها سينعكس على األوضاع االقتصادية سواء على الساحة المحلية أو العالمية ومن هذه 
  : المفاجآت

 دوالراً للبرميل مقارنة مع مستوياتها الحالية في حدود ٩٠حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط لتصل إلى نحو 
عود إلى تراجع امدادات النفط من ايران، أو ارتفاع الطلب في الصين  دوالراً للبرميل والسبب في ذلك قد ي٦٠

ويبدو موضوع برنامج ايران النووي أكبر المخاطر التي . والهند، أو مزيج من العوامل األخرى غير المتوقعة
قوبات تهدد استقرار سوق النفط العالمي هذا العام، وقد تتجه الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا الى فرض ع

على ايران لتشمل على سبيل المثال منع الشركات الغربية من االستثمار في قطاع النفط اإليراني أو حظر نقل 
التكنولوجيا إليه مما قد يؤدي إلى إعاقة نمو هذا القطاع والحد من اإلمدادات النفطية اإليرانية إلى األسواق 

 النفط خصوصاً من الصين والهند بسبب معدالت النمو وقد يجاري ذلك ارتفاع الطلب العالمي على. العالمية
وهذه العوامل مجتمعة سيكون لها انعكاس واضح على أسعار النفط والتي قد ترتفع بنسبة . القوية لهذين البلدين

ومثل هذا االرتفاع الكبير في العائدات النفطية سينعكس .  دوالرا٩٠ً أو أكثر ليصل سعر البرميل إلى ٥٠%
. لى معدالت النمو االقتصادي ليس في دول الخليج فحسب، ولكن أيضا في دول المنطقة األخرىايجابياً ع

وستشهد أسواق األسهم والعقارات العربية عاماً آخر من االزدهار، وذلك للعام الرابع على التوالي، األمر الذي 
كين وما يتبع ذلك من ارتفاع سيؤدي الى ارتفاع أسعار هذه الموجودات وزيادة غير مسبوقة في ثروة المستهل

  . في مستويات اإلنفاق واالستثمار
إن فوز حماس الساحق في االنتخابات الفلسطينية وتأثير ذلك في مستقبل الصراع العربي  اإلسرائيلي قد يكون 
 .من العوامل التي يصعب التنبؤ بنتائجها مع ما لذلك من آثار اقتصادية وسياسية في دول المنطقة هذا العام

وتشير معظم التوقعات إلى أن العالقات االقتصادية واألمنية بين إسرائيل والفلسطينيين ستسوء وستتخذ إسرائيل 
قرارات أحادية الجانب مثل التسريع في بناء الجدار العازل، والحد من تحويل مستحقات الضرائب والرسوم 

لبية على األوضاع االقتصادية في األراضي ومثل هذه التطورات سيكون لها أثار س. إلى الخزينة الفلسطينية
الفلسطينية، وقد تسوء األحوال أكثر إذا ما قررت الواليات المتحدة وأوروبا تقليص المساعدات الخارجية 

وقد تكمن المفاجأة في قيام حماس . الممنوحة الى السلطة الفلسطينية والتي تعاني حاليا من أزمة مالية خانقة
ما يتوقعه الكثيرون، فبعد االنتخابات األخيرة اكتسبت حماس شرعية محلية ودولية مما باتباع اتجاه مغاير ل

يضعها في موقع تفاوضي أقوى، خصوصاً إذا نجحت الحكومة الجديدة في تقليص الفساد وتحقيق الحد األدنى 
زيد من فرص وأي تطور في هذا االتجاه سي. من األمن واالستقرار وتحسين األوضاع المعيشية للفلسطينيين

. تحقيق حالة من التعايش السلمي بين إسرائيل والفلسطينيين ويقلص من عوامل عدم اليقين في المنطقة ككل
فالوضع بين حماس وإسرائيل اليوم ال يختلف كثيراً عما كانت عليه الحال في أواخر الثمانينات بين إسرائيل 

ر عرفات، إذ انتهى المطاف بإسرائيل والواليات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياس
وهذا التطور سيكون له آثار اقتصادية . بالجلوس والتفاوض معهم عندما تم انتخابهم لتمثيل الشعب الفلسطيني

  . على دول المنطقة وسيحسن من بيئة االستثمار ويقلص من عوامل عدم اليقين
فإذا ما تم رفع . ر في دول المنطقة هو انخفاض الطلب على االئتمانالحدث اآلخر غير المتوقع والذي قد يؤث

