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  ٣٩  كاريكاتير
***  

  
  

  وواشنطن تطلب توضيحات..  اسرائيل مستاءة  .. حماسبوتين يدعو قادة .١
 : آمال شحادة، طاهر النونو    عن مراسليها القاهرة   و القدس المحتلة  من    ١٠/٢/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية    ذكرت

الرئيس الروسي بوتين خرق أمس الحظر المفروض على حركة حماس، معلناً دعوة قادة الحركة إلى زيارة                أن  
واليـوم  . عتزم دعوة زعماء حماس لزيارة موسكو، وأضاف لم نعتبر حماس منظمة ارهابية           قال إنه ي  وروسيا،  

يتعين أن نعترف بأن حماس وصلت إلى السلطة في فلسطين نتيجة النتخابات شرعية ويتعين احتـرام اختيـار                  
  .الشعب الفلسطيني

س الروسـية الـى الكـسندر        وكالة ايتار تا   هنسبتما   : رويترز عن   ١٠/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية   وأشارت  
ونـسبت   .كالوجين قوله ان روسيا تأمل في جذب حماس الى المتطلبات الدولية واجتذابها للحوار مع اسرائيل              
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فمـن دون ذلـك سـيكون مـن         .. الى كالوجين قوله سنصر على ان تعترف حماس بحق اسرائيل في الوجود           
  .الصعب الترتيب الي حوار

 رئيس الوزراء االسباني ثاباتيرو في مؤتمر صـحافي         ه  أكد الى ما   ١٠/٢/٢٠٠٦ المستقبل اللبنانية    ونوهت
مشترك مع بوتين، ان بالده تعتبر ان الرئيس بوتين سيضطلع بدور حاسم في الحوار من اجـل الـسالم فـي                     

  .الشرق االوسط، وانه سيدعم المبادرات الفردية التي سيقوم بها بوتين على هذا الصعيد
ـ خالد مشعل رحب ب أن : الدوحة ـ أيمن عبوشي  من  ١٠/٢/٢٠٠٦البيان  وجاء في دعوة وقـال نقـدر   ال

وأضاف أنه أرسـل     . الموقف الروسي الشجاع، وتصريحات بوتين والتي قال فيها إنه ال يعتبر حماس إرهابية            
برسالة شفهية مع مبعوث روسي أكد من خاللها تقديره لمواقف الرئيس الروسي، مؤكـداً علـى أنـه سـوف                    

ب لدعوة بوتين في حال تلقيها بشكل رسمي وأشاد مشعل بالدور الروسي العالمي، الفتا إلى أن العالم ال                  يستجي
يزال يعيش تحت تأثير القطب الواحد، لكنه استدرك عرش التفرد األميركي بدأ يهتز، مع كثرة المـآزق التـي                   

  . تورطت فيها اإلدارة األميركية
نرحـب  ''ابـو زهـري     الى ما قالـه     :   من غزة  عبدالقادر فارس  عن مراسلها      ١٠/٢/٢٠٠٦ عكاظ   ولفتت

وبالتاكيد حين توجه الينا دعوة لزيارة موسكو سنقوم بتلبيتها انطالقا من حرصنا على توثيق              , بالموقف الروسي 
شرح موقفنا ورؤيتنـا    ''واضاف ان زيارة مماثلة ستتيح لقادة الحركة         . ''عالقتنا مع الغرب وخصوصا روسيا    

  . '' سياسة التضليل التى مارستها اسرائيل حول المرحلة الماضيةومواجهة
الخارجية االمريكية اعلنت ان واشنطن طلبت امس من روسـيا          أن   : واشنطنمن   محمد المداح    وعن مراسلها 

وقال المتحدث باسم الوزارة ان واشنطن       . توضيحات حول نواياها بعد اعالن موسكو رغبتها في دعوة حماس         
  .وسيا ان تدعم المطالبات الدولية بتخلي حماس عن المقاومة المسلحة واالعتراف باسرائيلتتوقع من ر
 مساعد وزيرة الخارجية االميركيـة ديفيـد ويلـش ان           هقال ما    :واشنطنمن    ١٠/٢/٢٠٠٦ الحياة   وأضافت

. ة حمـاس  واشنطن تتوقع من كل الحكومات، بما فيها الروسية، التزام شروط التعامل مع اي حكومـة بقيـاد                
ورفض فكرة اعالن حماس هدنة مفتوحة مع اسرائيل بمعزل عن التفاوض معها او االعتراف بها، وشدد على                 

  .انه يتوجب على الحركة ان تقرر ان كانت ستلتزم االتفاقات المبرمة
 المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية إنـه يتعـين أال تجـرى            هقال ما   ١٠/٢/٢٠٠٦ ٤٨ عرب   وأورد موقع 

ادثات مع حماس حتى تعترف بحق إسرائيل في الوجود وتنبذ اإلرهاب وتقبل بعملية الـسالم فـي الـشرق                   مح
وقال وزير المواصالت، شطريت، أن هذه الدعوة فضيحة دولية وأنها طعنة في ظهر              !األوسط، على حد قوله   

ى إسرائيل محاربة هـذا     وبحسب أقواله فإن بوتين خرج عن الموقف الرسمي للرباعية، وأنه يجب عل            !إسرائيل
. طالب بإعادة سفير إسرائيل من موسكو إلجراء مشاورات       فقد  أما أفيغدور ليبرمان     !القرار بشدة وبكل الوسائل   

وقال أن بوتين يحاول التقرب من العالم اإلسالمي على حساب إسرائيل، كما طالب بالعمل على التـأثير علـى                
وانضم  يوسي بيلين، إلى الجوقة وطالـب وزارة الخارجيـة            ! هناك الرأي العام في روسيا بالتعاون مع اليهود      

