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   يحذر من استباق المرحلة اإلنتقالية ويؤآد خيار المقاومةمشعل .١
مشعل تحدث عما اسماه إعادة أن خالد  :القاهرة من  محمد الشاذلي عن مراسلها٩/٢/٢٠٠٦الحياة نشرت 

 وقال إن حماس ستستكمل ما بدأته وما بدأه غيرها وتقويه وتصوب بعض ,صياغة المشروع الوطني الفلسطيني
نؤمن بالوحدة حيث أننا سنقدم نموذجاً للحكم النزية، ,  قائالواضاف. المحطات الخاطئة في هذا المشروع
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سنعيد االعتبار للشعب , أكد قائالو .ة من معطيات الحضارة الحديثاإلستفادةوالشراكة والتداول السلمي للسلطة و
الفلسطيني الذي تجاهلته اميركا وأرادت حصره في غزة والضفة، وسيشمل مشروعنا افقاً للفلسطينيين في 

نحن قادرون على فرض ارادتنا على , أضافو. الشتات، وتشكيل مرجعية عبر اعادة بناء منظمة التحرير
استنكر التهديدات بقطع الدعم عن حكومة في نفس السياق و. لمصالحالعالم الذي ال يحترم سوى لغة القوة وا

ودعا الواليات . اذا لم تدعمنا الرباعية الدولية وأوروبا فسيخسرون وينتصر شعبنا, تترأسها حماس، وقال
  لتجربة نظيفة شريفة في التعامل معا استعدادأن لدينا, موضحا بالقول, المتحدة الى تغيير موقفها من الحركة

  .اموال العرب والمسلمين والعالم لن تذهب الى جيوب حماسمؤكدا أن المال وبكل شفافية، 
محمود مشعل حذر أن : ا ف ب و يو بي آي نقال عن القاهرة  من ٩/٢/٢٠٠٦ القدس العربي وأضافت
ن غير  مؤكدا انها ستكو, من اصدار اية تعيينات في االجهزة االدارية واالمنية بدون استشارة حماسعباس
وطالب بايقاف المراسيم والقرارات التي صدرت وال تزال تصدر ألخذ خطوات استباقية في هذه  .شرعية

 ان حماس لن تحتكر القرار الفلسطيني، ولن تقوم بطرد ىواشار ال .فرضها كأمر واقعل, المرحلة االنتقالية
تمسك حماس بخيار المقاومة،  أخرى من ناحيةوجدد  .العاملين في االجهزة االدارية واالمنية الفلسطينية

المقاومة خيار حماس مؤكدا أن , تهابوصع رغم تضرب مثاال في كيفية جمع خياري المقاومة والسلطةل
 لهدنة طويلة ا ان تكون محادثاته مع المسؤولين المصريين قد تناولت اعالن نافيا في نفس السياق.االستراتيجي

  .االمد مع اسرائيل
 بشأن الهدنة  الذي حصلفهمال سوء ه مشعل حولأوضح ما :القاهرة والوكاالت من ٩/٢/٢٠٠٦ البيان ونقلت

 وإسرائيل ,اما اليوم فحماس ال توجد لديها مبادرات. إلحراج إسرائيلقديم  مشيرا إلى انه اقتراح ,طويلة األمد
إلى عدم توجيه األسئلة دعا الدول العربية في نفس السياق و. ليست مهيئة لالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني

 ٦٧ حول موقفها من االعتراف بالدولة العبرية إال بعد ان تنسحب من األراضي التي احتلتها عام الحركةإلى 
 ان إسرائيل افيضم ان حماس ال تعترف بإسرائيل، أكدو. ف بحق الالجئين في العودةاعتراإل و,بما فيها القدس

إلسرائيلي أمامه خياران إما ان ينسحب أو ان يعد نفسه لمعركة المضطربة اآلن تبحث عن األمن، والشعب ا
  .طويلة نحن األقدر عليها

 خالد مشعل على تعليق:  القاهرة منصالح عبدالفتاحوعلي حسن  عن مراسليها ٩/٢/٢٠٠٦ عكاظ وذكرت
سارع الى مطالبة  ان هذه رسالة للعالم الذي ,بقولهاغتيال كوادر من حركتي فتح والجهاد خالل االيام االخيرة 

اسرائيل تقذف بالتصعيد في وجه إن ,   قائالوتابع .حماس بالتخلي عما سماه العنف واالعتراف باسرائيل
  . غادرت مربع المقاومة الى مربع السياسةالحركةوكأن ,  ارباكنابغيةحماس لتحرجنا 

د مشعل على   يشدإلى ت : رةالقاه من   جيهان الحسيني وجمال شاهين    مراسلي   ٩/٢/٢٠٠٦ الشرق األوسط    ولفتت
أن حماس لن تدين بعد أن تتولى السلطة أي عملية استشهادية حال وقوعها مهما حدث، حيث أن المقاومة هـي            

وحول تشكيل الحكومة وما إذا كـان        .خيار الشعب الفلسطيني وال يصح أن نفعل ما كنا نعاني منه في الماضي            
  .سم موقفها بعد من رئاسة الحكومة ولم نسم أحدا إن حماس لم تح,جمال خضر سيتولى رئاستها قال

  
  حكومة حماس مهددة بعقوبات دولية : رايس وليفني .٢

ذكرت كوندوليسا رايس أمس، أن حـدود إسـرائيل         ): ا ب (و )ا ف ب   (نقالً عن  ٩/٢/٢٠٠٦السفير  نشرت  
 صحافي مشترك مع    ستتقرر عبر مفاوضات مع الفلسطينيين حول الوضع النهائي لدولتين، وأشارت في مؤتمر           

 ورغبتنا المشتركة في رؤية حل الـدولتين،        ،ليفني إلى أن البحث تمحور حول الوضع في األراضي الفلسطينية         
والعودة إلى إحراز تقدم في خريطة الطريق، لكن مع االعتراف أن هذا يمكـن أن يحـصل فقـط إذا وافقـت                   

عتراف بحق إسرائيل في الوجود، تفكيك المنظمات       الحكومة الفلسطينية على مبادئ حل الدولتين، من ضمنها اال        
 كما تحدثنا عن قضايا إقليمية أخرى، لبنان وسوريا، وعن إيران           :وقالت. اإلرهابية، وأهمية التخلي عن العنف    
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وأهمية تشديد المجتمع الدولي في التوضيح لإليرانيين انه ال يوجد لديهم مسار بـديل عـن القبـول بمطالـب                    
وردا علـى سـؤال حـول       . انه يجب أال يتم التخصيب اليورانيوم على األراضي اإليرانية        المجتمع الدولي، و  

إن المخرج هو أن تقبل الحكومة      .  إن عملية مراجعة برنامجنا مستمرة     :المساعدات االميركية للفلسطينيين، قالت   
ن هناك اعتراف بحـق     ببساطة يجب أن يكو   . الفلسطينية الجديدة، مهما كانت مكوناتها، بشروط المجتمع الدولي       

واعتبرت ليفني ان على إسرائيل عدم التقيد باتفاقات إعطاء حكومـة فلـسطينية تقودهـا               . إسرائيل في الوجود  
 من غير   : نحن نتحدث عن حماس، المصنفة منظمة إرهابية، مضيفة        :وقالت. حماس ضرائب ورسوما جمركية   

فيما الجانب اآلخر ال يوافق، ببساطة، على حقنـا فـي           المقبول مطالبة إسرائيل بتنفيذ دورها في هذه االتفاقات         
وردا علـى سـؤال     . الوجود، وموضحة أن القانون اإلسرائيلي يحرم نقل أموال يمكن أن تستخدم في اإلرهاب            

حول تصريحات اولمرت من أن إسرائيل ستحتفظ بالمستوطنات في الضفة والقدس عند رسم الحدود النهائيـة                
موقف الواليات المتحدة لم يتغير، وهو ان احدا ال يمكنه أن يستبق بـشكل أحـادي                إلسرائيل، أكدت رايس أن     

وذكرت رايس بان بوش قال بالفعل انه عند إجراء مفاوضات حـول            . الجانب نتيجة اتفاق حول الوضع النهائي     
 لكن  :، مضيفة ١٩٦٧الوضع النهائي، سيكون من الضروري األخذ باالعتبار الوقائع الجديدة على األرض منذ             

يجب أن ال يقوم احد بأي ظرف بذلك بشكل وقائي أو مسبق، ألنها مسائل يجب أن تعرض علـى مفاوضـات                     
اعتبرت ليفني انه عندما يكون كيان، دولة يقودها إرهابيون، فان المعنى أن هذا الكيان،              و. حول الوضع النهائي  

 المجتمع الدولي عقوباته الخاصة وإجراءاته      هذه السلطة، هذه الدولة ستتحول إلى دولة إرهابية، مضيفة إن لدى          
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنـة الـشؤون الخارجيـة فـي            . عندما يصل األمر إلى كيان يتحول إلى كيان إرهابي        

الكونغرس السيناتور لوغر أن ليفني طلبت من أعضاء مجلس الشيوخ التصويت ضد منح الفلسطينيين أمـواالً                
 . إضافية

رايس قالت أن واشنطن ستواصل أن واشنطن سالمة نعمات  نقالً عن مراسلها في ٩/٢/٢٠٠٦الحياة وذكرت 
دعم الحكومة االنتقالية برئاسة محمود عباس الذي ما زال الرئيس الفلسطيني فيما تواصل مراجعة مواقفنا 

 .بحسب طبيعة الحكومة الفلسطينية القادمة وبرنامجها
 املها بأن تقرر حماس االعتراف بدولة اسـرائيل،         عربت رايس عن  أ: ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب  وأضاف موقع   

واضافت ان واشـنطن  . وقالت ان واشنطن ستواصل مساعدة السلطة الفلسطينية طالما لم تتسلم حماس الحكومة   
واذا لم تعترف حماس باسرائيل فلن نتعاون       . ستفحص طرق تعاملها مع السلطة بناء على التطورات المستقبلية        

  .معها
  

   عرضاً من حماس للمشاركة في الحكومةي فتحتلقنفي ي عريقات  .٣
نفى صائب عريقات، ان تكون حماس قدمت لحركة فتح اية عروض لالنـضمام الـى الحكومـة                 : ألفت حداد 

واضاف ان مشاركة فتح منوطة ببرنامج هذه الحكومة ومدى اعترافها بقـرارات            . الجديدة التي ستقوم بتشكيلها   
  .طة واتفاقاتها اإلقليمية والدوليةالشرعية الدولية والتزامات السل

  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  أبو مرزوق ينفي وجود وساطة قطرية بين حماس وإسرائيل  .٤
نفى موسى أبو مرزوق أن تكون جولة الحـوار مـع المـسؤولين             : القاهرة  محمود عبدالرحيم، طاهر النونو     

ال وساطة مطروحـة فـي      أكد أن   و. القطريين تتركز حول الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل ومنطلقاتها        
  الحركة الوقت الحاضر، ومن الصعب الحديث عن أي صيغة سياسية قبل تشكيل الحكومة التي لن تنفرد فيها 

  بالقرار، وستكون مسؤولة أمام برلمان منتخب وتعمل على تنفيذ مشروع وحدة وطنية وخيار وطني فيما ستبقى 
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  .حماس حركة تحرير شعبي
  ٩/٢/٢٠٠٦اتية الخليج اإلمار

  
  لسيطرة على حالة االنفالت األمني في غزةل تعد خططا حماس: الزهار .٥

أكد محمود الزهار أن مشكلة السالح الفلسطيني تكمن في الـسالح           : القاهرة من   جيهان الحسيني وجمال شاهين   
فالت األمنـي   وكشف عن أن الحركة تعد حاليا خططا من أجل السيطرة على حالة االن            . المنتشر لدى العائالت  

 لديها برنامج اقتصادي متكامل من أجل       الحركةأن  , من ناحية أخرى  وأضاف   .وفوضى السالح في قطاع غزة    
 خطة لتحسين الوضع الصحي من خالل المعونـات         هاتحسين األوضاع داخل األراضي الفلسطينية، كما أن لدي       

  .ل مواطن على حقه على ضمان حصول كمن خالل العمل مليون دوالر ١٠٠التي تقدر بنحو 
  ٩/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
    شعواء على الفسادحرباتعلن السلطة  .٦

السلطة الفلسطينية طلبت من  أن :رام اهللا من  وليد عوض عن مراسلها٩/٢/٢٠٠٦ القدس العربي نشرت
 ساعة من الموعد المقرر لذلك مع٤٨كبار موظفيها االبالغ عن سفرهم من الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 

واوضحت مصادر فلسطينية امس ان هذا القرار جاء لمنع هروب أشخاص  .ذكر سبب السفر ووجهته
وذكرت معلومات ان جهات رسمية  . قد يتعرضون للمساءلة القانونية,متورطين في قضايا فساد مالي او إداري

الكثير من  كشوف حسابات خاصة بىفلسطينية حصلت من بعض البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة عل
المشتبه بحصولهم علي اموال بصورة غير مشروعة، كما بدأت اتصاالت عبر القنوات الديبلوماسية للحصول 

هذا، ومن المقرر ان يصدر في القريب العاجل قرارات قضائية  .علي كشوفات مماثلة من بنوك عربية واجنبية
ومن .  قضايا فساد تمهيدا للتحقيق معهم اموال وممتلكات بعض االشخاص المشتبه بتورطهم فيىبالتحفظ عل
، علم ان النيابة العامة الفلسطينية تنوي فتح ملف خاص ضد العديد من االشخاص الذين تورطوا في ىجهة اخر

 رشاوي من المواطنين خالل الفترة الماضية، وسيترافق ذلك مع توجيه نداء للمواطنين لالدالء ىالحصول عل
  . اموال دون وجه حقىي قضايا ابتزاز للحصول علبشهاداتهم ضد كل شخص تورط ف

د مصادر أمنية وقضائية فلسطينية أمس أن النيابة        يأكت :غزة من   ٩/٢/٢٠٠٦ البيان    مراسل  ماهرابراهيم وذكر
 بحجة ان االخيرة تسلمت خالل االعوام الماضية        ,العامة فتحت تحقيقاً مكثفاً في ملف المنظمات األهلية الوطنية        

تبين من تحقيقات سرية ان مسؤولين      أنه  , وقالت . ات مانحة غربية من دون االبالغ عن حجمها       امواال من جه  
ان اخطر ما كشف عنه     :واضافت  . في تلك المؤسسات يحصلون على رواتب خيالية اضافة الى عالوات اخرى          

الفلـسطينية  هو حصول متنفذين في تلك المؤسسات على اموال من جهات غربية لخوض االنتخابات التشريعية               
  .االخيرة

النائب العام نفى، أن تكون السلطة قـد خاطبـت           أن   :٩/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و
يزيـد عـددهم علـى    حيث ، هاالحكومة األردنية حتى اآلن، في موضوع المتهمين بالفساد، الفارين إلى أراضي        

ن مع اإلنتربول، في حال عـدم تجـاوبهم مـع الخطابـات             خمسة، مؤكداً أنه سيتم إلقاء القبض عليهم، بالتعاو       
أن يكون أي من المتهمين، الفارين إلى الخارج، قـد          ا  فيان .الموجهة إليهم، عن طريق وزير الشؤون الخارجية      

  .سلَّم نفسه حتى اآلن
ان الشرطة اعتقلت امس عشرة إلى : غزة من ٩/٢/٢٠٠٦ الحياة الجديدة  مراسل منير ابو رزقونوه
 .لين كبار في السلطة بينهم وكيل مساعد في احدى الوزارات وذلك للتحقيق معهم في تهم تتعلق بالفسادمسؤو

وكشفت مصادر عن أوامر صدرت تقضي باستدعاء عشرة ضباط كبار جميعهم يحملون رتب عميد وعقيد 
  .للتحقيق معهم في قضايا تتعلق باالبتزاز والرشى
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   بمستعمرتين في الضفة  عريقات يدين نية اسرائيل االحتفاظ .٧

االحتفاظ في كل الحاالت بسيطرتها على مستعمرتين كبيـرتين           اعتبر صائب عريقات ان نية اسرائيل      :ب.ف.ا
وقال إذا أراد أولمرت صناعة السالم فهو يدرك انه لن يتأتى من دون العودة               .قرب القدس لن يؤدي الى سالم     

  .١٩٤س وحل عادل لقضية الالجئين وفقاً لقرار  بما فيها القد٦٧إلى حدود الرابع من يونيو 
  ٩/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
   يؤدي الى تعزيز حماس المساعداتقطع : ليلى شهيد .٨

دعت ليلى شهيد الى مواصلة مساعدة السلطة بعد فوز حماس مـن اجـل تعزيـز هـذه                  :  ا ف ب   -بروكسل  
ة اآلن سيدفع الفلسطينيين الى البحث فـي مكـان   وقالت ان قطع المساعد .المؤسسة الوطنية التي ما زالت هشة    

  .آخر وهذا لن يؤدي سوى الى تعزيز حماس
  ٩/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  عشراوي تنتقد الضغوط على حماس .٩

 مطالبة في المقابل المجتمع     , نددت حنان عشراوي امس بالضغوط التي تمارس على حماس         :ب‚ف‚ أ -رام اهللا   
  .االتالدولي بردع اسرائيل عن سياسة االغتي

  ٩/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
  

  ملف الفساد في السلطة الفلسطينية يتوقف عند وكيل وزارة وما دون: تحقيق .١٠
لم يذكر النائب العام الفلسطيني بين األسماء التي أوقفها أو أصدر أوامر بوقفها بتهمة الفساد، اسم اي : رام اهللا

لسلطة، او اي من المستشارين الكبار لياسر من الوزراء في الحكومات التي تعاقبت على ادارة شؤون ا
اتهم في حينه، وزراء معروفين جدا لدورهم السياسي ,  مع االشارة إلى أن تقريرا سابقا لهيئة الرقابة.عرفات

كشف تأسيس أحد هؤالء صندوقاً أسود في وزارته التي كانت تتلقى تمويالً حيث  ,البارز، بقضايا فساد كبيرة
وذكر ان أحد الوزراء احتكر ادخال احدى السلع الحيوية، لفترة من الوقت . لدول المانحةلمشاريع حيوية من ا