أسعار الفائدة المحلية بشكل أسرع من ما هو متوقع، وقامت السلطات النقدية باتباع سياسة نقدية متشددة للحد 
 من الضغوطات التضخمية سواء في أسعار المستهلك أو أسعار األسهم والعقارات فإن هذا سيجعله أصعب على

البنوك التوسع بتقديم التسهيالت االئتمانية خصوصاً القروض الشخصية حيث يوجه جزء ال يستهان به من هذه 
القروض لشراء األسهم على الهامش، وبالتالي فإن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ النمو االقتصادي مع احتمال حدوث 

ظم المراقبين استمرار عوامل عدم ويتوقع مع. تصحيح أكبر مما هو متوقع في أسعار العقارات واألسهم
، مما سيجعله صعباً على هذا البلد زيادة معدالت إنتاجه من النفط وهذا ٢٠٠٦االستقرار في العراق في العام 

والحدث غير المتوقع هو . عامل آخر مساعد لبقاء األسعار عند معدالتها المرتفعة في أسواق النفط العالمية
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بعد االنتخابات األخيرة في العراق وقيام حكومة وفاق وطني تجمع بين الشيعة عودة االستقرار بشكل تدريجي 
وسوف تؤدي مثل هذه التطورات إلى استقرار األوضاع األمنية وتجعله . والسنة وتحفظ حقوق كافة األطراف

لى إقناع وهذا قد يساعد أيضا ع. ممكناً للقوات األمريكية باالنسحاب التدريجي من المدن العراقية الرئيسية
المتعاملين في سوق النفط بأن العراق سيعود تدريجياً إلى مستويات إنتاجه السابقة مما سيشجع صناديق التحوط 

كل هذا . االستثمارية للتخلي عن سياستها الحالية في شراء النفط والبدء ببيع عقود النفط في األسواق اآلجلة
قتصادي العالمي وفي المقابل فان ذلك سيكون له اثر سلبي سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز النمو اال

في معدالت النمو االقتصادي لدول المنطقة والذي سيتم تعويضه عن طريق زيادة مستويات االستهالك 
واالستثمار، وارتفاع الصادرات لسوق العراق واألسواق العالمية المنتعشة وتقليص عوامل عدم اليقين للمنطقة 

  .ككل
معدالت السيولة الفائضة وأسعار األسهم المرتفعة خالل العام الماضي في مختلف دول المنطقة لقد شجعت 

غير أن هذا التوجه ما زال في بدايته ويتوقع . المزيد من الشركات الخاصة للتحول إلى شركات مساهمة عامة
هم المحلية واإلقليمية في أن تتجه أعداد أكبر من الشركات الخاصة والشركات حديثة التأسيس إلى أسواق األس

عملية طرح عام أولي لألسهم، خصوصاً أن كلفة رأس المال في أسواق أسهم دول المنطقة هي أقل من كلفة 
االقتراض، وتقليص السيولة في أسواق األسهم نتيجة لمثل هذه اإلصدارات قد يصاحبها عملية تصحيح في 

حدث في قطر عندما تم طرح أسهم بنك جديد هو بنك ، تماماً كما ٢٠%األسعار قد تصل إلى ما يزيد عن 
الريان، وفي األردن عندما قام البنك العربي بمضاعفة رأسماله من خالل إصدار أسهم ذات أفضلية للمساهمين 

ويجب عدم استبعاد مثل عمليات التصحيح هذه خصوصاً بعدما شهدت أسواق أسهم دول المنطقة . الحاليين
 عاماً جيداً ٢٠٠٦وفي الغالب، سيكون العام . المعدل خالل السنوات الثالث الماضية في ٣٠%٠ارتفاعا بنسبة 

آخر لدول المنطقة من حيث النمو االقتصادي القوي، وارتفاع أرباح الشركات، وتدفقات رؤوس األموال التي 
د المستويات وسيوفر استقرار أسعار النفط عن. تبحث عن مجاالت استثمار في األسواق المحلية واإلقليمية

الحالية المرتفعة العوائد الالزمة لحكومات دول المنطقة لتنفيذ سياساتها المالية التوسعية، وما لذلك من أثر 
وسينعم القطاع الخاص بمناخ استثماري مشجع، وسيؤدي ارتفاع أرباح . إيجابي في زخم النمو االقتصادي

إلى أسعار األسهم وسيبقى الطلب قوياً أيضا في أسواق الشركات من نشاطاتها الرئيسية إلى إعطاء دفعة أخرى 
المنطقة العقارية، إال انه خالل هذه األجواء اإليجابية يجب أن ال ننسى بأن أمورا غير متوقعة قد تحدث وال بد 

  .من أن نكون مستعدين لها كي ال تفاجئنا عند حدوثها
٨/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية   

 
  حل؟هل هي المشكلة أم ال: حماس .٦٠

 حسن نافعة
أسعدني االتصال التلفوني الذي قررت أن أقوم به مع السيد خالد مشعل لتهنئته بالفوز الكبير التي حققته حماس 

لم يكن شعوري بالرغبة في اداء هذا الواجب مدفوعا بأية أسباب سياسية أو . في انتخابات المجلس التشريعي
ن آخر، وإنما كان تعبيرا عن قناعة بأهمية وحرج لحظة عقائدية أو يعكس انحيازا لفصيل فلسطيني من دو

فبهذا . تستدعي تضامنا، ولو رمزيا، مع من يحملون أمانة مسؤولية وطنية وقومية ودينية تنوء بحملها الجبال
الفوز دخلت القضية الفلسطينية ومعها قضايا األمة بأسرها مفترق طرق جديد يحمل من المخاطر بقدر ما يتيح 

يكفي أن نستعرض ردود أفعال القوى الدولية، وخصوصا الغربية منها، لندرك أن نذر عاصفة و. من فرص
جديدة تتجمع اآلن في األفق استعدادا لالنقضاض على الجميع، وليس على فصيل او تيارا بعينه، وهو ما 

ففوز .  برمتهايتطلب رص الصفوف والتحسب لكل االحتماالت، بما فيها احتمال انفجار األوضاع في المنطقة
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وبالتالي فليس من المستبعد . حماس يجيء متواكبا مع تصعيد متعمد على الجبهات اللبنانية والسورية واإليرانية
  .لة موضع التنفيذجاستخدام هذا الفوز لوضع المخططات العسكرية المؤ

ونشرته صحيفة لفت نظري، في معرض متابعتي لردود األفعال على فوز حماس، مقال كتبه دانيال بايبس 
 كانون الثاني ٢٧ناشيونال بوست الكندية تحت عنوان حصاد الديموقراطية المر في عددها الصادر في 

الماضي، ثم أعيد نشره بصحيفة األوستراليان تحت عنوان المنطقة ليست ناضجة للديموقراطية في عددها 
من العناوين، أن الكاتب أراد أن يقول ومن السهل على القارئ أن يدرك، حتى .  كانون الثاني٣٠الصادر في 

إن المنطقة ليست جاهزة لعملية ديموقراطية، وان الضغط األميركي على حكومات المنطقة سيكون حصاده مر 
ولن يسفر إال عن وصول أنظمة حكم معادية وإضفاء الشرعية على تنظيمات إرهابية، وذلك عبر عملية اقتراع 

ومن الواضح أن هذا النوع من األفكار لم يعد . مصالح الغربية كلها في النهايةوبالتالي تقويض ال!. لمرة واحدة
يشكل نغمة نشازا، وإنما بات يعبر بدقة عن تيار متصاعد يطالب اإلدارة األميركية بمراجعة سياستها في ما 

 التي بنيت يتعلق بقضية الديموقراطية في المنطقة، وهو ما يثير التساؤل من جديد حول حقيقة االفتراضات
  .عليها

ربما ما يزال البعض منا يذكر خطاب كوندوليزا رايس في الجامعة األميركية وما أعقبه من تصريحات كشفت 
وكان البعض قد حاول . في ثناياها عن التوجه األميركي الجديد والذي عبر عنه مفهوم الفوضى الخالقة

وقراطية والتي قد تستغلها تيارات اإلسالم السياسي تخويف كوندي من سيناريو الفوضى التي قد تنجم عن الديم
للقفز على السلطة في المنطقة، لكنها أجابت بأن أوضاع االستبداد الراهنة هي التي أفرزت اإلرهاب الذي 

 أيلول، وهي غير قابلة لالستمرار، وأن الواليات المتحدة تفضل ١١ضرب الواليات المتحدة األميركية في 
تى وإن أدى إلى بعض الفوضى ألنها ستكون حينئذ فوضى خالقة ال بد وأن يخرج من بين سيناريو التغيير ح