وكانت الحصة األكبر  .بتنسيق مع الجانب االسرائيلي، قبل ان يتفق مع احدى شركات السلطة على تقاسم ريعها
ودمجت هذه . السجائر للشركات الحكومية التي احتكرت لفترة طويلة تجارة البترول واالسمنت و,ي التقريرف

الشركات الحقاً في صندوق االستثمار الفلسطيني، بعد ضغوط دولية كبيرة رمت الى منع تسريب أموال من 
 قريبين اليه إال أن, وكانت تقارير الفساد هذه تصل الى عرفات .هذه الشركات الى المجموعات العسكرية

ين فيها، وتوجيههم الوجهة التي يريد بدل احالتهم  في الضغط على المتورطهايقولون انه كان يفضل استخدام
عدداً من نشطاء المجتمع المدني ان اجراء النائب العام ال يشمل جميع  ومن ناحية أخرى أعتبر .على القضاء

 لم يشمل الوكاالت التجارية أنه حسن خريشة حيث أشار. المتورطين، خصوصاً كبار قادة السلطة ومسؤوليها
 ولم يشمل .المسؤولون وأبناء عائالتهم، او الوظائف الوهمية للمسؤولين وأفراد عائالتهمالتي سيطر عليها 

 .الشركات االحتكارية وملفات صندوق االستثمار القديمة وال أموال منظمة التحرير واستثماراتها التي هدرت
 وتوجه ,في الخارجتتحدث تقارير داخلية عن مبالغ مالية ضخمة بددت في استثمارات وهمية للمنظمة حيث 

وقالت مصادر مطلعه ان مبالغ كبيرة من أموال المنظمة وجدت . هااالتهامات الى مستشار سابق لعرفات بتبديد
طريقها الى مسؤولين كبار في السلطة، وان جزءاً آخر وجد طريقه الى قادة أجهزة أمن وسياسيين أقوياء 

وكشفت تحقيقات النائب العام عدداً من هؤالء . الستثماراتوفروا الحماية لفاسدين كبار من العاملين في تلك ا
 .من رتبة وكيل وزارة فما دون، لكنها لم تصل الى مراتب أعلى مثل وزير أو مستشار أو مساعد للرئيس
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 هل يوصل فتح ملف الفساد الى الفاسدين الكبار الذين يتمتعون بحصانة سياسية ,والسؤال المثار اليوم هو
  ر على كبار الموظفين ممن ال حصانة سياسية لهم؟كبيرة، أم يقتص

  ٩/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

   قد يفهم على أنه اشارة ضعفالهدنة الطويلة عرض :البطش .١١
 ترفض ابرام الجهادل خالد البطش أمس ان وق: غزة من  فتحي صباح عن مراسلها٩/٢/٢٠٠٦ الحياة نشرت

القبيل قد يفهمه العدو على أنه اشارة ضعف من قبل  ان عرضا من هذا اعتبرمهدنة طويلة األمد مع اسرائيل، 
موقف الوجدد  .حركة هدنة قصيرة األمد ايضاًال للضغوط االسرائيلية، مشيراً الى رفض االمقاومة واستسالم

طالما بقي االحتالل على ارضنا , لمشاركة في حكومة تشكلها حماس او فتح او أي جهة أخرىلالرافض 
في الحكومة والجهاد في المقاومة، الفتا الى العالقة الجيدة التي تربط الحركتين في حماس : قائال, االسالمية

 عمرو موسى بعقد مؤتمر عاجل لنصرة القضية الفلسطينية، داعيا , من ناحية أخرىوطالب. الداخل والخارج
  .السلطة الى العمل على وقف العدوان االسرائيلي وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني

دان الصمت العربي    أ البطش أن   :غزة من     لينا رضوان    عن مراسلتها  ٩/٢/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية    وأضافت
تقـضي بـضرب    حيث  وأشار الى أن السياسة اإلسرائيلية واضحة       . والدولي تجاه جرائم االغتياالت والقصف    

وع الغربـي ومـن قبـول    المقاومة والقضاء عليها من أجل تسهيل ما يجري في المنطقة من تساوق مع المشر         
  .إلسرائيل في المنطقة

  
 السلطة هي التي سقطت.. فتح لم تسقط: القدومي .١٢

قدومي ان فتح لم تسقط في االنتخابات االخيرة وانما الفاسدون الاكد فاروق :  الرباط ـ محمود معروف
 المسؤولين وتنقية  ومحاسبةىوقال ان اللجنة المركزية ستجتمع قريبا لتقييم ما جر .والملوثون في صفوفها
ووصف عباس بانه كان رهانا امريكيا واختاروه كرئيس للوزراء للتفاوض معه ثم تخلوا  .الحركة من الشوائب

 لحسابات السلطة بناء علي رغبات ا باغتصاب حق المنظمة في التوقيع علي اتفاقات ليجيرهما إياههمتعنه، 
شراك حماس و الجهاد في المنظمة والمجلس الوطني  ان هناك حوارا الى المن ناحية أخرىواشار .خارجية

 . حكومة الن حماس يجب ان تنجحال انه مع مشاركة فتح في وأشار إلى. الذي سيعقد قريبا
  ٩/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

  
   في الحكومة الفلسطينيةالشعبية تتجه نحو المشاركة .١٣

 أحمد حيث أيد. كة في حكومة تشكلها حماسأبدت الجبهة الشعبية استعدادها للمشار:  فتحي صباح- رام اهللا 
 في حال تعذر ذلك فنحن نشارك في حكومة إال أنههذه هي أولويتنا، وقال إن سعدات تشكيل حكومة وطنية، 

واشار الى ان جبهته كانت نأت بنفسها عن الدخول في حكومات . ذات برنامج سياسي ومجتمعي مقبول لدينا
في حال االتفاق مع حماس، فان الجبهة تميل الى تكليف ف لذا, سياسيفتح بسبب الخالف على البرنامج ال
نحن ندعو الى الفصل بين التنفيذي والتشريعي، ونفضل ان تكون , أضافو. مختصين لتمثيلها في هذه الحكومة
وأشار الى ان الجبهة ستطرح على حماس برنامجاً يوفر الشعار السياسي  .الحكومة المقبلة حكومة مختصين

عن امكانية قبول حماس  أما .ات تطبيقه مثل رفض الدولة المؤقتة والعمل على انهاء المرحلة االنتقاليةوآلي
  . مقتنعة ان أوسلو ليس قدرا وبالتالي يجب الخروج منه أنهاقالف ,بذلك

  ٩/٢/٢٠٠٦الحياة 
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  مشاركة فتح في حكومة حماس أمر غير مقبول: مشهراوي .١٤
ر مشهراوي إن مشاركة فتح بحكومة مع حماس أمر غيـر مقبـول علـى    سميقال : غزة ـ  عبدالقادر فارس

 قـدمت   باإلضافة إلى أنهـا    . اختار حماس اآلن    الذي ,اإلطالق ويسيء لفتح وال يعبر عن احترام رأي الناخب        
وكـذلك  ,  عبد اهللا اإلفرنجي أن األغلبية في المجلس الثـوري         اعتقدمن جهته   و .برنامجا يعتبر مبهما وغامضا   

, مع إعطاء حماس الفرصة بمفردها لتتقـدم بحكومـة        , وكوادر وقواعد الحركة  , ضاء اللجنة المركزية  معظم أع 
  .هوتطرح برنامجها ولتحاول أن تثبت إمكانية تطبيق

  ٩/٢/٢٠٠٦عكاظ 
  

   على المشروع الوطني تحت حكم حماستخشىأوساط في فتح  .١٥
ـ رام اهللا المحتلة تها مـن تعـرض المـشروع الـوطني      اعربت بعض االوساط في فتح عن خشي: ا ف ب 

وفي نفـس الـسياق اكـد        . حماس رفضت هذا الطرح بشدة     إال أن الفلسطيني للخطر مع تولي حماس للسلطة،       
مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن هويته ان حماس تنتمي الى المد االسالمي الذي ال يكترث باقامـة دولـة                   

ي قد تتقاطع مصالحها مع طهران ودمشق وهـي مرشـحة           قطرية بقدر ما يهمه قيام الخالفة االسالمية وبالتال       
واضاف حتى سـورية قـد       .للتحالف مع حزب اهللا في لبنان وايران واالخوان المسلمين في اي من دول العالم             

تستخدمها في اطار مواصلة سياستها الرامية الى محاولة توظيف القضيتين الفلسطينية واللبنانية كورقة ضـغط               
 سنة قد تتراجع عـن مـسألة        ١٥ او   ١٠ن حماس اذا وافقت على هدنة مع اسرائيل لفترة          إ ف  لذا .على اسرائيل 

ليس لدينا تخوف   أن  قال احمد سعدات     في حين    .التحرير وتركز على فرض المشروع االسالمي على المجتمع       
  ولـم  ,ان يتخلى اي طرف فلسطيني عن المشروع الفلسطيني الن المعركة في االساس هي مع االحـتالل               من  

  .نسمع من حماس التخلي عن ثوابت القضية الفلسطينية وال تحت اي لواء وبرنامج
  ٩/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 

  
   على عناصرها استخدام هواتفهم المحمولةتحظركتائب األقصى  .١٦

 على عناصرها استخدام هواتفهم المحمولة تحـسباً        حظرت أعلنت قيادة كتائب األقصى مساء أمس أنها         :أ.ب.د
  جاء بعد تحقيقات وفحوصات أجرتها تبين       ذلك وقالت أن . زة استطالع إسرائيلية برصدهم واستهدافهم    لقيام أجه 
 أن هذه األجهزة يمكن تحديد مكانها من خالل أقمار صناعية تعطـي إشـارة أو ذبـذبات لطـائرات                    بموجبها

  .اإلسرائيليةاالستطالع 
  ٩/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  فتح ملف العمالءب تتوعدان الياسركتائب األقصى وكتائب  .١٧

 ملـف  فـتح ,  خالل مؤتمر صحفي كتائب الياسر وكتائب شهداء األقصىكال من تأكد: رفح ـ محمد الجمل 
إلى أسلوب التصفية الجسدية لكل عميل يثبت تورطـه فـي قـضية اغتيـال لنـشطاء                 اللجوء  العمالء بقوة، و  

  .فلسطينيين، دون تسليمهم لألجهزة األمنية
  ٩/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
  معبر بيت حانونعلىشهاد مقاومين است .١٨

استشهد مقاومان فلسطينيان في هجوم مشترك نفذته كتائب األقصى ولجان المقاومة الشعبية فجر اليوم استهدف               
وكشفت مصادر محلية عن نجاة مقـاوم ثالـث وانـسحابه           .  قوات االحتالل المتمركزة على معبر بيت حانون      

صادر الصهيونية أن العملية لم تسفر عن وقوع إصـابات فيمـا أعلـن جـيش                بسالم من المكان، وزعمت الم    
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وقالت كتائب األقصى ولجان المقاومة في بيان       . االحتالل عن إغالق المعبر أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر        
 إن هذه العملية جاءت ردا على االغتياالت األخيرة التي استهدفت مقاومين في قطاع غـزة والـضفة      :" مشترك
  .الغربية

مـضيفاً أن   ،  أن العملية تأتي في سياقها الطبيعي، رداً على جرائم االحتالل         "أكد سامي أبو زهري،     من جهته،   
حول إذا ما كـان مثـل هـذه         و  ".االحتالل هو الذي يتحمل المسؤولية عن جميع اآلثار المترتبة على عدوانه          "

كة تزاوج بين المقاومة والـسياسة ولـن نغـادر          نحن حر " العملية تسبب حرجاً لحركة حماس، قال أبو زهري       
  . غيرهىبرنامج المقاومة إل

  ٩/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   ينذر بفتح ملف المخيماتالشغبتورط فلسطينيين في أعمال  .١٩
 طرحت احداث الشغب الذي عم بعض شوارع العاصمة اللبنانية          :  نسرين ناصر الدين   -زياد عيتاني   بيروت،  
فهل يفتح ملف سالح المخيمات علـى اثـر         , ؤاالً يرتبط بشكل مباشر بالموضوع الفلسطيني من جديد       مجدداً س 

ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أكـد وجـوب            . التطور الميداني األخير بعد ان خفت الحديث عنه       
فلسطيني هو وجود متعـدد     ان الوجود ال  والتزام الجميع بنتائج التحقيق قبل إطالق أية اتهامات وتفصيل االمور           

 ونحن نرى أننا بحاجة إلى أكثر مـن         ،وليس بشكل مجزأ أو من زاوية واحدة      , يجب ان ينظر إليه بشكل كامل     
 القيادة العامة أنور رجـا      -من جهته رأى ممثل الجبهة الشعبية     . وقت مضى إلى بحث مسألة السالح الفلسطيني      

  .ينيين إن كانت موجودة فهي محدودة جداًان مشاركة الفلسط''وقال . أن االتهامات كيدية
 ٩/٢/٢٠٠٦عكاظ 

  
   يغادرون الخليلالدوليونالمراقبون  .٢٠

غادر فريق المراقبين االوروبيين المنتشرين في الخليل امس المدينة بصورة مؤقتة   :الخليل ـ سميح شاهين
تحدثة باسم البعثة ان وصرحت الم .بعد التظاهرات التي استهدفت مقر بعثتهم استنكارا للرسوم المسيئة

وقالت سيجري مسؤولونا  .المراقبين سيبقون حاليا في اسرائيل من دون ان تحدد موعدا لعودتهم الي الخليل
 .كما اكد رئيس البعثة ان المراقبين سيعودون عندما تتحسن االوضاع. تقويما للوضع ويقررون بناء علي ذلك

 ٩/٢/٢٠٠٦القدس العربي 
  

  تصام ثانية غرفة اعتشييدبلعين  .٢١
أنجز أهالي قرية بلعين، تشييد غرفة ثانية لالعتصام فوق جزء من أراضيهم المحاذية ألحـد                :فادي العاروري 

 مواطن فلسطيني ومتضامن إسرائيلي ودولي بإنجاز بناء        ١٠٠وقام أكثر من     .مقاطع الجدار بالقرب من القرية    
 دونمات ، إلنشاء برج مراقبة عسكري،       ٧صادرة قرابة   الغرفة، بعد قيام قوات االحتالل بابالغ مجلس القرية م        

  .يطل على موقع بناء الجدار
  ٩/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
   ألبرشية الجليلمطراناً فلسطينياختيار  .٢٢

اختار مجمع المطارنة الكاثوليك المنعقد في لبنان، األرشمندريت الفلسطيني الياس :   أسعد تلحمي- الناصرة 
 عام لم يعين فلسطيني مطراناً للجليل باستثناء فترة ٣٠٠شية الجليل، علماً أنه منذ نحو شقور مطراناً ألبر

ويعول المسيحيون في إسرائيل . قصيرة إذ أن كهنة من الخارج كان يتم تعيينهم أساقفة، وبشكل خاص من لبنان
ما تبقى لها من أمالك على تعيين فلسطيني ملم بمشاكلهم في اخراج األبرشية من أزمتها والمحافظة على 
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 حقبة مظلمة في تاريخ األبرشية التي سادها انشقاق منذ أن تم بيع وتأجير غالبية ممتلكاتها  بعدوعقارات
  .لمؤسسات إسرائيلية وصهيونية، وبلغ وضعها مبلغ االفالس المالي وسط صراع غير خفي بين سدنتها

  ٩/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

  سومات المسيئةبطريرك األرمن في القدس يستنكر الر .٢٣
أعرب بطريرك األرمن األرثذوكس في القدس،  عن استنكار وأسف البطريركية بجميع رهبانها ومؤسساتها لما               

وشدد على رفض القيم المسيحية والقيم اإلنسانية        .ورد من رسومات مسيئة للرسول الكريم في صحف أوروبية        
  .والدينية واألخالقية، هذه األعمال والتصرفات

 ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  النقب يستغيث لوقف حمالت التطهير العرقي .٢٤
العالم إلـى التـدخل     ) اتجاه (٤٨دعا اتحاد الجمعيات األهلية داخل أراضي           : وديع عواودة  -القدس المحتلة 

لوقف اإلجراءات اإلسرائيلية الماضية في تطبيق مخططات التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين في منطقـة              
  . النقب

  ٩/٢/٢٠٠٦ج اإلماراتية الخلي
  

   منازل في شقبا٥هدم  .٢٥
افاد عضو في المجلس البلدي بقرية شقبا غرب رام اهللا ان الجيش االسرائيلي هدم صباح امس خمسة منـازل                   

واعلن ان سكان المنازل المذكورة تلقوا ايعازا       . تعود لفلسطينيين في هذه القرية معتبرا انها بنيت بدون ترخيص         
واكد ان اشتباكات وقعت مع اصحاب المنازل الخمسة التي كانت          . ية االسرائيلية بالهدم الثالثاء   من االدارة المدن  

  .قيد االنشاء ولم تكن مسكونة بعد وقام شبان برشق الجنود بالحجارة
  ٩/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 

  
   بالنقب٤٨ دونم تابعة لفلسطينيي ٢٥٠٠ محاصيل تدمير .٢٦

كبيرة من الشرطة االسرائيلية، أمس، هجوما منظما على أرض مـساحتها           نفذت قوات   :   نظير مجلي  ،تل ابيب 
 واستخدمت الجرافات لتدمير محاصـيلها واعتـدت علـى          ٤٨لسطين  ف دونم في النقب تابعة لمواطني       ٢٥٠٠

ولم تتورع عن االعتداء على النائب طلب الصانع، الذي         . المواطنين الذين تصدوا للعملية، واعتقلت بعضا منهم      
  . بعملية تطهير عرقي مقبوضة الثمن من واشنطناتهمها

  ٩/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

  عمليات نهب وتدمير منظمة للدفيئات الزراعية في غزة  .٢٧
استنكرت حركة حماس بشدة امس ما وصفته بعملية النهب المنظم والتدمير الـذي تقـوم بـه    :   د ب أ   -غزة  

 .طق التي انسحبت منها إسرائيل فـي قطـاع غـزة          جهات يساندها مسلحون ضد الصوبات الزراعية في المنا       
هذه الدفيئات كانت قد أوكلت في حمايتها لسيطرة ما يسمى بالجيش الشعبي الذي تشرف              ''وأضاف بيان حماس    