وكتبنا في حينه تعليقا على هذا الطرح مؤكدين على أن . ثناياها أوضاعا أفضل مما هي عليه حال المنطقة اآلن
قة من العالم باعتبارها فالواليات المتحدة كانت وما تزال ترى هذه المنط. هذا التوجه يخفي وراءه أجندة خاصة

ختلفة، وأنه إذا ما أتيح لها االحتكام إلى صناديق االقتراع فسوف مموزاييك من قوميات وطوائف وثقافات 
تتغير خريطتها وتسفر في النهاية دويالت صغيرة متناحرة تحكها نظم ضعيفة تعكس توازنات طائفية وإثنية 

أن هذا الخيار هو األفضل من منظور المصالح األميركية، هشة يسهل التحكم فيها وإدارتها من الخارج، و
مقارنة بخيار النظم المركزية القومية المستبدة الذي ولى زمنه وانقضى بانقضاء الحرب الباردة ونهاية الثنائية 

ويبدو أن فوز حماس في أكثر بؤر المنطقة صراعا والتهابا أسقط االفتراض الذي يقوم عليه هذا . القطبية
ر تحديدا، أي افتراض أن صناديق االقتراع ستثير فوضى خالقة تغير المنطقة إلى األفضل من وجهة نظر الخيا

المصالح األميركية، وهو ما يفسر مطالبة بعض األوساط النافذة في الواليات المتحدة بمراجعة السياسة التي 
 وكأنها تقدم، على العكس، واحدا من فوفقا لهذا االفتراض كانت فلسطين تبدو. بنيت عليه وإعادة النظر فيها

  !.أهم مسارح المنطقة استعدادا وترحيبا باالستعراض األميركي الجديد
في سياق كهذا ال يجب علينا أن نندهش من عنف ردود األفعال المحلية واإلقليمية والدولية تجاه فوز حماس 

فبينما كانت السياسة األميركية تبدو معنية . ألنه يقلب استراتيجية الفوضى الخالقة في المنطقة رأسا على عقب
بتثبيت أوضاع التهدئة في فلسطين وتعمل جاهدة لخلق ظروف مواتية إلعادة ترتيب أوضاع المشرق العربي 
من خالل تهيئة الساحات اللبنانية والسورية واإليرانية للعب دورها المرسوم في استراتيجية فوضى خالقة كان 

شهد المسرح الفلسطيني فصلها الختامي، إذا بالساحة الفلسطينية تقلب الطاولة على مخططا، فيما يبدو، أن ي
رؤوس الجميع مذكرة إياهم بأن قضيتها هي أصل الحكاية، وأن العرض األميركي اإلسرائيلي لم يقترب من 

يجري اآلن على ولذلك فمن المتوقع أن تتعامل الواليات المتحدة وإسرائيل مع ما . مشهده الختامي المرسوم بعد
الساحات المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران، وربما العراق أيضا، باعتباره مشاهد لمعارك متفرقة من 

  .حرب واحدة يصران على خوضها حتى النهاية، ويؤمنان باالنتصار الكامل فيها
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، سيتصاعد من خالل ثالث وفي تقديري أن الضغط على حماس، في إطار اإلدارة الشاملة لهذه الحرب المعلنة
روافد، أحدها دولي تقوده الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، والثاني إقليمي تقوده الدول الحليفة لها في 
المنطقة والمرتبطة بعالقة مع إسرائيل، والثالث محلي تقوده األطراف الفلسطينية التي تتصور أن نجاح 

ومن المتوقع أن تصب هذه الروافد . ةية والمستقبليالحها الحالحماس يعني إقرارا بفشلها وربما يضر بمص
في اتجاه واحد وهو إجبار حماس على االعتراف بإسرائيل كنقطة انطالق لعملية تستهدف استنزافها بنفس 

  !.الطريقة التي استنفدت بها فتح من قبل، ورمتها عظما بعد أن أكلتها لحما
االعتراف وعليها أن تحذر منه تماما، وأن تصمد ما وسع لها غير أن حماس ليست مجبرة على مثل هذا 

بل إن حماس ليست مضطرة حتى للتفاوض مع إسرائيل وليس من مصلحتها ذلك في الوقت . الصمود
وليس لهذا عالقة بموقف حماس المبدئي الرافض لالعتراف بإسرائيل أو التفاوض معها والمطالب . الحاضر

ولكن هذا هو الموقف التفاوضي الوحيد النهر، كما تحاول أن توحي إسرائيل، بعودة فلسطين من البحر إلى 
هل . فال أحد يعرف بالضبط من هي إسرائيل التي يطلبون من حماس االعتراف بها والتفاوض معها. الصحيح

ولة هي إسرائيل الحالية التي تحتل األرض الفلسطينية واللبنانية والسورية، أم إسرائيل التي تعبر عن الد
اليهودية المعترف دوليا بحقها في الوجود وفق الحدود المرسومة لها في قرار التقسيم الصادر عن الجمعية 

فاالعتراف ال يجوز إال بشيء . ؟١٩٦٧، أم إسرائيل في حدودها التي كانت قائمة قبل حرب ١٩٤٧العامة عام 
يني بإسرائيل في المرحلة الحالية فال يعني أما اعتراف جهة ممثلة شرعية للشعب الفلسط. واضح ومحدد المعالم

بما في ذلك حقها في إقامة المستوطنات على  سوى شيء واحد وهو القبول بكل ما تدعي إسرائيل أنه حق لها،
اي بقعة من فلسطين التاريخية وإقامة جدار عازل ترى فيه أكبر هيئة قانونية في العالم عمال باطال وغير 

  .شرعي
عض اآلراء التي أحترمها وعلى رأسهم محمد حسنين هيكل، أعتقد أن وضع حماس في إنني، وعلى عكس ب

المعارضة ليس أفضل وأن المصلحة الوطنية الفلسطينية والقومية تتطلب قيامها بتشكيل وقيادة حكومة نأمل أن 
وضع صحيح أن المخاطر كبيرة، لكنها ليست أكبر من المخاطر التي تواجهها حماس في ال. تضم الجميع

وفي تقديري أن االستراتيجية الفلسطيينية إلدارة الصراع مع إسرائيل كانت قد بدأت تواجه مأزقا . الحالي
فقد أسفرت هذه االتفاقية في نهاية المطاف، وفي غياب نص صريح بوقف . حقيقيا منذ إبرام اتفاقية أوسلو

وما كان يمكن لهذه العربة، . تجاه المعاكساالستيطان، عن عربة فلسطينية يقودها جوادان يشد كل منهما في اال
بوصول حماس إلى . مهما بلغت قدرتها على التحمل أن تتحرك وتظل محتفظة بسالمتها في الوقت نفسه

السلطة بعد فشل أوسلو، يتجدد األمل في توحيد االستراتجية الفلسطينية ووضع العربة أمام كل من يريد أن 
وهذا هو الهدف الذي . ير الجميع في نفس االتجاه الموصل إلى التحريريقودها من األحصنة، شريطة أن يس

  . يتعين أن يسعى إليه كل وطني حقيقي وكل قومي حقيقي وكل متدين حقيقي، مسلما كان أم مسيحيا
  

 إذا كان العالم يريد لهذه المنطقة البالغة الحساسية والتأثير أن تستقر وأن تسهم في صنع السالم العالمي ال أن
تتحول إلى فتيل دائم إلشعال الحروب فعليه أوال أن يحترم اختيار الشعب الفلسطيني وأن يتعامل مع ممثليه 

أن يقوم بما يتعين عليه القيام به لحث : الشرعين بنزاهة وتجرد من دون أحكام مسبقة، كما أن عليه ثانية
في الشرق األوسط على جميع األطراف، األجهزة المعنية في األمم المتحدة على فرض تسوية شاملة للصراع 

. ووفق قواعد الشرعية والقانون الدولي، ال أن ينتظر توصل طرفي الصراع إلى تسوية من خالل المفاوضات
ففي ظل الخلل القائم حاليا في موازين القوة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لن يكون بوسع أي مفاوضات، حتى 

  . ، أن تتوصل إلى تسوية عادلةلو أمكن استئنافها على الفور
يبدو واضحا أن كرة التسوية الحقيقية هي اآلن في ملعب كل من إسرائيل ومجلس األمن، وعليهما أن يقوما بما 

أما أن يطلب من حماس أن تعترف بإسرائيل . يتعين القيام به أوال قبل أن يطلب من حماس االلتزام بأي شيء
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.  سنة أخرى٥٠التفاوض معها، فهذا ليس حالً، ألن إسرائيل ستظل تتفاوض في مقابل قبول هذه األخيرة فقط ب
أما إذا قام مجلس األمن بما يتعين عليه القيام به ورفضت حماس، فبوسع الجميع حينئذ أن يشيروا إليها باللوم 