  .''عليه جهات في السلطة والتي أمرت هذا الجيش بالرحيل المفاجىء في أعقاب نتائج االنتخابات التشريعية
  ٩/٢/٢٠٠٦الدستور 
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  األسرى االحتالل يشتمون الذات اإللهية والرسول أمام جنود .٢٨
كشفت جمعية أنصار السجين عن إفادة أبلغ فيها محاميها زار معسكر حوارة العـسكري أن جنـود االحـتالل                   
أقدموا على شتم الذات اإللهية وسب النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم أمام المعتقلـين الفلـسطينيين اسـتفزازاً                   

وضح المعتقلون أنهم قدموا شكوى شديدة اللهجة للمؤسسات الحقوقية واإلنسانية لوقف مثل هـذه              وأ. لمشاعرهم
  .التعديات

  ٩/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

   عاما ٣٠حكم على اسير بالسجن لـياالحتالل  .٢٩
وادعـت   . عاما على مواطن من بلدة يعبـد       ٣٠فرضت محكمة عسكرية اسرائيلية، حكما بالسجن الفعلي لمدة         

  .ئحة االتهام ضد بدارنة انه خطط لعملية اطالق نيران على حافلة ركاب اسرائيليةال
  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  إسرائيل ال ترى مشكلة بعد اعتراف حماس بها   .٣٠

 عن الناطق باسم  العامة أمسنقلت اإلذاعة اإلسرائيلية: ا.ب.د نقالً عن ٩/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتيـة  نشرت  
ن مشكلة إسرائيل مع حماس تنتفي عندما تعلن الحركة صـراحة أنهـا تعتـرف بدولـة                 الحكومة اإلسرائيلية أ  

وقال بازنر إنه يتعين على حماس أن تتخلى عن السالح وتنبذ االرهاب وتحترم كافة االلتزامات التي                . إسرائيل
اليا مع الرئيس   في الوقت الراهن الوضع  كما هو، عالقتنا ح        : تعهدت بها السلطة الفلسطينية إلسرائيل، مضيفا     

   .محمود عباس وفريقه
أعرب بازنر عن أمله في أن تبدي حماس مرونـة           :الوكاالت نقالً عن غزة  من   ٩/٢/٢٠٠٦البيان  وأضافت  

أعتقد أن حماس ستلين مواقفها إذا أرادت       : في مواقفها عقب الضغوط الدولية التي فرضت عقب فوزها، مضيفا         
لى حماس أن تسير األمور في ظل عالم يتسم بالواقعية، فالشعارات التي            وقال إن ع  . الحركة إدارة شؤون البالد   

رفعتها حماس قبل االنتخابات والتي ساهمت في انتخابها انتهت اآلن الن المجيء إلى الـسلطة يتطلـب إدارة                  
  . البالد بعقالنية خصوصا أن السلطة الفلسطينية كانت تعتمد بشدة على العوامل الخارجية والدولية

  
   مستشاري نتنياهو ينفي لقاء مع حماس أحد .٣١

ذكرت صحيفة لو كانارد انشين الفرنسية االسبوعية امس أن أحد المستشارين المقربين لنتنياهو             :  د ب أ   ،باريس
وذكـرت   .نفى صحة تقرير صحفي فرنسي بأن أحد مساعدي نتنياهو التقى مع مندوبين لحماس العام الماضي              

د ساعات من نشرها موضوع ذكر خالله أن مساعدا لنتنياهو عقـد اجتماعـا              أن ميير حبيب اتصل بمكاتبها بع     
 اعترف بأن فردا إسرائيليا قد يكـون التقـى مـع            هلكن. ٢٠٠٥سريا في جنيف مع مندوبين لحماس في نيسان         

وذكرت الصحيفة أن االجتماع جرى الترتيب لهـم مـن          . مسؤول بحماس واصفا نفسه بأنه مقرب من نتنياهو       
  .عمال إسرائيلي ودبلوماسي سعوديخالل رجل أ

  ٩/٢/٢٠٠٦الدستور 
  

  موفاز يناقش فوز حماس في مؤتمر وزراء أمن دول الناتو  .٣٢
ينوي موفاز، طرح فوز حماس في اإلنتخابات، في مؤتمر وزراء أمن دول حلف الناتو، وذلك في إطار األبعاد                  

ة أن موفاز سيغادر اليوم إلى جزيـرة صـقلية،          وقالت تقارير إعالمية إسرائيلي    !اإلقليمية والدولية لفوز حماس   
وجـاء   !ومن المقرر أن يطرح ما أسماه المخاطر التي تشكلها المجموعات المتطرفة على الدول المؤيدة للسالم              
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 سيلتقي مع نظرائه في تركيا وبريطانيا وإيطاليا، كما سيشارك في اللقاء الذي سـيجمع عـدداً مـن وزراء                    هأن
  .الدفاع في المنطقة

  ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨رب ع
  

  اسرائيل تخطط للعودة إلى غزة عبر تكتيك شارون   .٣٣
قررت اسرائيل تصعيد السياسة الهجومية ضد الفصائل الفلسطينية، كخطوة اولى تسبق ما             : آمال شحادة  ،القدس

اطلق عليه المجلس الوزاري تكتيك شارون الذي يعيد الجيش الى بعض المناطق في غزة بذريعة القضاء على                 
جاء هذا القرار في اعقاب تقرير قدم أمام المجلس وفيه ان الفصائل استغلت انسحاب الجيش               .قي الصواريخ مطل
وحسب موفاز فان شارون كان قد اقر سياسة تكتيكية بعد االنسحاب            .قطاع وكثفت من اطالق صواريخها    المن  

نوان انا اؤمن ال بد من التفكير       هذه السياسة التي صاغها تحت ع     : هي االنجح لتصفية إطالق الصواريخ، وقال     
لقد كان شارون يؤكد بان الحل الجذري لكل المشاكل األمنية يكمن في الحل التهديدي،              . بها والعودة الى خيارها   

لكنه مع ذلك كان يقول موضحا اننا لن نصل الى مرحلة التفاوض على التسوية السياسية من خالل الخـضوع                   
وبالنـسبة   . ان ندمر االرهاب ونقضي عليه وعلى جماعاته داخـل مناطقهـا  لالرهاب، بل اننا سنفعل ذلك بعد  

لشارون، كان قد حدد ان القضاء على هذه الجماعات داخل مناطقها ال يعني عودة اسرائيل للسيطرة على هـذه                   
ى المناطق، بل عن طريق السيطرة المؤقتة في بعض المواقع التي من داخلها تُطلق هذه الصواريخ، على ان يبق                 

  .الجيش الى حين القضاء على منفذي هذه العمليات
  ٩/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل تهيئ لتهجير الفلسطينيين من القدس  .٣٤

كشف ناشـط    :طاهر النونو والقدس آمال شحادة     نقالً عن مراسليها في    ٩/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية   نشرت  
 الـف   ٦٠٠نحـو   ( مليون شـيكل     ٢،٤ ميزانية قدرها    يساري إسرائيلي ان بلدية االحتالل في القدس رصدت       

 يمكن باسـتخدام هـذا      :واضاف. لهدم منازل يملكها فلسطينيون بحجة عدم حصولهم على رخص بناء         ) دوالر
ويقول مئير مرغاليت، منسق الحركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت ان بلديـة القـدس              . المبلغ تدمير مائة منزل   

  .أبنية من ستة أو سبعة طوابق  منزالً شملت٩٠م قامت خالل العام الماضي بهد
 الف منـزل    ١٢احصت الحركة االسرائيلية ضد هدم المنازل       : وكالت نقالً عن  ٩/٢/٢٠٠٦السفير  وأضافت  

  .  لبناء المستوطنات والطرق المؤدية اليها١٩٦٧دمرتها اسرائيل منذ العام 
  

  خطط أولمرت تثير جدالً في كاديما  .٣٥
قالت مصادر إسرائيلية إن القياديين الكبيرين في كاديما افي ديختر وهنغبـي            : ؤوف أرناؤوط  عبد الر  ،رام اهللا 

  .يعارضان توجه أولمرت القيام بالمزيد من االنسحابات األحادية في الضفة الغربية
  ٩/٢/٢٠٠٦الوطن السعودية 

  
  ضفة من ال%٤٠أولمرت يطلق حملته االنتخابية باالغتياالت وتأكيد عزمه ضم : تحقيق .٣٦

وعنونت احدى . فاجأت االغتياالت األخيرة التي نفذها الجيش اإلسرائيلي حتى اإلسرائيليين أنفسهم: رام اهللا
الصحف العبرية أمس تقريراً لها عن عمليات االغتيال هذه التي أعادت احياء مظاهر الدماء والدمار بعد ان 

د أولمرت الى االذهان باستئنافه االغتياالت على وأعا .غابت قليال بعشرة اغتياالت في غضون أربعة أيام فقط
هذا النحو الواسع والعشوائي، تجربة شمعون بيريز وريث رابين، في محاوالته تقليد سلفه عندما أقدم العام 

وأقدم أولمرت في  . على شن سلسلة غارات مدمرة على األراضي اللبنانية أسفرت عن مجزرة قانا١٩٩٦
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. عمونةرون على استخدام القوة المعتدلة بالتأكيد في اخالء مستوطنين يهود من بؤرة سعيه للتماثل مع سلفه شا
وأعلن أولمرت في مقابلة تلفزيونية ضمن حملته االنتخابية ان نيته تتجه الى فصل مع الفلسطينيين والى اقامة 

 وقال في تفصيل رؤيته انه .حدود نهائية لدولة اسرائيل مع الضفة الغربية، في حال فوزه في االنتخابات العامة
. سيحتفظ بالسيطرة على وادي األردن والتجمعات االستيطانية الكبرى في الضفة إضافة الى القدس الموحدة

فالمستوطنات المشار اليها مع غور األردن . وكما في اغتياالته الخارجة جاءت تصريحاته السياسية كذلك
يضع نهاية لمشروع التفاوض ويستبدله باالجراءات  من مساحة الضفة وهو ما قد %٤٠تساوي حوالي 
وعادة ما يلجأ الساسة االسرائيليون القادمون من المؤسسة المدنية مثل أولمرت الى اجراءات  .األحادية الجانب

لكن مثل هذه االجراءات قد ال تشفع ألصحابها في ظروف التوتر  .عسكرية متطرفة لجذب اصوات الناخبين
 مع بيريز الذي فضل الجمهور عليه شخصية ذات نبرة تطرف عالية هو نتانياهو في العالي، مثلما حدث

هل تؤدي عمليات االغتيال العشوائية الى ردود فعل : والسؤال المثار اليوم في اسرائيل هو .٩٦انتخابات 
ية فلسطينية تؤدي الى سقوطه بذات الطريقة التي سقط فيها بيريز خصوصاً أنه استهدف مجموعات عسكر

  ملتزمة الهدنة مثل كتائب شهداء األقصى؟ أم ان وجود حماس في الحكم يقلل من مثل هذه اإلمكانية؟
  ٩/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  االحتالل يحتج على إدارة الفلسطينيين لمعبر رفح  .٣٧

 اعترض مسؤولون أمنيون إسرائيليون على آلية العمل التي يعمل بها الجانبان الفلسطيني واألوروبي على               :غزة
وقالت مصادر لهآرتس إن الفلسطينيين واألوروبيين ال يقومون بالمراقبة الجدية على مـن يـدخل               . معبر رفح 

ويغادر القطاع، االمر الذي سيسمح بدخول االرهابيين الممنوعين من دخول االراضي الفلـسطينية وبخاصـة               
جانـب الفلـسطيني ال يقـوم       أضافت الـصحيفة إن ال    . المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة عرفت بالقائمة السوداء      

مـن  . معبـر الباعتراض أي شخص يدخل القطاع مؤكدين أنهم سيتخذون إجراءات أخرى بشأن المراقبة على              
  .  معبرالناحيته رحب سوالنا بعبور الشخص رقم مئة ألف 

 ٩/٢/٢٠٠٦البيان 
  

  إسرائيل تزيل مقبرة في القدس تضم رفات صحابة للنبي  .٣٨
إزالة مقبرة قديمة للمسلمين في القدس، دفن فيها عدد من صحابة النبـي محمـد،               تهدد مواصلة إسرائيل    : ا ب 

وقام علماء اآلثار اإلسرائيليون، أمس، بنقل الهياكل العظميـة مـن           . بإشعال التوترات بين اليهود والفلسطينيين    
جيع علـى   موقع المقبرة، ليقوم مركز سيمون ويزنتال، ببناء متحف التسامح، الذي سيخصص جزء منه للتـش              

إذا لم نـبن    . وقالت المتحدثة باسم السلطات اإلسرائيلية أن إسرائيل مكتظة باألماكن األثرية         . التفاهم بين األديان  
  . فوق أماكن المقابر السابقة، فنحن لن نبني في إسرائيل أبدا

  ٩/٢/٢٠٠٦السفير 
  

  ١٥، الليكود٢٠ مقعداً، العمل٤٣كديما : إستطالع .٣٩
ويحـصل    مقعـداً  ٤٣ معهد داحاف نشرته يديعوت أحرونوت أن كديما يحصل علـى          تبين من إستطالع أجراه   

 ٦يسرائيل بيتينو و مقاعد   ٦يهدوت هتوراه و مقعداً   ١١وشاس على  . مقعداً ١٥على الليكودو مقعداً،   ٢٠العمل على 
ا شينوي   مقاعد أم  ٨األحزاب العربية والمفدال مقعدين   و مقاعد   ٤اإلتحاد القومي و مقاعد   ٥ ياحد -ميرتسومقاعد  

  .فلم تتجاوز نسبة الحسم
  ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
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  لجنة االنتخابات المركزية تبدأ تسلم قوائم المرشحين للكنيست  .٤٠
وينتهي تسليم  . بدأت لجنة االنتخابات المركزية في اسرائيل االربعاء بتسلم قوائم المرشحين النتخابات الكنيست           

ت بعد الظهر قائمة جزئية بالحروف التـي سـترمز الـى            وكانت اللجنة قد نشر    .القوائم منتصف ليلة الخميس   
اما االحزاب الجديدة فستطلب الحصول على احد الحروف المتبقيـة اثنـاء تقـديم قـوائم                . االحزاب المنافسة 

) ق(دعـم ) ف(، تفنيـت  )م ح ل  (الليكـود ) ا م ت  (، العمل )ك ن (وحسب القائمة فسيحمل كديما رمز    . مرشحيها
، يـسرائيل   )ص ح (هتسيونوت هحداشاة ) هـ(بريت عوالم ) ن ص (، حيروت )ق ن (، عليه ياروك  )ض(التجمع
    .)هـ ل ب(، حزب محاربة البنوك)م ر ص(، ميرتس)ل(بيتينو

  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
 

  نشر سجل الناخبين االسرائيليين على شبكة االنترنت  .٤١
مات حـول مكـان     ألول مرة منذ تأسيس الكنيست يمكن الصحاب حق االقتراع هذه السنة الحصول على معلو             

علـى   بابا خاصا فقد افتتحت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية. تصويتهم للكنيست على شبكة االنترنت
 فيه، موقعه،  يساعد المواطنين على معرفة رقم الصندوق الذي سيصوتون،للخدمات الحكومية  الموقع الرسمي

  . اضافة الى خارطة ترشده الى الصندوق
  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  التجمع اول حزب عربي يقدم قائمة مرشحيه للكنيست  .٤٢

نـة  كان التجمع الوطني الديموقراطي الحزب العربي االول الذي قدم قائمة مرشحيه إلنتخابـات الكنيـست للج               
 مرشحا  ١٢٠فقد قام وفد من التجمع برئاسة بشارة بتقديم القائمة التي تتألف من            .اإلنتخابات المركزية األربعاء  

وتشمل القائمة شخصيات تمثيلية واعتبارية من كافة انحاء البالد ومـن            .من اعضاء واصدقاء الحركة الوطنية    
الفالحون، المدرسون والمثقفون، الطالب، الكتـاب،      كافة المهن والطبقات والفئات االجتماعية، وتضم العمال،        

جمال زحالقـة   . د. ٢عزمي بشارة   . د. ١: ويفتتح القائمة  .الفنانون والمحاضرون الجامعيون، النساء والرجال    
. ٩مـازن غنـايم     . ٨محاسن ربوص   . ٧عبد الرحيم فقرا    . ٦جمعة زبارقة   . ٥سعيد نفاع   . ٤واصل طه   . ٣

  .  سلطانيفؤاد. ١٠ايناس عودة حاج 
  ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  من الممكن زيادة مدى صواريخ القسام وتطويرها خالل عدة شهور : إسرائيل .٤٣

تتوقع اإلستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أن تتمكن فصائل المقاومة الفلسطينية من تطوير صـواريخ القـسام               
الجهود فـي نقـل تكنولوجيـا صـناعة         وزيادة مداها، عالوة أنها تقول أن الفصائل الفلسطينية ال تزال تبذل            

 فـي جلـسة   قالكتبت هأرتس أن رئيس شعبة الدراسات في اإلستخبارات العسكرية قد      .الصواريخ إلى الضفة  
لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست أنه في إطار الجهود التي تبذلها الفصائل الفلسطينية من أجل زيادة مدى                 

كمـا قـال أن    .ير الرأس المتفجر وذلك من أجل إيقاع أكبر دمار ممكـن         صواريخ القسام، تجري محاولة تطو    
كتائب شهداء األقصى وحركة الجهاد تسعيان إلى زيادة العمليات ضد إسرائيل وذلك من أجل تحـدي حمـاس                  

وبحسب كوبرفاسر فإن المنظمات الفلسطينية تعتمد على المساعدات اإليرانية التـي            .لدفعها إلى تجديد العمليات   
  .ل من لبنان بوساطة حزب اهللاتص

  ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
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  رعة في النقب ـُالمصادقة على الخرائط الهيكلية لقريتي أبو تلول والف .٤٤
اعلنت اللجنة القطرية للتنظيم والبناء في لواء الجنوب، مصادقتها على الخرائط الهيكلية لقريتـي              : ياسر العقبي 

ـُرعة  الواقعة على طريق بئر السبع ديم      –ابو تلول  ومـن المقـرر ان      . الواقعة غربي مدينة عـراد     –ونه، والف
في حين سيسكن قرية الفرعـة     .  ألف نسمة من المواطنين العرب في النقب       ١٢يسكن في قرية أبو تلول حوالي       

  . نسمة٨٠٠٠ نسمة، على أن يتم تخطيط القرية لتستوعب ٤٠٠٠نحو 
  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  ستي لتحريضها على المواطنين العرب مزوز يأمر بفتح تحقيق ضد صحيفة في .٤٥

مزوز بفتح تحقيق ضد صحيفة فيستي الصادرة باللغة الروسية في           امر المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية    
كما امر مزوز بالتحقيق مـع      . اسرائيل، لنشرها قصيدة تنطوي على تحريض عنصري ضد المواطنين العرب         

   .كاتب القصيدة غرشون بن يعقوب
  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

 
  الكنيست يصادق على اقامة لجنة للتحقيق في احداث بؤرة عمونة  .٤٦

صادق الكنيست في جلسة خاصة عقدها االربعاء على اقتراح تشكيل لجنة تحقيق في االحداث التي رافقت هدم                 
با، فيما   نائ ٣٧وصوت الى جانب االقتراح الذي قدمته احزاب اليمين المتطرف          . البيوت الثابتة في بؤرة عمونة    

وتقرر تحويل مشروع القرار الى لجنة الكنيست لمناقشته واعادته الى الهيئة العامـة للتـصويت                .٣٢عارضه  
  .عليه

  ٨/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

   مليار دوالر من ميزانية المساعدات أمريكية ٢,٥إسرائيل تنال  .٤٧
كبر من ميزانية المـساعدات      كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية أن إسرائيل ستواصل نيل النصيب األ          :تل أبيب 

وأوضحت معاريف أن البيت األبيض رفع       . مليار دوالر  ٢,٥الخارجية األمريكية، بمبلغ اجمالي يصل إلى نحو        
وأكدت أنه بين    . تريليون دوالر  ٢,٧٧االثنين الماضي إلى الكونغرس مشروع الميزانية السنوية التي تبلغ نحو           

 أن إسرائيل تحظى بنصيب كبير مـن الميزانيـة، حيـث يبلـغ حجـم                آالف البنود في كتاب الميزانية، يمكن     
 مليار دوالر، مخصصة للمساعدات األمنية، مشيرة إلى أن الحديث عن ارتفاع            ٢,٢٨المساعدات إلسرائيل نحو    

 مليـون دوالر أخـرى      ٢٤٠ومن المتوقع أن تتلقى إسرائيل نحو        . مليون دوالر مقابل العام الماضي     ٦٠بنحو  
وفـي تفاصـيل     . مليون دوالر كجزء من صندوق المساعدة إلسكان الالجئين        ٤٠صادية عادية، و  كمساعدة اقت 

مشروع الميزانية ورد أن إسرائيل هي حليف حيوي للواليات المتحدة، وشريك في الحـرب ضـد اإلرهـاب،             
  .والكفاح من أجل تحقيق السالم في الشرق األوسط

  ٨/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  سرائيل تحاول منع صفقة معدات للشرطة الفلسطينيةإ .٤٨
 عن مصادر رسمية في مكتب اولمرت تؤكد ان ما نشر في القناة العاشـرة فـي                 ، ونقل راديو سوا   ، قنا ،القدس

التليفزيون االسرائيلي من ان اسرائيل طلبت رسميا من روسيا تأجيل تزويـد االجهـزة االمنيـة الفلـسطينية                  
   مما اعتبرته القيادة ،في ذلك الطائرات المروحية والبنادق بعد فوز حماس في االنتخاباتبالمعدات الالزمة بما 
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الفلسطينية خطوة لن تساهم بتهدئة االوضاع خاصة وان هذه المعدات حيوية لالجهزة االمنية الفلـسطينية مـن                 
  .اجل القيام بمهامها

  ٩/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
 

   ومسابقة الهولوكوست  ساءة للرسول اإلزعيم يهودي ألماني ينتقد رسوم .٤٩
انتقد أحد قادة اليهود في ألمانيا أمس بحدة الرسوم الكاريكاتورية التي صورت النبي محمد وأيضاً المسابقة التي                 

وقال باول شبيجل رئيس المجلـس المركـزي         .ستنظم في إيران لتقديم رسوم كاريكاتورية حول الهولوكوست       
ما يحظى بحماية قانونية باعتباره من قبيل حرية التعبير، لـه مبـررات أخالقيـة               ليس كل   : لليهود في ألمانيا  

  )أ.ب.د. (ووجه انتقادات مريرة لموقف الغرب من العالم االسالمي. وقيمية
  ٩/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  اعتقال نائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي بتهمة تبييض األموال .٥٠

 االسرائيلية، أمس، رئيس المؤتمر اليهودي في روسيا نائب رئـيس المـؤتمر             اعتقلت شرطة الحدود  : تل أبيب 
اليهودي العالمي كنتور، للتحقيق معه حول الشبهات بمشاركته في عمليات تبييض أموال سوداء وااللتفاف على               

مي، ثـم   ومنع من المشاركة في اجتماع المجلس االداري للمؤتمر اليهودي العـال          . قوانين الضرائب االسرائيلية  
شبهات االسرائيلية فقد استغل موقعه القيادي فـي الحركـة   الوحسب . أطلق سراحه بعد تحقيق دام عدة ساعات     

اليهودية العالمية من أجل الربح السهل وخدمة العناصر التي تلتف على مصلحة الضرائب االسرائيلية وتعمـل                
  .على تبييض أموال ذات مصادر مشبوهة

  ٩/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

  دويتشه تيليكوم تفتتح مركزا لألبحاث في إسرائيل  .٥١
 اعلنت المجموعة االوروبية االولى لالتصاالت دويتشه تيليكوم انها دشـنت االثنـين مركـزا               :ب.ف.ا،  برلين

وسيخصص المركز الذي يحمل اسم مختبر دويتشه تيليكوم في          .لالبحاث في جامعة بن غوريون في بئر السبع       
اث حول امن شبكات االتصاالت خصوصا مسائل مكافحـة فيروسـات المعلوماتيـة             جامعة بن غوريون لالبح   

  .والقرصنة
  ٩/٢/٢٠٠٦القبس الكويتية 

  
   في شروط منح التسهيالت والقروض النظرمصارف تعيد  .٥٢

قالت تقارير صحافية ان بعض البنوك الفلسطينية شرعت فى إعادة النظر في شروط منح              :  ماهرابراهيم, غزة
لقروض للموظفين والمواطنين بعد فوز حماس خوفا من تعرض االقتصاد الفلـسطيني لنكـسات              التسهيالت وا 

وفي الوقت نفسه استمر بنك فلسطين المحدود في تقديم          . جديدة على ضوء التهديدات الدولية بوقف المساعدات      
  .التسهيالت والقروض للمواطنين الفلسطيين من دون أي تغيير

 ٩/٢/٢٠٠٦البيان 
  

  مليار دوالر خسائر القطاع الزراعي أكثر من  .٥٣
أعلنت وزارة الزراعة، أن خسائر القطاع الزراعي نتيجة ممارسات االحتالل ، في محافظات الوطن، بلغـت                

  .٢٠٠٥ وحتى نهاية ديسمبر من العام ٢٠٠٠أكثر من مليار دوالر، خالل الفترة من نهاية شهر سبتمبر 
  ٨/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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   للفلسطينيين سيكون خطأ سياسياً المساعداتتجميد : بوتين .٥٤

دعا الرئيس الروسي بوتين أطراف العملية السلمية في الشرق األوسط الى إظهار قدرتهم :  رائد جبر- موسكو
على التوصل الى حلول وسط للخروج من المأزق الراهن، ورأى ان وقف المساعدات المالية للفلسطينيين خطأ 

ووصف الوضع الحالي في  .ير، ملمحاً الى توافر رؤية روسية لتحقيق تقدم على صعيد التسويةسياسي كب
منطقة الشرق األوسط بأنه دخل مرحلة جديدة من التعقيدات، معتبراً ان وصول حركة حماس الى السلطة ليس 

اء بطريقة شرعية وال حدثاً ساراً ألطراف ظلت تعتبرها ارهابية لفترة طويلة، لكنه شدد على ان فوز حماس ج
وأعرب عن تفاؤله بإمكان الخروج من الوضع الحالي على رغم ان النظرة األولى تبعث على  .غبار عليها

وشن بوتين،حملة قوية على سياسة الواليات المتحدة في المنطقة . االعتقاد بأن األمور وصلت الى حائط مسدود
لب من روسيا التدخل كمفاوض اساسي حالياً و إذا لم تنجح من دون ان يشير اليها باالسم، وقال ان البعض يط

  .في تحقيق تقدم سيقولون ان روسيا فشلت، متجاهلين اننا لسنا نحن من أوصل األمور الى حال المأزق الحالي
  ٩/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  مشاورات مصرية لعقد اجتماع يجمع حماس والمجتمع الدولي .٥٥

 أطراف دولية وإقليمية تدرس فكرة الدعوة إلى عقد اجتماع لبحث           علمت الخليج أن هناك مشاورات مصرية مع      
دعم عملية السالم وسبل دفعها إلى األمام وتنفيذ خطة خريطة الطريق وتهيئة المنـاخ المناسـب والخطـوات                  

  .الواجب اتخاذها خالل الفترة المقبلة لهذا الغرض
  ٩/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  من األقصى في مدارس الصهاينة الإسرائيل الكبرى والهيكل بد .٥٦

حذَّرت مؤسسة األقصى من مغزى قيام وزارة التربية الصهيونية والوكالة اليهودية بتوزيع آالف : د سمير سعي
النسخ من خريطة للبلدة القديمة في القدس على طالب عشرات المدارس في روسيا، وتعمَّدت أن تضع في 

واعتبرت المؤسسة في بيانها أن هذا النشر متعمَّد، . ن قبة الصخرةالخريطة صورةً لمجسم الهيكل المزعوم مكا
كما ويظهر في خلفية الخريطة المذكورة خريطة أخرى تظهر البالد . وليس محض صدفة أو خطًأ غير مقصود

  .وحدودها من النيل إلى الفرات على حد قولهم
 ٩/٢/٢٠٠٦اخوان أون الين 

  
  شارون فروت في االردن .٥٧

ندسين الزراعيين في االردن امس، الى مقاطعة نوع من من انواع الـدراق المـستوردة مـن                 دعت نقابة المه  
نسبة الى ارييل شارون، بعدما تاكدت مـن وجودهـا فـي االسـواق          اسرائيل يطلق عليها اسم شارون فروت     

  .ردنيةوجدد نقيب المهندسين الدعوة الى مقاطعة كافة المنتجات االسرائيلية في االسواق اال . االردنية
  ٩/٢/٢٠٠٦السفير 

  
   على شؤون الفلسطينيين يؤكّد التمّسك بإقامة الدولة الفلسطينيةالمشرفينمؤتمر  .٥٨

أكّد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المـضيفة، اليـوم، التمـسك بإقامـة الدولـة                   
وحـذّر مـن اسـتمرار     .وعاصمتها القـدس  ١٩٦٧الفلسطينية المستقلّة على كامل األراضي التي احتلّت عام     

وأكّد المؤتمر فـي     .المواقف الداعية إلى وقف الدعم الدولي للسلطة الوطنية بعد االنتخابات التشريعية األخيرة           
وشدد على التمسك    .بيانه الختامي، أن مبادرة السالم العربية هي الطريق لتحقيق السالم العادل والشامل والدائم            



 

 19

الفلسطينيين في العودة، مؤكّداً عدم شرعية المستعمرات اإلسرائيلية في األراضـي الفلـسطينية             بحقّ الالجئين   
  .المحتلة

  ٩/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  المؤتمر اإلسالمي يدين االغتياالت .٥٩
 االراضـي   دان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أمس الممارسات غير المشروعة لسلطات االحتالل في            

وأعرب األمين العام عن ادانته وبالغ قلقه لما تقوم به سـلطات             .الفلسطينية وتعمدها اغتيال ناشطين فلسطينيين    
االحتالل االسرائيلي في االراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات غير مشروعة وتعمـدها اغتيـال القـادة                

  .الفلسطينيين بوساطة القتل خارج نطاق القضاء
  ٩/٢/٢٠٠٦إلماراتية الخليج ا

  
  !هل نجاح حماس رحمة بنا؟ .٦٠

  شاكر النابلسي. د
, فهي اليوم ليست في المعارضة لكي تقول قوالً مجانياً من دون حـساب            . حماس اليوم في وضع ال تُحسد عليه      

  :وحماس اليوم في مأزقين أحالهما مر. وارضاء لعواطف جماهيرها
وتجلـس  , فعليها أن تعترف باسرائيل   , وتبني الدولة الفلسطينية  ,  بالحكم أنها إذا أرادت أن تستمر    , المأزق األول 

بـأن ال   , وبذلك تخسر شارعها وأنصارها الذين صـدقوها القـول        , معها وجهاً لوجه على طاولة المفاوضات     
فقد كان مشروع حماس الفلـسطيني مـشروعاً دينيـاً      . وانما عبر فوهة البندقية فقط    , فلسطين عبر المفاوضات  

وهذا ما جاء في ميثاقهـا      . وتحويلها إلى وقف إسالمي   , وهو تحرير فلسطين إلى آخر ذرة تراب      .  سياسياً وليس
تتمثل في عجزها حتى اآلن عن امتالك مشروع        , فمشكلة حماس وباقي الحركات الدينية السياسية      . ١٩٨٨عام  

فأغلبيـة  . حقق شـيء مـن دونـه   الذي لن يت, ال تتعارض مع اإلجماع الدولي  , سياسي له أهداف قريبة المنال    
 عاماً مـن    ٤٠أي بعد    , ٢٠٢٧بأن قيام الدولة اإلسالمية في فلسطين ستكون في عام          , اعضاء حماس يعتقدون  

   .١٩٩٩ حسب فتوى زعيم حماس الراحل أحمد ياسين في ١٩٨٧,اندالع انتفاضة 
وعليها أن تتعامل مع هذا     . وهذا الشريك هو اسرائيل فقط    . فحماس اليوم لها شريك في فلسطين رضيت أم أبت        

وهي التـي ال    , فكيف ستتعامل حماس مع هذا الشريك غداً      . لكي تحل تالل مشاكل الشعب الفلسطيني     , الشريك
  وتسعى للقضاء عليه وعلى دولته؟, تعترف به أصالً

ومـأذون  , وبزواج شرعي , لن يحله إال الطرفان المتخاصمان    , ع سياسي بين طرفين   فقضية فلسطين كأي صرا   
من دون مناكحة   , )دولة فلسطين (التي ستلد غداً المنتظر     , إال إذا كانت حماس تعتبر نفسها مريم العذراء       , دولي

  !مع بشر
وبذلك ستغلق في وجههـا     , يعيةأن تحتفظ بشعاراتها الخشبية التي رفعتها قبل االنتخابات التشر        , والمأزق الثاني 

فهذه األبواب قد سئمت من     . كل أبواب أوروبا واميركا وكثير من أبواب العرب والعجم ما عدا سورية وايران            
وال تريد أن تعود خمسين عاماً إلـى الـوراء          , القضية الفلسطينية ومن تعقيداتها منذ ما يزيد على نصف قرن         

حيث أنها سوف تتحدث مع نفسها وليس       , ع حماس االستمرار بالحكم   وبهذا سوف لن تستطي   . وإلى نقطة الصفر  
صاحب القرار الفعلي فـي اقامـة       , وتتفاوض مع نفسها وليس مع العالم     , وتواجه نفسها وليس العالم   , مع العالم 

  .الدولة الفلسطينية
  .اًإن كنتم ديمقراطيين حق, عليكم أن تقبلوا بي كنتيجة ديمقراطية :تقول حماس للعالم اآلن
  ويقود حرباً دينية ضدنا؟ , كيف نقبل بمن يرفض االعتراف بنا وبقيمنا وبشروطنا :والعالم يقول لحماس
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ففي أنقرة نقلت وكالة األنباء الفرنسية عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قوله إن حركة حمـاس قـد                   
وكذلك صرحت الواليات المتحدة بأنهـا   . تحظى بتأييد المجتمع الدولي إذا نبذت اإلرهاب واختارت الديمقراطية        

ونُقل عن االتحـاد    . وتتخلى عن سياستها القائمة على تدمير اسرائيل      , لن تتعامل مع حماس ما لم تنبذ اإلرهاب       
  . األوروبي قوله انه سيتعاون مع أي حكومة فلسطينية قادمة اذا أبدت استعدادها للعمل بالوسائل السلمية

ورفع األعالم الخضراء والمصاحف والرشاشات     . لعالم له شروطه وله لغته وقواعده     الحوار بين حماس وا   , إذن
كما أن رفع العلم الحماساوي األخضر فوق المجلس        . والبنادق في شوارع غزة ليست هي لغة الحوار مع العالم         
  .التشريعي الفلسطيني لن يقيم الدولة الفلسطينية المنشودة

هو أن تقوم حماس بالثورة     , إن ما سيقيم الدولة الفلسطينية على أيدي حماس        ية؟ماذا سيقيم الدولة الفلسطين   , إذن
كمـا  . فما ينقص حماس هو امتالك الشجاعة السياسية على اعادة التفكير في أفكارها وممارساتها             .داخل الثورة 

  . موضوعية لهتسمح بالمعرفة ال, ينقصها غياب القدرة على قراءة موضوعية لميزان القوي االقليمي والدولي
قد تخلت عن كثير مـن أفكارهـا        , كيف أن الحركات الثورية السياسية    , لقد شاهدنا وقرأنا في التاريخ المعاصر     

وكلنا يذكر مشاهير القادة    . وتتخذ من طريق الدم مسلكاً إلى الحكم والسيطرة       , وخططها التي كانت تتسم بالعنف    
رئيس الوزراء الكيني   , كير في ممارساتهم السياسية كجومو كينياتا     الذين امتلكوا الشجاعة السياسية في اعادة التف      

والزعيم اإلفريقي نيلـسون    , الذي تولى منصب أول رئيس قبرصي     , والمطران ماركوس كبير اساقفة قبرص    , 
  .مانديال الذي كان أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا

ويدخل التاريخ كما يدخلـه     , لتالي بعد هؤالء  فهل سيكون محمود الزهار أو اسماعيل هنية أو خالد المشعل هو ا           
  ولو بثمن غاٍل؟ , السياسيون الشجعان