  !.وإلى أن يتحقق ذلك فليس أمامنا سوى أن نأمل أن تكون حماس هي الحل. ويتأكدوا أنها المشكلة
٨/٢/٢٠٠٦الحياة   

 
  تبعات الديموقراطية .٦١

االنتخابات الفلسطينية    حققته حماس في   الشرق األوسط الفوز الذي   وصف معارضو السياسة األمريكية في 
.  الضفة الغربية وغزة   اصراره على اجراء االنتخابات في   أثبتت خطأ الرئيس بوش في   األخيرة بالكارثة التي

أدت الى تدمير عملية السالم وتعزيز قوة المنظمة المعادية السرائيل والواليات المتحدة؛    ،يقولون   كما   والنتيجة، 
أماكن    في   يتوقف بوش عن الضغط باتجاه التغيير الديموقراطي   يجب تعلمه من ذلك هو أن   والدرس الذي

فان    غير معروفة،   ت الفلسطينية ال تزالوبالرغم أن تبعات نتائج االنتخابا .  المنطقة حسب قولهم   أخرى في
  كما   الضفة الغربية وغزة قبل االنتخابات،   يتجاهل انهيار السلطة في   ألنه .  يعتبر سلوك أحمق   ادانتها   السر في

   .  الديموقراطية لمواجهة ذلك االنهيارخلقتها    يتجاهل الفرصة التي 
يتمكن    أصبح من الواضح جدا بأن الرئيس محمود عباس لن   بات الفلسطينية،جرت فيه االنتخا   الوقت الذي   وفي

   على العصابات المسلحة بما فيها تلك الموجودة فيوليس بامكانه تأسيس حكومة شرعية تستطيع السيطرة
ادثات مع لم تتحدث اسرائيل بصراحة عن وجهة نظرها تجاه المح   ومن جانبها، .  لها   يينتم   حركة فتح التي 

االستمرار بالخطوات األحادية الجانب الهادفة غير مجدية وبأن خياره الوحيد كان    تعتبرها   السيد عباس والتي
   .  الضفة الغربية   لخلق حدود األمر الواقع في

محتمل غير ال   فانه من   عن العنف،   وبالرغم من استبعاد اعتراف حماس باسرائيل أو االعالن رسميا عن التخلي
  الغالب ستسعى حماس الى تنفيذ برنامجها المعتدل،   وفي .  الفلسطينية الى دولة اسالمية   تحويل األراضي

وعليها  .  ؤقتة مع اسرائيلستعمل فيه على ايجاد تسوية م   الوقت الذي   المتضمن اقامة حكومة نزيهة وفعالة في 
حالة    لكن في .  بها   لمباشرة من الغرب أو اعترافه الدبلوماسيأن تحاول تنفيذ هذا البرنامج من دون المساعدة ا

أو منع أموال الضرائب    اتخاذ اسرائيل ومصر واآلخرين اجراءات قاسية لمنع حماس من تشكيل الحكومة،
تيل يشعل ف   سوى الى تقوية االسالميين أو   يؤدي   فان ذلك لن   الفلسطينية،   والخدمات األساسية عن األراضي

غير الحكمة افتراض أن    فهو من   تعلمه من فوز حماس،   ينبغي    واذا كان هناك من درس .  عودة االرهاب
وبدال من  .  االنتخابات الحرة   تتمكن األنظمة الفاسدة والشمولية من تجديد نفسها الى درجة تمكنها من الفوز في

 الواليات المتحدة أن تجبر تلك الحكومات للسماح بنمو يجب على   فانه   ت،المراهنة على مثل تلك الحكوما
   .  بما فيها البدائل العلمانية   الحركات السياسية،

ال محالة الى حصول االسالميين واآلخرين المعادين للغرب على    لذا فان دمقرطة الشرق األوسط سوف تؤدي
  حالة حدوث ذلك فسوف   وفي .  لى الحكماية المطاف الوصول انه   وفي  -   الفرصة للمنافسة على السلطة

   .  حماس اآلن   كما هي   يجبرون على االختيار، 
 واشنطن بوست

٨/٢/٢٠٠٦األيام البحرينية   
  
  
  



 

 28

 
  :كاريكاتير .٦٢

  

  
٨/٢/٢٠٠٦الغد األردنية   

 
 