  ٩/٢/٢٠٠٦السياسة الكويتية 
 
  !هل تنتقل حماس من حالة التردد الى حالة الحسم؟ .٦١

  محمد ناجي عمايرة. د
لتشريعية ناجم  ان التردد الذي يبدو واضحا في موقف الحركة االسالمية التي فازت فوزا ساحقا في االنتخابات ا               

عن انها فوجئت بالنتائج، وانها ال تمتلك خطة واضحة الستالم الحكم، كما انها تحتار في التوفيق بين ثوابتهـا                   
السياسية والدينية، وليس هذا التردد اال انعكاسا لحاجة الحركة الى كسب المزيد من الوقـت، وهـذه منـاورة                   

 االسرائيلي  -القليمية والدولية المؤثرة في الصراع الفلسطيني       سياسية مقبولة، بانتظار انجالء بعض المواقف ا      
  .بخاصة والعربي االسرائيلي بعامة

ان االنتظار لن يطول على كل حال خصوصا اذا ربطنا ما يرشح عن معلومات لم تؤكدها حماس ولم تلجأ الى                    
في هدنـة طويلـة المـدى، مـع         نفيها بالمطلق، ربطناه بما صرح به قادتها هذه االيام من استعدادهم للدخول             

وهو طرح قديم نسبيا اذ سـبق للمرحـوم         )! ان جرت (اسرائيل، وتأجيل االعتراف بها الى ما بعد المفاوضات         
  !الشهيد الشيخ احمد ياسين ان اعلن عنه قبل اغتياله

  ٩/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
  
 عالقات المعسكر الغربي بالعالم اإلسالمي تزداد تأزماً .٦٢

  نافع بشير موسي. د
خالل أسبوع واحد من نهاية كانون الثاني يناير وبداية شباط فبراير، تصاعدت تعبيرات االفتراق الغربي ـ 

وقد اتسعت هذه التعبيرات لتشمل . ٢٠٠١اإلسالمي كما لم تتصاعد منذ أحداث الحادي عشر من ايلول سبتمبر 
 .لسياسية والثقافية والديبلوماسية واالقتصاديةا: كل جوانب االجتماع اإلنساني والعالقات بين الدول واألمم



 

 21

حركة المقاومة اإلسالمية حماس تحقق انتصاراً حاسماً في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، مستندة إلي برنامج 
وبالرغم من محاوالت التفسير واالعتذار المتعددة، فقد كان واضحاً ان الفلسطينيين في . سياسي محدد ومفهوم

هذا هو أكثر الشعوب تسييساً في العالم، شعب . لقطاع اختاروا حماس وهم يدركون عواقب اختيارهمالضفة وا
وقد ذهب الفلسطينيون إلي . يتمتع بمستويات تعليم مرتفعة وخبرة ال تباريها خبرة في الشأنين اإلقليمي والعالمي

تيار الديمقراطي الفلسطيني كان ولكن رد الفعل الغربي علي االخ. طريق حماس ببصيرة ووعي وسابق تصميم
بدالً من ان تقوم الدول الغربية الرئيسية علي جانبي األطلسي بمراجعة . بائساً، ضيق األفق، ومـتأزماً

السياسات التي دفعت الفلسطينيين إلي هذا الطريق، تصاعدت تصريحات التنديد والتهديد في لندن وباريس 
 علي انتصار حماس االنتخابي، ذهب الفلسطينيون للتصويت في قبل عام كامل. وبرلين وبروكسل وواشنطن

وكما ان الفلسطينيين يعرفون معني منح . انتخابات رئاسية حرة، واضعين ثقتهم في الرئيس محمود عباس
الرئيس أبو مازن هو واحد من . حماس األكثرية البرلمانية، فقد كانوا يعرفون معني تصويتهم لمحمود عباس

 الوطنية وضوحاً وثباتاً، ومنذ مطلع التسعينات علي األقل وهو يعلن معارضته للكفاح المسلح أكثر القيادات
ولكن المديح المتكرر . والتزامه القاطع بالتفاوض والسعي إلي التوصل لمساومة تاريخية مع الدولة العبرية

لي مستقبل القضية الذي كالته واشنطن ولندن وبروكسل ألبي مازن لم ينعكس علي الواقع السياسي وع
وسواء علي مستوي االستقالل الوطني، سيادة الفلسطينيين علي وطنهم وأرضهم، وحريتهم . الفلسطينية

 .ومعاشهم، ازدادت األوضاع سوءا
ربما كان الفساد الذي ضرب أطنابه في أوساط السلطة الفلسطينية أحد العوامل التي أدت إلي هزيمة فتح 

لقد أوصل .  يجب ان يخطيء الدافع الرئيس وراء االنقالب السياسي الفلسطيني الكبيراالنتخابية، ولكن أحداً ال
الفلسطينيون إلي حافة اإلبادة الجماعية، بينما الهم األولي للقوي الغربية تقديم قدر من المساعدات يمنع 

ان أرضهم وشروط باختيارهم لحماس، يعبر الفلسطينيون عن رفضهم المداهنة علي فقد. األوضاع من االنفجار
ولكن العواصم الغربية ال ترغب في رؤية األمور علي حقيقتها، وليس ثمة من دليل علي . وجودهم الوطني

ولن يمر وقت طويل قبل ان يشهد الفلسطينيون الحكومات . استعدادها لمقابلة الفلسطينيين في منتصف الطريق
إجبار حماس علي التخلي عن البرنامج الذي انتخبها الغربية الرئيسية تتعهد عملية تجويع منظمة لهم، بهدف 

 .الشعب علي أساسه، أو إسقاط الحكومة التي تقودها
صلي اهللا عليه (وفي الوقت نفسه أخذت أصداء االنتهاك الذي قامت به صحيفة دنماركية لحرمة النبي محمد 

الرسوم الدنماركية المسيئة، بذلت لقد مضت عدة شهور علي نشر . في التفاعل عبر العالم اإلسالمي كله) وسلم
خاللها جهود واسعة لمحاصرة الموضوع، سواء من منظمات الجالية اإلسالمية في الدانمارك أو من الحكومات 

ولكن ال هيئة تحرير الصحيفة وال الحكومة الدنماركية أخذت ردود . العربية واإلسالمية أو من الجامعة العربية
 رفضت الصحيقة الدنماركية االعتذار، كما رفضت الحكومة استقبال السفراء .الفعل اإلسالمية مأخذ الجد

التي يعرف كل رؤساء التحرير (باسم حرية الرأي . العرب والمسلمين في كوبنهاغن واالستماع لشكواهم
مدة وجهت إهانة بالغة ومتع) الغربيين أنها ليست بال حدود وال ضوابط، السيما فيما يتعلق بالمسألة اليهودية

ومدروسة لمشاعر المسلمين في العالم، وتواطأت الصحافة والحكومات معاً علي االستهانة بحرمات المسلمين 
وما ان بدأت ردود الفعل الشعبية في العواصم العربية واإلسالمية في التبلور، حتي سارعت . ومقدساتهم

ية بإعادة نشر الرسوم السفيهة صحف ومؤسسات إعالمية غربية أخري إلي التضامن مع الصحيفة الدنمارك
 .بل وتبرعت المستشارة األلمانية بالدعوة إلي مساندة الدنمارك والتضامن معها. والمهينة

في . وكما هو األمر دائماً عندما يستشعر المسلمون إهانة متعمدة لرسولهم، انتفض العالم اإلسالمي بالغضب
المخازن، ومن القاهرة إلي أنقرة وإسالم آباد وجاكرتا، الخليج والسعودية، أحرقت البضائع الدنماركية في 

في دمشق وبيروت، أشعلت النار في مباني السفارات والقنصليات الدنماركية . سارت مظاهرات االحتجاج
وفي غزة دمرت المراكز الثقافية التابعة للدول التي شاركت صحافتها في الحملة علي النبي . والنرويجية
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بيان الدعوة لالحتجاج الذي أصدره اتحاد علماء المسلمين، فقد سارعت عدة دول عربية وإلي جانب . الكريم
وبالرغم من ان حكومات أوروبية، مثل الحكومتين البريطانية . إلي استدعاء سفرائها من العاصمة الدنماركية

وبين الصحف والفرنسية، شجبت اإلهانات التي وجهت للمقدسات اإلسالمية وعملت علي وضع مسافة بينها 
والمؤسسات اإلعالمية التي شاركت في الحملة ضد اإلسالم والمسلمين، فمن المؤكد ان حلقات هذه القضية من 

 .االفتراق الغربي ـ اإلسالمي لم تصل إلي نهايتها بعد
كان . قبل سنوات خمس، أثارت أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر عاصفة هائلة من النقاش والجدل

لماذا يكرهوننا إلي هذا الحد؟ أما الجانب العربي ـ اإلسالمي فقد عبر عن : هم في الجانب األمريكيالسؤال األ
. نفسه بعدد متداخل من التعبيرات التي شملت اإلحساس بالذنب، والرغبة في االعتذار، والتسويغ، والشماتة

ل دين وسياسة وإعالميين، اتفق ولكن أغلب من شارك في ذلك الجدل والنقاش، من أكاديميين ومراقبين ورجا
يتمحور هذا الرأي، الذي كان أبرز المعبرين عنه . علي ان العالم اإلسالمي يعيش أزمة متفاقمة مع ذاته والعالم

المؤرخ األمريكي المعروف برنارد لويس، حول مقولة الشعور اإلسالمي الجمعي بالتخلف والهزيمة وفقدان 
) القوي، المسيطر(ر الذي يحاول المسلمون نكرانه وتجاهله بتحميل الغرب الموقع والدور العالميين، الشعو

وقد تبلورت . مسؤوليته، وتحويله بالتالي إلي عنف أهوج ضد القوي الغربية وإحداث قطيعة مع العالم الحديث
ض أقصي صور الرد علي هذه األزمة اإلسالمية في الدعوة إلي إيقاع هزيمة بالغة بالمسلمين، هزيمة تفر

عليهم االعتراف بحقيقة الوضع الذي يعيشونه وبمسؤوليتهم عن هذا الوضع، تماماً كما أدت هزيمة الحرب 
العالمية الثانية إلي إحداث تغيير جوهري وشامل في الوعي الجمعي األلماني والياباني، وإلي تغيير في رؤية 

لمقصود بالعالم هنا هو بالتحديد الكتلة األطلسية وال يخفي ان ا. األلمان واليابانيين ألنفسهم وعالقاتهم بالعالم
 .الغربية، أو المعسكر الرأسمالي الليبرالي

ثمة أزمة إسالمية بال شك، وهي أزمة تعود في جذورها إلي نهايات القرن الثامن عشر عندما اكتشف 
ومنذ .  الغربية الصاعدةالمسلمون فجأة أنهم لم يعودوا قادرين علي الدفاع عن بالدهم أمام القوي اإلمبريالية

تلك اللحظة الحاسمة والمسلمون يعيشون جداالً بالغ الحيوية ومحاولة ال تتوقف لتبصر أحوال الذات والعالم، 
وليس صحيحاً أن وعي المسلمين بالتراجع وفقدان الموقع والدور . وقراءة دالالت التجربة اإلسالمية التاريخية

.  والقطيعة مع العالم، ومع العالم الغربي الحديث علي وجه الخصوصقد أدي إلي الشلل الفكري والحضاري
الحقيقة ان أمة لم تتفاعل مع الحداثة الغربية كما تفاعل العرب والمسلمون، ثقافة، وصناعة، واستهالكاً، 

لناظر لم يقع التفاعل مع الغرب الحديث بدون قدر كبير من الجدل والتدافع، ولكن ا. وتعليماً، ونمط حياة وحكم
إلي أنماط التعليم والفن واألدب ومؤسسات الدولة والقضاء والتسوق في أي مدينة عربية أو إسالمية ال يجد 

ثمة فروق من نوع آخر، وقلق لم يهدأ . فرقاً جوهرياً واحداً عن نمط حياة ومؤسسات المدينة األوروبية الغربية
 العالم يجب ان يكون صوراً متكررة ومتطابقة من في المجتمعات العربية واإلسالمية، ولكن االعتقاد بأن

االجتماع الغربي هو اعتقاد ساذج وسطحي، تكذبه كل لحظة ويوم تجارب التطور والنمو والتحديث المختلفة 
والعالمين ) والغرب هنا للتعميم ال التخصيص(العالقة المتفاقمة بين الغرب من جهة . في أنحاء المعمورة

جهة أخري ينبغي ان تبحث من منظار مختلف، من منظار أزمة الغرب نفسه وعجزه العربي واإلسالمي من 
عن االعتراف بشروط العيش المشترك مع شعوب وأمم ما عادت تقبل بالسكوت عن إهدار حقوقها وإطاحة 

 .مصالحها وإهانة رموزها
 سنوات قليلة قامت قبل. ولم تتضح أزمة الغرب في فلسطين وما يتعلق بالتصرف الدنماركي البذيء وحسب

وسرعان ما فوجئت إدارة االحتالل بمقاومة العراقيين . الواليات المتحدة بغزو غير مبرر وغير قانوني للعراق
واندفاع اآلالف من الشبان العرب للمشاركة في المقاومة دفاعاً عن العراق، وكأن أحداً في العالم الغربي لم 

وبدالً من االعتراف بالخطأ الفادح . اوز الحدود وهويات الدول الحديثةيسمع بروابط العروبة واإلسالم التي تتج
الذي أسس لغزو العراق واالعتذار للشعب العراقي عن الدمار الذي أصاب بالده، أطلق خطاب دعائي للربط 
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في إيران، وبعد . بين العراق واإلرهاب وتصوير الموت العراقي اليومي في إطار من تحول ديمقراطي مزعوم
ماني سنوات طوال من أوهام السقوط اإلصالحي، فوجئت القوي الغربية بفوز شاب بالغ التواضع، والتشدد ث

وبدالً من االعتراف بإرادة الشعب اإليراني، وبالعمل علي . فيما يتعلق بمصالح بالده وحقوقها بمقعد الرئاسة
اب المعرفة النووية السلمية ويؤمن التوصل إلي تفاهم عادل ومنطقي يستجيب لطموحات اإليرانيين في اكتس

مصالح العالم واإلقليم في الوقت نفسه، تدفع الدول الغربية الملف النووي اإليراني إلي االنفجار والحرب 
وبالرغم من التعقيد الذي يحيط بالمسألة اللبنانية ـ السورية، فإن أحداً في سورية والعالم العربي ال . المدمرة

عة الغربية هو استغالل مسألة اغتيال الرئيس الحريري إلهانة سورية وتحطيم يشك في ان هدف المجمو
 .نظامها السياسي وتمزيق وحدة الشعب السوري

في أغلب مواقع الخالف والصدام، تستند المطالب العربية اإلسالمية إلي منطق قوي وحقوق ال جدال فيها، بل 
. بل الفلسطينيون بأدني مما تقره لهم الشرعية الدوليةمنذ سنوات طوال ق. وتعكس عقالنية تفاوضية تساومية

وما يطالب به المتظاهرون في شوارع المدن العربية واإلسالمية ليس أكثر من اعتذار واضح وصادق عن 
في العراق، كل ما يسعي إليه المقاومون العراقيون هو جدولة انسحاب القوي . اإلهانة التي وجهت للنبي الكريم

أما اإليرانيون فقد قدموا ما يكفي من األدلة علي ترحيبهم بمراقبة دائمة . دهم بال وجه حقالتي احتلت بال
ولكن القوي الغربية ال تقبل . ألبحاثهم النووية، التي تكفلها لهم كل االتفاقات الدولية المتعلقة بالنشاط النووي

  أزمة في عالقته باآلخر؟  فمن هو إذن الذي يعيش. بأقل من االستسالم الكامل لمطالبها وشروطها
 ٩/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

 
  ما وراء التصعيد اإلسرائيلي األخير .٦٣

  يوسف حريف
هناك من يقول مؤكدا أن عمليات الهجوم من الجو وضرب مواقع مطلقي صواريخ القسام ليست رادعـة بمـا                   

لعمل ضد مطلقـي القـسام      يكفي لكف هذه االعتداءات، فقد كان ذلك اريك شارون الذي أقر نوعية اخرى من ا              
ووضع توجيهاته لنوعية العملية والتكتيك الذي ال بد من اللجوء اليه بوصفه تكتيكا ناجعـا لتـصفية ارهـاب                   

أنا اؤمن ال بد من التفكير بها       : الصواريخ في جميع أرجاء القطاع، وأن هذه السياسة التي صاغها تحت عنوان           
كد أن الحل الجذري لكل المشاكل األمنية يكمن في الحل التهديدي،           حقا ان شارون كان يؤ    . والعودة الى خيارها  

اننا لن نصل الى مرحلة التفاوض على التسوية السياسية من خالل الخـضوع        : لكنه مع ذلك كان يقول موضحا     
والتأكيد فـي   . لالرهاب، بل اننا سنفعل ذلك بعد ان ندمر االرهاب ونقضي عليه وعلى جماعاته داخل مناطقها              

  .العبارة هو على عبارة في داخل مناطقهاهذه 
لقد سبق لشارون في هذا السياق أن حدد بوضوح أن القضاء على هذه الجماعات داخل مناطقها ال يعني في أي                    
حال من االحوال عودة اسرائيل للسيطرة على هذه المناطق، بل عن طريق السيطرة المؤقتة في بعض المواقع                 

صواريخ وتقع العمليات التي تؤذي اسرائيل، وأن يستمر ذلك حتى يتم القضاء على             التي من داخلها تُطلق هذه ال     
  .هذه العمليات ومنفذيها

وقد سبق له أن أكد ايضا أنه ما لم تكن اسرائيل حازمة وصارمة في هذه العمليات مقابل هذا االرهاب، فانهـا                     
رهابية تطور اساليبها وامكانياتها وتُدخل     ستكون مجبرة على دفع ثمن باهظ أكثر بكثير، وذلك ألن المنظمات اال           

  .يوما بعد يوم وسائل قتالية أكثر تقدما وخطورة مما كانت عليه في الماضي
وأخيرا، فان تفعيل السياسة الهجومية التي قررت الحكومة العمل بها هذا االسبوع، من شأنه تشجيع السكان في                 

تمكن طائرات سالح الجو من وضع حـد لعمليـات اطـالق            ، ولكن اذا لم ت    )النقب الغربي (المناطق الجنوبية   
  صواريخ القسام من القطاع، فانه يجب على الحكومة أن تجد طرقا اخرى لمواجهة هذه العمليات ولضمان أمن 
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  .وسالمة المواطنين هناك بما في ذلك العودة الى فحص ودراسة تكتيك شارون
  عن معاريف

  ٩/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  
   ررت حماس اتخاذ توجه براغماتي؟لماذا ق .٦٤

  علي بدوان
مدى التحوالت البراغماتية والدروس التي استوعبتها حركة حماس بعـد          ‚ يلحظ المتابع لشؤون البيت الفلسطيني    

ومن تجربة فـصائل    ‚ مستفيدة في ذلك من تجربتها أوالً     ‚ تصدرها لموقع المسؤولية األولى في البيت الفلسطيني      
يمكن أن نـسجلها مـن      ‚ وأولى عناصر البراغماتية المشار اليها     ‚ة بسلبياتها وايجابياتها ثانياً   المقاومة الفلسطيني 

  : خالل 
عبر القبول بمبدأ التشاركية  والتحالف تحت سقف        ‚  التوجه المتسارع للوصول الى تشكيل ائتالفي فلسطيني       -١

  ‚القواسم المشترك بعيداً عن نزعة االحتواء
  ‚ لعنف الداخلي في البيت الفلسطيني تمسك الحركة بنبذ ا-٢
ومحاولتها المشروعة للبدء في حوار شـامل مـع االدارة          ‚  توسيع دائرة  بيكار  عالقاتها العربية والدولية        -٣

انطالقاً من تطور مواقفها في التعاطي السياسي مع مراكز القرار المؤثرة فـي             ‚ والغرب بشكل عام  ‚ األميركية
دعاءات الغربية التي وسمت سياسة وممارسات حركة حمـاس باعتبارهـا تنظيمـاً             ومحاولتها مسح اال  ‚ العالم

  ‚ ارهابياً 
نلحظ أيضاً ما أصطلح عليه تغذية المواقع القيادية بالعناصـر الـشابة             ‚  وفي سياستها الداخلية الخاصة بها     -٤

  ‚ والبعيدة عن التشنج‚ المنفتحة سياسياً واعالمياً
  ٩/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 

 
  ن حاجة أكثر إلحاحاً لتسوية نهائية للصراع ع .٦٥

  محمد ياغي
 اعتـراف   ،هناك اصطفاف دولي ملحوظ قائم على ثالثية      .. اآلن وبنجاح حماس، نخشى أن التاريخ سيعيد نفسه       

إنها عودة لنهج خارطة الطريق التـي       .. حماس بإسرائيل، ورفضها ونبذها للعنف، والتزامها باالتفاقات السابقة       
دة لتجاهل جوهر الصراع الذي ال يمكن له أن ينتهي دون نهاية االحتالل ودون حـل لمكونـات                  وعو.. فشلت

  . الصراع من ارض ومياه، والجئين، ومستوطنات، وحدود وأسرى
مع أن المطلوب هو خطاب دولي عقالني، يؤكد أن المشكلة القائمة اآلن ليست في نجاح حمـاس، وان ملـف                    

 التحرير وليس السلطة، وأن المنظمة قد اعترفت بإسرائيل وأنها جـاهزة            المفاوضات هو من اختصاص منظمة    
لتسوية نهائية معها على أسس الشرعية الدولية، وأن هذه التسوية سيتم إجراء استفتاء شعبي فلسطيني عليهـا،                 

مـاس،  فإن قبلها، فإن انتخابات فلسطينية برلمانية ورئاسية ستكون بمثابة استحقاق طبيعي لن تعترض عليه ح              
إن المطلوب هو إعادة الصراع إلى جوهره، والتوجه إلى المجتمع الدولي           .. وال غيرها من التنظيمات السياسية    

  .للضغط على إسرائيل لبدء مفاوضات التسوية النهائية، والوصول بها إلى حل مقبول للشعب الفلسطيني
إسرائيلي إلى خطوط ما قبـل العـام        حماس لن تتغير، ورؤيتها للصراع واضحة، هدنة طويلة مقابل انسحاب           

فلسطين التاريخية، بالنسبة لـ حماس ارض وقف إسالمي ال يمكن التنـازل عنهـا،              ..  وعودة الالجئين  ١٩٦٧
لكن يمكنها أن تقبل بتهدئة مدتها مائة عام مثالً يمكن تجديدها، أما االعتراف بإسرائيل فهذا آخر ما يمكـن أن                    

واقعية السياسية بالنسبة لـ حماس، هي أن إسرائيل موجودة لكن وجودها غير            ال. تفكر فيه حماس وفق مبادئها    
شرعي، والواقعية بالنسبة لها، أن تحرير فلسطين من بحرها لنهرها هو شأن إسالمي أكبر منه شأناً فلسطينياً،                 
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ه معتقـدات   ليست هذه جريمـة، هـذ     . وبالتالي ال مانع من هدنة بانتظار نهوض العمق اإلسالمي للقيام بمهامه          
فصيل فلسطيني له الحق باالحتفاظ بها، لكن الجريمة ستكون في تجاهل المجتمع الدولي لفرصة التوصل إلـى                 
تسوية عادلة للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي اآلن، طالما وان ثلثي الشعب الفلسطيني يؤيدون حالً قائمـاً علـى                 

  . دولتين بحدود معترف بهما
أمـا إذا رغـب     ..  اآلن لألمام، هو مصلحة عالمية، وإسرائيلية وبالتأكيد فلـسطينية         إن دفع أجندة الحل النهائي    

المجتمع الدولي بتجاهل ذلك والتركيز على مهام ال يمكن الوصول إليها بتجويع الـشعب الفلـسطيني وقطـع                  
  .المساعدات عنه، فإن نتائج ذلك فقط توسيع مساحة الصراع

  ٩/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
 
  س والدور اإليراني في المنطقة فوز حما .٦٦

مع تحقيق حماس لفوزها الكاسح في االنتخابات الفلسطينية ساد اتجاه بين المحللين الغربيين واإلسرائيليين، يرى               
أن إيران قد اقتربت من األراضي الفلسطينية، وان حماس سوف تؤسس دولة على النمط اإليراني فـي غـزة                   

وهذا األمر يساعد إيران على تمديد دورهـا اإلقليمـي فـي     لطة الوطنية، واألراضي الفلسطينية الخاضعة للس   
  . منطقة الشرق األوسط

يحاول أصحاب هذا التحليل أن يستثمروا الحملة األميركية الموجهة ضد إيران ليحققوا بها هدفهم إزاء حركـة                 
فهـي   هـذه التحلـيالت،   حماس وبالتالي يضربون عصفورين بحملة واحدة، وأياً كانت األهداف المرجوة من          

. تسعى لتوظيف عناصر موجودة ومعطيات راسخة من اجل التوصل إلى نتائج غير مرتبطة بها من األسـاس                
مثل أن إيران دولة ذات طابع أصولي مثلها مثل حماس الحركة األصولية، وكل ذلك مـن دون التوغـل فـي                     

   .الفرق بين األصوليتين
ة ما بعد تحقيق الفوز في االنتخابات سوف تختلف جذريا عن ذي قبل،             تكتيكات حماس واستراتيجيتها في مرحل    

وهذا األمر يعني أنها لن تضع العمليات العسكرية ضمن أولوياتها المتقدمة، وهذا األمر سوف يفـرض عليهـا      
هناك قوى دولية ستضع شروطا أمام حماس من اجـل          و. خريطة جديدة من التحالفات لن تكون إيران من بينها        

مرار في تقديم المعونات االقتصادية والتنموية للشعب الفلسطيني، االبتعاد عن إيران سوف يكـون احـد                االست
الشروط المتقدمة التي ستفرضها قوى دولية مثل االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وأخـرى إقليميـة مثـل                 

حلة الحاليـة أكثـر مـن       مصر واألردن، وسوف تكون حماس في حاجة لعون ومساعدة هذه القوى خالل المر            
   .حاجتها لدعم ومساعدة إيران

من هنا فإن التحليل المنطقي هو أن إحدى بدايات حصار إيران وإبعادها عن قضايا المنطقة ـ حتى ولو لفترة  
  . زمنية محددة ـ هو ما حققته حماس من انتصار في االنتخابات األخيرة؟

 ٩/٢/٢٠٠٦البيان 
 
  سرائيلية تجاه حماسدول عربية تتبنى األجندة اإل .٦٧

  أحمد عمرابي
تلك كانت الذريعة التي استندت اليها دول عربية لولوج طريق ينتهي الى التطبيع              ‚نؤيد خيار الشعب الفلسطيني   

سقطت الذريعة العربية المـصطنعة      ‚ عاما ١٣اآلن وبعد  ‚) اوسلو ١٩٩٣(أو شبه التطبيع مع اسرائيل في عام        
بل وبلغ االمر ببعضها االصطفاف مـع       ‚‚ نيا الخيار الشعبي الفلسطيني الجديد    فغالبية الدول العربية ترفض ضم    

  ‚اسرائيل والواليات في جبهة موحدة ضد حماس
منذ اعالن فوز حماس ظلت االدارة االميركية والقادة االسرائيليون يرددون ثالثة شروط للتعامل مـع حمـاس                 

ت عربية بتبني هـذه الـشروط رسـميا وعلنيـا           الدهشة وقعت عندما تطوعت حكوما    ،  على الصعيد السلطوي  
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وهكذا تحول تأييد خيار الشعب      ‚ومن ثم الشروع في ممارسة ضغوط على حماس لقبولها        ‚‚ واالنحياز الكامل لها  
ولكن لماذا االسـتغراب  ‚ وقد نستغرب هذه الجرأة العربية‚ الفلسطيني إلى تأييد الخيار االسرائيلي ـ األميركي 

  ‚ تستطيع ان تبرر موقفها بموقف الرئيس محمود عباس وكبار قادة فتح الحزب الحاكموالحكومات العربية 
  ٩/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 

  
  بعد وصولهم الحكم .٦٨

  يوسف غورني
. في السنة التي تولت فيها حماس السلطة، انقضت سبعون عاما على اندالع التمرد العربي في ارض اسـرائيل                 

سنين، الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس، الذي تعاون فـي اثنـاء سـني              كان قائد التمرد، الذي استمر ثالث       
  .اس.الحرب العالمية الثانية مع النازيين، ومكث في برلين، وجند مسلمين في وحدة الـ اس

في تلك السنة، بعد شهرين من اندالع التمرد وقبل زمن قصير من موته، سأل موشيه بلنسون، المفكر وكاتـب                   
الى متى؟ الى أن تصبح قوة اسرائيل في        : ي صحيفة دافار، في مقالة عنوانها طعم المعركة         المقاالت الرئيس ف  

ارضها ترد كل هجوم للعدو خائبا، والى أن يعلم أكثر معسكرات العدو حماسة وجرأة أنـه ال توجـد وسـيلة                     
  .لتحطيم قوة اسرائيل في ارضها، ألن ضرورة الحياة معها وحقيقة الحياة معها

سنة، تولى السلطة متابعو نهج المفتي المقدسي، الذين سيحالفهم ويقف من ورائهم سـريعا، رئـيس                بعد سبعين   
أذكر هذا الشيء، ال لكي أقول إن التاريخ يكرر نفسه، بـل            .  الفاشي والعنصري، منكر الكارثة    -ايران المسلم   

  . من معطياته األساسيةألشير الى عدد من خطوط التشابه بين الماضي والحاضر، في واقع لم يتغير جزء
في االنتفاضـة ايـضا يعـدون    . التمرد العربي  استمر، كما قيل آنفا، ثالث سنين، مع انقطاع هدنة في الوسط           

كانت طريقة محاربة اليهود في البدء الدفاع من وراء الجدار، الـذي كـان شـعاره                .  االولى والثانية  -فترتين  
حدات الهاغاناه، بقيادة الضابط البريطاني هوارد فنغيت واسحق        بعد ذلك فقط ابتدأت و    . مستوطنات سور وبرج  

أما اليوم، فان دولة اسرائيل يدافع عنها جدار الفصل، الذي          . سديه األسطوري، تخرج في هجمات خلف الجدار      
وال ريب، أن الجيش االسرائيلي سيضطر في المـستقبل الـى الخـروج وراء           . سيفرق بينها وبين الفلسطينيين   

  .يهاجم تجمعات مخربين في اماكن مكوثهمالجدار ل
لم تكن لقوات الهاغاناه    . في النهاية، يجب أن نؤكد أن التمرد العربي قمعه الجيش البريطاني بتصميم قاسٍ جدا             

والسباب سياسية وانسانية، لن يستطيع الجيش االسـرائيلي، رغـم          في الحاضر ايضا،    . اليهودية قوة لفعل ذلك   
سيكونون قادرين على فعل ذلك بوسائل ضغط مختلفة من         .  على قوى االرهاب العربي    قوته العسكرية، القضاء  

قوى الغرب والدول العربية القوية والغنية، ألن حماس تُعرض مصالحها السياسية لخطر كبير جدا، بل تُعرض                
  .جوهر الحكم الحالي في البلدان العربية، مثل مصر، والعربية السعودية واالردن

أولها أن نتائج مناضلة االرهاب     . ، رغم كونها محدودة الضمان، يمكن أن تعلمنا عددا من الدروس          هذه الموازنة 
لهذا السبب، أخذت القيادة الـصهيونية      . العربي تتصل في األساس ال بنا فقط، بل بدول العالم وبتلك التي حولنا            

سياسي والعسكري في واقع األمر     في الماضي بسياسة ضبط النفس، التي كانت تهدف الى الحفاظ على الحلف ال            
  .بين االستيطان اليهودي في ارض اسرائيل وبين حكومة بريطانيا

اليوم ايضا علينا أن نأخذ بسياسة ضبط نفس مرن، لنساعد حلفاءنا في النضال المـشترك لخطـر االرهـاب                   
حـدد طـابع الـرد      سياسة ضبط النفس لم تحظ قط باألخذ بسلبية تامة، بل بتقدير سياسي يجـب أن ي               . الغالي

  .العسكري
فضال على ذلك، وبموازاة ضبط النفس، يحتاج الى سياسة فاعلة تلتف على حمـاس، فـي مجـاالت الحيـاة                    

هذه هي الحال في قضية تحويل االموال الى السلطة الفلسطينية غير الحماسية؛ وفي منظمة              . المشتركة للشعبين 
التخطيط لمصانع لتحلية المياه؛ وفي خطط في مجال البيئة،         عمل العمال العرب في االقتصاد االسرائيلي؛ وفي        



 

 27

يجب أن يتم كل ذلك بطريقة االلتفاف على حماس، أي بمؤسسات دولية وبتعاون مـصر واالردن                . وأشباه ذلك 
  .الجارتين

بـسبب خطـر االنهيـار      . من الواضح أن حكومة حماس سترفض هذا التدخل، لكن لست أخالها ستريد منعه            
من هنا، وعلى وجه تناقضي، فان كونهم في الحكم خاصة قد يفـرض علـى األجـرأ     . متوقع لها االقتصادي ال 

 وقف النضال العنيف، ولتكن تعريفـاتهم       - كما قال بلنسون     -وعلى األكثر حماسة من جميع معسكرات العدو        
  .آلنفضال على ذلك، ال يمكن، وربما يجب أال نتوقع شيئا وهذا هو طعم المعركة هنا وا. ما شاءت

  عن معاريف
  ٩/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

 
  حكومة توافقية بين عباس وحماس  .٦٩

  حافظ البرغوثي  
الرئيس الفلسطيني في برنامجه االنتخابي ال يختلف مع حمـاس اال بـشأن المفاوضـات وخارطـة الطريـق                   

ك للـرئيس   باعتبارها المشروع الوحيد على الطاولة فيما تعارض حماس ذلك، لكن يبـدو أن حمـاس سـتتر                
  . الفلسطيني حرية التصرف تفاوضياً وهذا من شأنه اكساب حكومتها قبوالً دولياً

فالبرنامج السياسي االنتخابي لحركة حماس ال يعارض المفاوضات عبر منظمة التحرير الفلسطينية بعد دخـول      
ها على االعتـراف    حماس اليها بهدف انشاء دولة فلسطينية وبالتالي يخطئ من يضغطون على حماس اآلن لحث             

فميثاق حركة حماس يختلف عن ميثاق منظمة التحرير الذي جرى تعديله ليتناسب مـع اتفـاق         . بإسرائيل فوراً 
بل يدعو الى الجهاد فـي مواجهـة        .. اوسلو، فهو ال يدعو الى تدمير دولة اسرائيل مثل ميثاق منظمة التحرير           

  . احتالل فلسطين
 فإنها معترفة بحكم الواقع خاصة وأن ميثاق المنظمة تم تعديله ولم يعـد              وطالما ان حماس ستنضم الى المنظمة     

وحتى لو طالبت حماس بشطب التعديل الذي جرى على الميثاق فإنها لن تستطيع ذلك              . يطالب بتدمير اسرائيل  
  . ألنها ال تملك األغلبية في المجلس الوطني الفلسطيني
  .بو مازنفالمخرج أمام حماس واضح وكذلك امام الرئيس أ

بل إن ذلك يسهل لها تشكيل حكومة وتسيير األمور وتنفيذ برنامجها الداخلي بطريقة غير مباشرة ذلـك ان أي                   
وزير من حماس قد ال يستطيع ادارة وزارة أغلب موظفيها من حركة فتح، فحركة فتح ما زالت أكبر تنظـيم                    

ن الذين تسببوا في هزيمتهـا اكثـر مـن          شعبي فلسطيني، ألن حساب األصوات اعطاها مع مرشحيها المستقلي        
  .  ألف صوت فقط٤٣٠نصف مليون صوت فيما حصدت حماس قرابة 

 ٩/٢/٢٠٠٦البيان 
   
  الشارع اإلسرائيلي وحماس .٧٠

  حسن البراري
االستطالعات األكثر مصداقية في إسرائيل والتي يجريها مركز تامي شتاينيتس تحت إشراف كل مـن إفـرايم                 

هن على أن الجمهور اليهودي في إسرائيل ما زال متمسكا بضرورة أن تحدد إسرائيل              ياعر وتمار هيرمان تبر   
من المستطلعة أراؤهم بأن االنفصال أحادي الجانـب عـن          % ٧٥وقد قالت ما نسبته     . حدودها من جانب واحد   

حد هو  الفلسطينيين والذي يقضي بأن تحدد إسرائيل حدودها الشرقية مع الفلسطينيين ومع األردن من طرف وا              
  .األمر المفضل لديهم

وبالرغم من أن هناك غالبية إسرائيلية في الوسط اليهودي تؤيد إقامة دولة للفلسطينيين من أجل تأكيـد وضـع                   
تراجعت بشكل كبيـر    % ٦٧االنفصال عنهم موضع التنفيذ، اال ان هذه النسبة التي كانت قبل فوز حماس تبلغ               
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ثرية إسرائيلية ترى في صعود حماس بهذه الطريقة خطـرا قائمـا            والسبب في ذلك أن أك    %. ٥٥الى ما نسبته    
ومن المالحظ ان التصريحات اللينة التي صدرت على لسان بعض قادة حماس لـم تـسمع   . على دولة إسرائيل 

من قبل أكثرية الجمهور الذي ما زال متأثرا بانطباع عام في إسرائيل مفاده أن حماس هي تنظيم إرهابي يسعى                   
من الجمهور اليهودي يؤيدون إجراء مفاوضات مع حكومـة         % ١٢ولهذا السبب نجد أن فقط      . ائيللتدمير إسر 

ـ          . فلسطينية تحت قيادة حركة حماس     ال تعتقـد بـأن     % ٨٣وهذا الرقم ضئيل جدا وبخاصة إذا ما قـورن بـ
ع يقـيس   صحيح أن االستطال  . مفاوضات مع الفلسطينيين بقيادة حماس ستفضي الى حل نهائي أو تسوية سلمية           

مزاج المستطلع لحظة توجيه السؤال إليه وبالتالي ال يمكن االعتماد كثيرا على هذه اآللية، لكن عندما تجـري                  
وهـذه  . االستطالعات بشكل دوري فباإلمكان الخروج باستخالصات حول توجه الرأي العام تجاه قضية محددة            

  .ما يقوم به مركز تامي لسنوات طويلة وبشكل شهري
سرائيلي السلبي من حركة حماس له أسباب كثيرة أهمها تصور اإلسرائيليين عن أيدولوجيا حمـاس               الموقف اإل 

التي تنادي بتصفية إسرائيل، واألمر اآلخر والمهم هو أن هناك ربطا كبيرا في ذهنية االسرائيلي العادي بـين                  
سرائيل علـى تعزيـز هـذا       وقد ساعدت العمليات الفدائية التي نفذتها حركة حماس داخل إ         . حماس واإلرهاب 

  .االنطباع بشكل جعل منه مسلمة
أهم ما جاء في االستطالع، وبالتالي يستحق التوقف عنده، هو أن هناك تأكيدا على استخالصات خرجنا بها منذ                  
سنوات وهي ان هناك احساسا بالحاجة الملحة لرسم حدود دولة إسرائيل على أسـس ديموغرافيـة بالدرجـة                  

امر ملح بالنسبة ألكثرية النخب اإلسرائيلية كما تأكد على ذلك في كل مؤتمرات هرتسليا منذ               وهو حتما   . األولى
  .  وحتى آخر مؤتمر عقد قبل شهرين٢٠٠٠عقد أول مؤتمر في عام 

من هنا يمكن التأكيد على ان الدولة الفلسطينية المنتظرة هي ضرورة إسرائيلية وال يمكـن اعتبـار تحقيقهـا                   
يفـرض وقـائع    . بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، بل إعتراف بأمر ديموغرافي واقعي        كاعتراف اسرائيلي   

جديدة سيطلب من الجميع التعامل بواقعية معها عندما تحين ساعة الجد، وال يمكن أن يكون ذلك بالضرورة في                  
  .صالح الفلسطينيين

  ٩/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
 
  !لمجلس التشريعي الفلسطينيالتأثيرات اإلقليمية والدولية في انتخاب ا .٧١

  صبري حجير 
بفعـل األزمـات التـي فجرتهـا اإلدارة         وجرت اإلنتخابات التشريعية الفلسطينية ، في ظرف إقليمي مشحون          

األمريكية، في دول المنطقة، في محاولة يائسة للخروج من مأزقها المتعاظم في العراق، وبـسبب التحالفـات                 
ية المناوئة، والممانعة للمشروع اإلستعماري اإلمبريالي القاضي بإرجاع الـدول          واإلصطفافات العربية واإلقليم  

  ! العربية إلى عصر الوصايات، واإلنتدابات اإلستعمارية البائدة
وعلى هذا الجانب ، تزداد حالة الممانعة والصمود للقيادة السورية، في مواجهة الشروط والمتطلبات األمريكية،               

ومة في لبنان وفلسطين والعراق، وبتأييد شعبي عربي واسع، األمر الذي دفـع اإلدارة              بدعم وتعاضد قوى المقا   
األمريكية الستعجال الهروب إلى األمام، والعمل على تسخين األجواء بين سورية وبعـض الفئـات اللبنانيـة،                 

راث الحقـد والثـأر     وحقن التناقضات بين الطوائف اللبنانية، ومحاولة إيقاظ أدوات قديمة ومهترئة معبأة في مي            
وال شـك ان    . الطائفي، بهدف إرباك المنطقة العربية، وجرها إلى نزاعات طائفية، ونشر الفوضى الهدامة فيه            

  .تلك الظروف العربية واإلقليمية، انعكست على سير العملية اإلنتخابية الفلسطينية األخيرة
لدولية على المجريات السياسية للقضية الفلسطينية؛      في كّل مراحل التاريخ المعاصر، أثرت العوامل اإلقليمية وا        

فلطالما عصفت فيها التجاذبات واإلختالفات والتداخالت العربية، ولطالما جاءت عليهـا اإلسـتقطابات، ألنهـا             
 تتحكم فيها شتى ألوان الصراعات اإلقليمية والدوليـة         ،  قضية نشأت وترعرعت في بيئة دولية وإقليمية متوترة       
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نها هي القضية السياسية الوحيدة التي عاشت خارج حـدود إقليمهـا، بـسبب طبيعـة اإلحـتالل                  الحادة، وأل 
 الـى الـدول     ١٩٤٨الصهيوني، ومعطياته اإلستيطانية واإلقتالعية، وبحكم لجوء معظم الشعب الفلسطيني عام           

عربي وبعدها اإلقليمـي    العربية المحيطة بفلسطين، األمر الذي أعطى القضية الفلسطينية، فيما بعد، إمتدادها ال           
  . والدولي

منذُ نشوء وتبلور الكيان السياسي الفلسطيني  منظمة التحرير الفلسطينية  بدا التأثير العربي أكثـر                ومنذُ النكبة   
                 وضوحاً على المواقف الفلسطينية، بمبررات التعامل مع  اإلعتبارات الوطنية والقوميـة، وتحـت شـعار أن

 العرب المركزية، وهي شأن عربي مثلما هي شأن فلسطيني، بناء على ذلك كانت              القضية الفلسطينية هي قضية   
المواقف الفلسطينية تعتلي صعوداً تارةً، أو تنحدر هبوطاً تارة أخرى، بما تعكسه التوجهات السياسية العربيـة                

ـ            : فعلى سبيل المثال  ! عليها ة التحريـر   الحصار السياسي والمادي الذي ضربته النظم العربيـة علـى  منظم
  !الفلسطينية في أعقاب حرب الخليج األولى، دفع قادتها الى عقد اتفاقية أوسلو

ظلت القضية الفلسطينية تشغل موقع القلب في اإلهتمام العربي، ألنها مثلت، علـى مـدى تاريخهـا، مركـز                   
ـ             ساحة واسـعةً مـن     استقطاب الشعور القومي لألمة العربية، وألن مشكلة الالجئين الفلسطينيين بقيت تشغل م

  .معضلة الحل السياسي، في الصراع العربي اإلسرائيلي
بعد انتقال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، إثر توقيعها على اتفاقية أوسلو،                

فلم يـستطع   . راًً ثابتاً ناَل الفلسطينيون جزءاً من إقليمهم الذي أقاموا عليه سلطتهم الوطنية، وجعلوه مالذاً ومستق            
                هذا اإلقليم قطع تواصل العالقات اإلقليمية والدولية بالقضية الفلسطينية، أو إنهاء التفاعل المشترك معهـا، ألن
اتفاقية أوسلو لم تؤمن األسس والشروط الموضوعية للسالم العادل، واإلستقرار المشرف، ولم تقدر على إنهاء               

باً جديدة، بسبب تنكر اإلدارات اإلسرائيلية المتعاقبة التفاقيات السالم، التـي           فصول الصراع، بل فتحت له أبوا     
  .وقعتها مع الجانب الفلسطيني، مع إصرارها على رفض الولوج في عملية سالم حقيقية مع الفلسطينيين

 السلطة الفلسطينية، والقوى والفصائل والشخصيات المستقلة المترشحة لخوض اإلنتخابات، تقـف فـي هـذه              
اإلنتخابات التشريعية، وجهاً لوجه، أمام التحديات السياسية، والمتطلبات الحياتية للمواطن الفلـسطيني، وهـي              
التحديات والمتطلبات التي نشأت وتكونت بفعل إعادة اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، واتساع مساحة             

السيطرة والعزل على مدينة القدس، والتنكر لحقّ       اإلستيطان الصهيوني، وبناء جدار الفصل العنصري، وإحكام        
  .الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم

مهما كانت النتائج ، وكيفما جاءت اإلختيارات الشعبية الفلسطينية، فإن البيئـة اإلقليميـة المحيطـة بالـضفة                  
والقومية، فمـن المؤكـد، أن      الفلسطينية وقطاع غزة سوف تضع الفلسطينيين على حدود اإلختيارات الوطنية           

القضية الوطنية تتصدر كّل القضايا المتفاعلة، في الشارع الفلسطيني، ألنها سوف تتـأثر، بـشكل أو بـآخر،                  
بالمؤثرات القومية الناهضة في المنطقة العربية، بدءاً من العراق الذي باتت فيه المقاومة الباسلة، قاب قوسـين                 

ريرة بالجيوش األمريكية المحتلة ألرض الرافدين، ومروراً بـسورية العروبـة           أو أدنى، من إلحاق الهزيمة الم     
التي تتصلب فيها مواقف الممانعة والصمود في وجه اإلستهدافات األمريكية السافرة، وصوالً إلى لبنان، الـذي                

  .يشكل فيه مقاتلو حزب اهللا الهاجس الدائم، والرادع القوي للعنجهية الصهيونية
تفيد بأن إحدى حالتين سوف تسود الساحة الفلـسطينية؛ فقـد تـصيب العالقـات الفلـسطينية                 كّل المؤشرات   

اإلسرائيلية حالة من الجمود في العالقات السياسية، وتدخل العملية السياسية في مرحلة الموت السريري، أو قد                
  .تنشب حالة من المجابهة الشرسة بين الجانبين، وهو ما تنضجه المؤثرات اإلقليمية

 في كلتا الحالتين، فإن العالقات الفلسطينية سوف تتواصل وتتعمق مع الجانـب العربـي، المقـاوم والممـانع         
والرادع، ومن المتوقع أن تزداد خطوط المجابهة العربية امتداداً وسخونة، وأن تتقـوى بالـضرورة أواصـر                 

  .التحالفات والعالقات العربية
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وكـّل  .  ولم يقدر أحد على قطعها     ،الة الفلسطينية قائمة ومتواصلة ومتسعة    فالتداخالت والعالقات العربية مع الح    
  .وهذه هي طبيعة األشياء. شيء يؤثر باآلخر ويتأثر به

  ٢٥/١/٢٠٠٦الحقائق 
 
  من غّزة إلى طهران  .٧٢

  صبحي غندور  
ل هل يمكن فصل التطورات الجارية في كل من لبنان وسوريا وفلسطين عن بعضها البعض؟ وهل يمكن عـز                 

فقد نجحت إسرائيل في     مسألة التسوية مع إسرائيل عن تداعيات األحداث لدى كل طرف من األطراف الثالثة؟              
اللبنانيـة والـسورية    : عقد معاهدات ثنائية مع كل من مصر واألردن، لكنّها فشلت على الجبهـات األخـرى              

ائيل وقّعت اتّفاقيات مع قيـادة منظّمـة        إسر. والفلسطينية، في إقامة تسويات توقف حال الصراع المسلّح معها        
لكن ذلك لم يمنع من ظهور       . التحرير في أوسلو نصت على االعتراف بإسرائيل ووقف أي عمل مسلّح ضدها           

وإسـرائيل  . حركة حماس وغيرها من المنظّمات الّتي استمرت في الكفاح المسلّح ضد االحـتالل اإلسـرائيلي              
هة السورية في الجوالن بفعل اتفاقيات دولية، لكنّها لم تضمن عدم مـساندة             استطاعت ضمان الهدوء على الجب    

  . دمشق لمنظّمات فلسطينية وللمقاومة اللبنانية
 واحتاللها ألول عاصمة عربية بيروت، ثمَّ على خروج قيـادة       ١٩٨٢وإسرائيل راهنت على غزوها للبنان عام       
ثمَّ على توقيع    على إخراج القوات السورية من بيروت وجبل لبنان،         منظّمة التحرير ومقاتليها من أراضيه، ثمَّ       

، وهي كلّها ضمانات أمنية وسياسية لها بإمكان عزل المسار اللبناني عـن سـوريا               ١٩٨٣ مايو عام    ١٧اتفاق  
ـ               . والمسألة الفلسطينية  تالل فإذا بتطورات تعصف بكل هذه النتائج، وإذا بلبنان يشهد والدة مقاومـة ضـد االح

إذن، سوريا، لبنان وفلسطين، ثالثة أطـراف        . اإلسرائيلي أجبرته على االنسحاب دون قيد أو شرط أو معاهدة         
وقد كانت معاً هذه األطراف في محنة الحرب اللبنانيـة          . فاعلة بالصراع مع إسرائيل لم تحسم بعد هذا الصراع        

فما هـو القاسـم المـشترك        . ن بشكل أو بآخر   ، وهي تشترك أيضاً في عالقة جيدة مع إيرا        ١٩٧٥منذ العام   
  لألحداث الجارية على ساحة كل من هذه األطراف الثالثة؟ 

أعتقد أنَّ الرؤية األميركية اإلسرائيلية للمرحلة القادمة تقوم على جملة فرضيات مترابطة في وقائعها ومتّـصلة                
مامه اآلن خيار السير منفرداً من دون اآلخرين،        وفي هذه الرؤية أنَّ كل طرف من األطراف الثالثة أ         . بنتائجها

  . أو تحمل عواقب الضغوطات السياسية واألمنية واالقتصادية
فسوريا أجبرت على سحب قواتها من لبنان، وهي مطالبة أميركياً ودولياً بوقف أي تدخّل في الشأن اللبنـاني،                  

أما لبنان فيتم دفعه يوماً بعد يوم إلى قرارات حاسمة          . دينوبإقامة عالقات دبلوماسية بعد ترسيم للحدود بين البل       
تتعلّق بسالح المخيمات الفلسطينية وبإنهاء قضية مزارع شبعا ونشر الجيش اللبناني على كـل الحـدود مـع                  

  . إسرائيل، إضافة إلى استمرار تصاعد حالة العداء السياسي مع دمشق
ماس باالنتخابات التشريعية سيجعلها في موقـع الحـاكم المـضطر           على الصعيد الفلسطيني، فإنَّ فوز حركة ح      

لاللتزام باالتفاقات الّتي وقّعتها السلطة الفلسطينية، وإلى اعتماد المفاوضات مع إسـرائيل لمعالجـة القـضايا                
 أكثـر   وستكون حركة حماس في حال تولّيها مسؤولية الـسلطة التنفيذيـة          . الحياتية الفلسطينية في الحد األدنى    

  . انشداداً لألمور الفلسطينية الداخلية وأقل تفاعالً مع التطورات على الساحتين السورية واللبنانية
 ، نهجاً مختلفاً عما سبقها مـن        ٢٠٠١إنَّ إدارة الرئيس األميركي بوش تنتهج منذ تولّيها الحكم في مطلع العام             

. لّذي شهد أوج االهتمام األميركي به في حقبة الرئيس كلينتون         إدارات في كيفية التعامل مع الملف الفلسطيني ا       
فإدارة بوش تحدثت عن الدولة الفلسطينية لكن مندون أي خطوات عملية فاعلة لتحقيقها، وبتجنّـب االنغمـاس                 

لكن إدارة بوش واصلت الحرص على مبادئ السياسة األميركيـة تجـاه الـصراع               . األميركي في هذا الملف   
إلسرائيلي والّتي تقوم على مسارات ثنائية بين إسرائيل واألطراف العربية وعلـى إقامـة معاهـدات                العربي ا 
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وتسويات منفردة تحقّق التطبيع مع إسرائيل ووقف كل األعمال المسلّحة ضدها، وبغض النظر عـن مـصير                 
  . المسارات األخرى

لبنان وتعثّرت المفاوضات من أجلـه مـع        وقد حدث ذلك مع مصر واألردن وقيادة منظّمة التحرير وفشل مع            
يبدو اآلن أنَّ اإلدارة األميركية تجد مصلحة كبيرة فـي توظيـف            . سوريا خالل فترة حكم الرئيس حافظ األسد      

األوضاع المستجدة في لبنان وفلسطين من أجل توفير الظروف المناسبة لعزل المسارات اللبنانيـة والـسورية                
ولمحاولة دفع كل طرف إلى اتفاقيات ثنائية تنهي كل أشكال العمل المـسلّح              بعض،    والفلسطينية عن بعضها ال   

ضد إسرائيل، وبالتالي تحويل المنظّمات العسكرية اللبنانية والفلسطينية إلى قوى سياسية محلية فقط، مما يحرم               
   .  ١٩٧٥سوريا من أي أوراق ضغط كانت تتحكّم بها منذ العام 

نَّ هذه المراهنة األميركية اإلسرائيلية المشتركة هي ليست فقـط إضـعافاً لموقـف التفـاوض                وبدون شك، فإ  
السوري، بل أيضاً، وفي ظل الضغوط الدولية الجارية على سوريا، تشكّل عنصراً مهماً في تقلـيص النفـوذ                  

  . اإليراني بمنطقة المشرق العربي وفي عزله عن ملفّات الصراع مع إسرائيل
ة األميركية الراهنة تقوم على شمولية القضايا في إستراتجيتها بالمنطقة، وعلى فصل المـسارات فـي                فالسياس

فإضعاف وعزل إيران، ينعكس سلباً على سوريا والقوى اللبنانية والفلسطينية          . خطوات التنفيذ لهذه االستراتيجية   
  . المتعاونة معها، والعكس صحيح أيضاً

 إيران تعاني من جملة ضغوط دولية وهي مهددة بعقوبات اقتـصادية وبـإجراءات فـي                وواقع الحال اآلن، أنَّ   
كذلك اآلن بالنسبة لسوريا المهددة بسيف لجنة التحقيق الدولية وبقرارات جماعية مـن مجلـس               . مجلس األمن 

 تتجاوب حمـاس مـع      بينما األراضي الفلسطينية المحتلّة تنتظر احتماالت المقاطعة ووقف الدعم إذا لم          . األمن
  . الضغوط األميركية األوروبية اإلسرائيلية

أما الوضع اللبناني، فهو مرهون بنتائج الضغوطات على سوريا والفلسطينيين، وفي داخلـه عناصـر التـأزم                 
والتفجير تتفاعل يوماً بعد يوم، وهو أيضاً في حال من العقوبات االقتـصادية غيـر المباشـرة الّتـي تـربط                     

  ، ١٥٥٩دات بمصير قرار مجلس األمن المساع
وبمدى التجاوب مع الضغوط األميركية الفرنسية لنزع سالح حزب اهللا والمخيمات الفلسطينية ونـشر الجـيش                

وهي خطوات أمنية تضغط من أجلها واشنطن بمعزل عن المسارين السوري           . اللبناني على الحدود مع إسرائيل    
  . اني إسرائيلي ينهي الصراع مع إسرائيل على الجبهة اللبنانيةوالفلسطيني، وكتمهيد التفاق لبن

من غزة إلى طهران، شريط متعدد األحداث والقضايا لكنّه ممسك في طرفه من قبل اإلدارة األميركيـة الّتـي                   
لف استفادت من أخطاء أسلوبها في التعاطي مع مجلس األمن والدول الدائمة العضوية فيه خالل التعامل مع الم                

  . العراقي
فالموقف األميركي اآلن يعتمد على تعاون وتنسيق مع االتحاد األوروبي وروسيا والصين تجاه إيران وسـوريا                
ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلّة، كما تعمل واشنطن على ربط سياستها بشرعية دولية من خالل قـرارات                

 . تجاه القضايا الّتي كانت موضع خـالف فـي الـسابق          لمجلس األمن أو بصيغة تعاون أميركي أوروبي حتّى         
تفريق األطراف اإلقليمية، وتجميع القوى الدولية، هو اآلن أساس المنهج األميركي في التعامـل مـع قـضايا                  

المؤسف أنَّ هذه الـسياسة األميركيـة،        . الشرق األوسط، وفي ظل غياب أي شكل فعال من التضامن العربي          
يق داخلي لكل طرف، وهذا التمزيق الداخلي مسؤول عنه أوالً هبوط الوالء الوطني وصعود              يرافقها أيضاً تمز  

  . الهويات الفئوية وتفاعالت أخطاء قوى الحكم والمعارضة
  ٩/٢/٢٠٠٦البيان  
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   في جنوب أفريقياالنظام العنصريإسرائيل والتماثل المدهش مع : تقرير .٧٣
كار شبكة من القوانين تقوم على اسس التمييز العنصري، وتعمل علـى            قليلة هي الحكومات التي تفننت في ابت       

اسرائيل، كما تبين صحيفة الغارديان، احدى تلك الدول التـي          . سلب االراضي وسرقة االمالك بالقوة والقانون     
جعلت االبارتهايد بمثابة دستورها وقانونها، وحتى اساس وجودها، متشبهة بنظام الفصل العنصري الذي كـان               

  . ائما في جنوب افريقياق
وبعد أربعة أعوام قضاها في القدس المحتلة وأكثر من عقد في جوهانسبورغ، نشر الصحافي البريطاني كريس                
ماكغريل في صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا، يؤكد على التداخل الكبير بين العنصرية االسـرائيلية تجـاه                

 افريقيا ضد السود، معتمدا على الـشهادات واالحـداث واالبحـاث            الفلسطينيين، ونظام االبارتهايد في جنوب    
  . االبارتهايدية االسرائيلية: واالرقام، التي تكشف النقاب عن ابشع اوجه العنصرية في عصرنا الحالي

ويعطي مثـاال   . يبدأ الكاتب تقريره بالحديث عن سرقة اسرائيل لالراضي الزراعية وضمها الى القدس المحتلة            
قرية بيت حانون، التي قسمت فضمت اشجار الزيتون واالراضي الزراعية فيها الى القدس، فيما بقي               على ذلك   

وينتقل الكاتب للحديث عن جدار التمييز العنصري، الذي         . الجزء اآلخر تابعا الراضي الضفة الغربية المحتلة      
يعيش فيها الماليين منهم في     ويغتصب االرض، وهو ما يشبهه بمعازل السود التي كان           يفصل بين المجتمعات  

بوصف رئيس االساقفة السابق في كايب تاون ديزموند توتو         ويستشهد الكاتب في تشبيهه هذا،      . جنوب افريقيا 
 ما يحدث بأنه مماثل لما تعرضنا له نحن السود فـي جنـوب              ،الذي زار االراضي المحتلة قبل ثالث سنوات      

  . افريقيا
ومخطط االبارتهايد الكبير هندريك فروورد، ان اليهود اخذوا االرض مـن           يقول رئيس وزراء افريقيا االسبق      

كما يشير الوزير   . وإسرائيل، مثل جنوب أفريقيا، دولة فصل عنصري      . العرب بعدما عاشوا فيها آلالف السنين     
نـصري  اليهودي السابق في جنوب افريقيا روني كاسرلز، الى ان الشبه بين العنصرية االسرائيلية والتمييز الع              

في جنوب افريقيا، يكمن في استخدام القوة والقانون لالستيالء على االراضي، وهو ما تنفيه اسرائيل، وتـضعه                 
  . في خانة معاداة السامية واتهامها بالنازية

ويعزز الكاتب فكرة الشبه المتداخل الى حد بعيد بين النظامين، عبر شهادة االسرائيلي من أصل جنوب افريقي                 
ريخ الذي عانى في ظل النظام العنصري في جنوب افريقيا لرفضه دراسة اللغـة األلمانيـة فـي                  ارثير غولد 

ويقول غولدريخ الذي ناضل الى جانب نيلسون مانديال في سبيل العدالة،           . مدرسته وإصراره على تعلم العبرية    
يوم انها معنيـة بـاالرض      ان اسرائيل، حيث يعيش اليوم، باتت تمثل كل ما كان يحاربه، وانها تؤكد يوما بعد                

  . اكثر من السالم، عبر تبنيها نظاما عنصريا ضد الفلسطينيين
ويقتبس الكاتب قول القنصل االسرائيلي السابق في جنوب افريقيا، الون ليئال، انه اذا نظرنـا الـى ضـخامة                   

النتائج تشير  . ز العنصري التعامل غير العادل مع الفلسطينيين، فسنجد ان هناك مكانا لمقارنة االمر بنظام التميي            
  . الى اننا نتواجد في المجموعة ذاتها

ويقول ماك غريل ان اسرائيل     . ومن الوجوه االخرى للعنصرية االسرائيلية، يبرز الكاتب قضية تملك االراضي         
وهو امر شبيه   .  لليهود ، في المئة من االراضي التي صادرتها من الفلسطينيين من دون تعويض           ٩٣خصصت  
 في المئة من االراضي المصادرة من السود        ٨٣يمارسه نظام التمييز في جنوب افريقيا، حيث خصص         بما كان   
  . للبيض

، ويحمل عنوان تمميـز وال      ١٩٩٢ويروي تفاصيل كتاب ألفه مستشاران سابقان لرئيس بلدية القدس في العام            
الوجود اليهـودي فـي القـدس       توسيع  :  سياسة ١٩٦٧ويؤكد الكتاب على ان اسرائيل انتهجت منذ العام         . عدل

الشرقية، منع نمو االحياء العربية المجاورة، دفع العرب الى الرحيل، وفصل االحياء العربية خلف المستوطنات               
  . اليهودية
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ويقول الكاتب ان الشبه هنا بين اسرائيل وجنوب افريقيا، هو ان المجتمع االسرائيلي هو المجتمع الغربي الوحيد                 
س عنصرية، حق الناس في البناء، وهذا ما كان يحدث في جنـوب افريقيـا حتـى العـام        الذي ينكر، على اس   

١٩٩٢ .  
 دوالرا لكل عربي، في مقابل      ٢٥،  ٢٠٠٢ويضيف ان وزراة االسكان االسرائيلية خصصت في ميزانيتها للعام          

 دوالر  مليـون ٦١وفي العام ذاته، خصصت وزراة الصحة االسرائيلية من اصـل      .  دوالر لكل يهودي   ٢٧٠٠
كما يكـشف النقـاب عـن       . ٤٨لتطوير الرعاية الصحية، حوالى مليونين ونصف مليون دوالر لفلسطينيي ال         

 عربيا في اداراتهمـا،     ١٢ويقول ان وزارتي الخارجية والمال توظفان اقل من         . العنصرية في مسالة التوظيف   
  .  لم يوظفا اي عربي حتى اليومكما ان مصرف اسرائيل وشركة الكهرباء،.  يهودي١٧٠٠في مقابل اكثر من 

في الجزء الثاني من تقريره، يكشف ماكغريل خفايا الحلف المضمر بين إسرائيل ونظام التمييز العنصري فـي                 
  . تكنولوجيا القنبلة الذرية: جنوب أفريقيا، الذي عززته عالقات قوية توجتها إسرائيل بهدية الصداقة األخيرة

قات مذكرا بأن إسرائيل كرمت رئيس وزراء جنوب أفريقيـا خـالل الحـرب              ويوضح الكاتب متانة هذه العال    
يقـول  . العالمية الثانية، والمعروف بتعاطفه مع النازية، جون فورستر، حينما كان شمعون بيريز وزيرا للدفاع             

دية في  وبرغم ذلك فإن الكتلة اليهو    ... ماكغريل إن الكثير من اليهود يرفضون مقارنة دولتهم بالنظام العنصري         
جنوب أفريقيا لم تفشل فقط في تحدي نظام سياسة التمييز العنصري، بل استفادت منه وازدهـرت فـي ظـل                    

  . حمايته
ويعرض لنموذج اليهودية فيرا ريتزر، التي نجت بأعجوبة من إحدى عمليات اإلبادة الجماعية النازية، وفقـدت     

في جنوب أفريقيا حيث انضمت إلى الحزب الوطني        أمها وأختها في عمليات سابقة، ثم تزوجت وانتقلت للعيش          
المتبني لسياسة التمييز العنصري، مطلع الخمسينات، في عهد رئيس الوزراء العنصري السابق دانيال مـالن،               
وأصبحت من أشد المدافعين عن هذه السياسة، وكانت في الوقت ذاته عضوا مرحبا به في الجالية اليهودية في                  

  .  لرابطة الناجين من الهولوكوستجوهانسبورغ، حيث عملت
ويرسم الكاتب الصورة المطبوعة عن الصهيونية األفريقية، عن طريق روني كاسرلز، وزيـر االسـتخبارات               
الجنوب أفريقي، واليهودي الذي شارك في تحرير عريضة جالت على يهود جنوب أفريقيا لالحتجـاج علـى                 

  .  توقيع٢٠٠أكثر من احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية، ولم تحظ ب
وقال كاسلرز إن اإلسرائيليين يزعمون أنهم شعب اهللا المختار، ويجدون بذلك التبرير اإلنجيلـي لعنـصريتهم             

إن ذلك هو تماما كأفارقة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، الذين حملوا أيضا الفكرة              . ونازيتهم االستثنائية 
تماما كالصهاينة الذين زعموا أن فلسطين كانت في األربعينـات          . اإللهياإلنجيلية القائلة بأن األرض هي حقهم       

ومن هنا نشر اليهود المـستوطنون األفارقـة        . من القرن الماضي أرضا من دون شعب لشعب من دون أرض          
  . النظرية التي تزعم أنه لم يكن ثمة أشخاص سود في جنوب أفريقيا، عندما وصلوا إليها في القرن السابع عشر

حظ الكاتب أن الفيدرالية الصهيونية والمجلس اليهودي للبرلمانيين في جنوب أفريقيا، كانا يكرمـان طـوال                وال
عقود رجاال مثل بيرسي يوتار، الذي قاضى المناضل ضد التمييز العنصري نيلسون مانديال بـتهم التخريـب                 

أضاف أنه في الحاالت النادرة التـي       . ، ما أدى لحكمه بالسجن مدى الحياة      ١٩٦٣والتآمر على الدولة في العام      
كان يخرج فيها أحد اليهود عن القطيع للتنديد بسياسة التمييز العنصري، كان هذا المرتد يقابل من جاليته ومـن    

  . مؤسساته بالتهميش واالستنكار والنبذ كما لو أنه عرض الطائفة للخطر
 إسرائيل منحت تكنولوجيتها وخبرتها إلى نظام       والسالح النووي، هو أكبر األسرار وفق الكاتب، الذي قال إن         

  . جنوب أفريقيا، لتطوير سالحه النووي وحماية وجوده المهدد وسياسته العنصرية
ويالحظ الكاتب استطرادا، أن الدولتين الحليفتين أخذتا ترددان صدى تصريحات كل منهما في الثمانينات مـن                

بها يتعرض لإلبادة من جهات خارجية، سواء أكانـت هـذه           فكل منهما أكدت باستمرار أن شع     : القرن الماضي 
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الجهات هي الحكومات األفريقية السوداء والمد الشيوعي في الحالة الجنوب أفريقية، أو الدول العربية المجاورة               
  . واإلسالم في الحالة اإلسرائيلية

ة وسط محيط غير ديمـوقراطي،  إلى ذلك، تنظر كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا إلى كيانها على أنه أقلية مهدد         
وظل هذا الوضع مستمرا إلى أن بدأت الـصهيونية تبتعـد           . وال يتمتع بالقيم الغربية التي تدعي أنها تروج لها        

وحـين  . تدريجيا عن دعمها السافر للنظام التمييز العنصري الجنوب أفريقي، مع تصاعد الضغط الدولي عليه             
ودية الجنوب أفريقية، التي كرمت سابقا يوتار وأمثاله، تتودد لليهـود           انهار هذا النظام، هرعت المؤسسات اليه     

  . القالئل المعادين للعنصرية، والتي ظلت لعقود تتهمهم بتعريض اليهود للخطر
إهانة الجنـود   : يسرد الكاتب أمثلة سافرة عن تماثل التمييز العنصري اإلسرائيلي بنظيره الجنوب أفريقي، مثل            

سرائيلية للفلسطينيين ومضايقتهم باستمرار، رسم المستوطنين عبارات الكراهيـة علـى           في حواجز التفتيش اإل   
جدران منازل الفلسطينيين، إيقاف الشرطة لإلسرائيليين الذين يحملون مالمح عربيـة داخـل إسـرائيل لتفقـد               

كـات حكومتـه،    هوياتهم، رفض بعض المراكز اليهودية لوجود العرب بينها، تجاهل اإلعالم اإلسرائيلي النتها           
مثلمـا فعـل    .. بناء جدار الفصل الذي يحجب القدس تماما عن مجال نظر اليهود الذين يقطنون غرب المدينة              

  . األفارقة البيض الذين نأوا بأنفسهم عن مناطق السود وازدروها
يلية وينتقل ماكغريل ليسرد تجربته الشخصية في إسرائيل، حين كان مدعوا إلى عشاء في منزل عائلـة إسـرائ              

ودهش الكاتب التجاه الحديث إلى جدل يدور       . ليبرالية، مع ناشر مجلة أميركية معروف كمؤرخ وناشط سياسي        
وذكره ذلك بالنقاشات التي كانت تدور في جنوب أفريقيا، فترة          . حول الفلسطينيين وكيف أنهم ال يستحقون دولة      

كثيرة أظهرت أن اإلسرائيليين ينظرون إلـى       ويضيف مؤكدا أن استطالعات رأي إسرائيلية       . التمييز العنصري 
  . الفلسطينيين على أنهم قذرون وبدائيون

ويذكر الكاتب برئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون، الذي ما إن وصل لسدة الحكـم حتـى نـادى علنـا                    
ج بالتطهير العرقي بالجملة، كما جرى في جنوب أفريقيا، وظهرت في عهده الدعوة إلى نقـل العـرب خـار                  

  . إسرائيل واألراضي المحتلة
خرافة ما تقي النظام العنصري، في إسرائيل وجنوب أفريقيا على حـد             ويشير ماكغريل الى بروز الحاجة إلى       

ومنها خرافة التهديد األسود للضحية البريئة البيضاء، والتهديد العربي او الفلـسطيني            . سواء، من خطر الهالك   
ندثرت هذه الخرافة في جنوب أفريقيا، وانهار النظام العنـصري جـراء هـذا    واضاف انه فيما ا   . لالسرائيليين

ينقل الكاتب عن أستاذ الجغرافيا اإلسرائيلي في       . العامل وغيره، إال أن اإلسرائيليين لم يبلغوا هذه المرحلة بعد         
التهديـد  جامعة حيفا، أرنون سوفيرن قوله لصحيفة جيروزاليم بوست، وهو المعروف بإنذاره المستمر من               

 مليون شخص في غزة المغلقة، فـسوف يـصبح األمـر كارثـة              ٢،٥الديموغرافي الفلسطيني، حين يعيش     
سـيكون  . سيتحول هؤالء إلى حيوانات أكبر مما هم عليه اليوم، بمساعدة إسالم أصـولي مجنـون      . إنسانية

ب علينا أن نقتل ونقتل     لذا، إن أردنا أن نظل أحياء، سيتوج      . ستكون حرب رهيبة  . الضغط على الضفة فظيعا   
  . وإذا لم نقتل، فسوف نكف عن البقاء. طوال اليوم، وكل يوم. ونقتل

٩/٢/٢٠٠٦السفير   
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 :كاريكاتير .٧٤
  

  
 ٩/٢/٢٠٠٦عكاظ 