  !باستدعاء السفير الروسي في إسرائيل وشرح موقف إسرائيل
    

  تهنئة وتمنيات لحماس بالنجاح من حركة ناطوري كارتا  .٢
  بعون اهللا،

   السالم عليكم
بالتوراة والمتمسكين بقـوة بمعارضـتهم      نحن حركة ناطوري كارتا الممثلة ليهود العالم الملتزمين التزاماً حقاً           

، نضم أصواتنا إلى أصوات إخواننا في فلسطين لنقدم بكل تواضع تهنئتنا وتبريكاتنا             "إسرائيل"للصهيونية ولدولة   
نعلـن   و. لكم يا قادة وأعضاء ومناصري حركة حماس بمناسبة فوزكم في االنتخابات التـشريعية الفلـسطينية          
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، كما أننا نعلن أيضاً دعمنا الكامـل وتـضامننا مـع الـشعب              "إسرائيل"ية ولدولة   معارضتنا الكاملة للصهيون  
  . الفلسطيني

أن يهديكم   : وإلى قادة حماس بمناسبة انتخابهم ممثلين عن جميع الشعب الفلسطيني، نقدم تبريكاتنا، ودعاءنا هللا             
 يوحد قلوب الفلسطينيين على قبول      ويفرغ عليكم من حكمته ويمكّنكم من قيادة الشعب الفلسطيني كما يريد، وأن           

ونسأل اهللا أن يرزقنا رؤية التفكـك الـسلمي والـسريع للكيـان             . واحتضان قيادتكم بكل الحب والنوايا الحسنة     
 وأن يعود حكم األرض المقدسة، بما فيها القدس طبعاً، إلى حكامهـا الحقيقيـين،     - دولة إسرائيل    -الصهيوني  

 عرباً ويهوداً كجيران كما كنا نفعل لمئات الـسنين قبـل نـشوء              -نا أن نعيش    الشعب الفلسطيني، وحينها يمكن   
" بظهور المسيح "ونسأل اهللا بحرارة أن ينعم على العالم في المستقبل القريب أن ينعم علينا               . الحركة الصهيونية 

  . وحينها سيخدمه الناس مع بعضهم بعضاً بكل تناغم وفرح
  .  المملكة المتحدة-تاالحاخام أهرون كوهين، ناطوري كار

   الواليات المتحدة األمريكية -الحاخام يسرائيل دوفيد ويس، ناطوري كارتا
  

  التشريعي الجديد سيعقد أولى جلساته في الثامن عشر من الجاري .٣
 جدد احمد قريع، التأكيد على أن الحكومة الحالية ستواصل عملها حتّى تـشكيل الحكومـة الجديـدة،                  :رام اهللا 

 يوم الثامن عشر    ,ونوه إلى تحديد موعد انعقاد جلسة المجلس التشريعي المنتخب         . بكل ما يمكن معها    وستتعاون
، ليتبع ذلـك التكليـف بتـشكيل الحكومـة          محمود عباس من الشهر الجاري بحسب مرسوم رئاسي صادر من         

  .الجديدة
  ٩/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
 رؤس الحكومة او المجلس التشريعي  باالجماع لتى هنية يحظ:فرحات .٤

 ليترأس اما حماسقال فرحات اسعد امس ان اسماعيل هنية يحظي باجماع كبير داخل : رام اهللا ـ ا ف ب
 افضا ر,واوضح ان الحركة قد تحسم االمر السبت المقبل وبشكل نهائي .الحكومة المقبلة او المجلس التشريعي
 تجري في مختلف حول هذا الموضوعوقال ان النقاشات  .مطروحة ىالكشف عما اذا كانت هناك اسماء اخر

ن رئيس لذا فإ قال انه اذا تم اختيار رئيس الحكومة من غزة، ,وكان مصدر في حماس .المدن الفلسطينية
  .المجلس يجب ان يكون من الضفة الغربية

  ١٠/٢/٢٠٠٦القدس العربي 
  

   الحكومةحول المشاركة في عباسلن نلتزم إال برد : علي بركة .٥
ـ نسرين ناصر الدين واذا تجـرأ أي  , أكد سلطان أبو العينين ان الحكومة االئتالفية لن تكون موجودة:  بيروت 

لعلهـم  , ا حماس فرصته  معلال ذلك بوجوب أن تأخذ     ,احد من فتح وشارك فيها سيكون للحركة موقف قاس منه         
تنظيم وترتيب بيتها الـداخلي     إلعادة  فتح  جة  إضافة إلى حا  ,  حسب قوله  يصححون المرحلة السابقة من االخطاء    

عدم مشاركتنا ال يـدخل فـي إطـار         أوضح قائال أن    و. خاصة انها اعطت كل طاقاتها من أجل حماية السلطة        
إن لفـت إلـى     و. لنرى ماذا سيحصل  و, ليروا السلطة من الداخل   , عملية افشال حماس وانما من منطلق جرأة      

 تشير بالنسبة إلينا أنهم كانوا يمارسون الضغوطات من قبـل مـن أجـل               السرعة في تبديل اآلراء والخطابات    
 حول  الجواب النهائي إلى أن   , فقد أشار مسؤولها للعالقات اإلعالمية في لبنان      اما حماس    .الوصول إلى السلطة  

  .وباللجنة المركزية لفتحعباس  محصوراً بالمشاركة
  ١٠/٢/٢٠٠٦عكاظ 
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  العتراف العربي موسى بداية ا عمرو لقاء : الزهار .٦
 أمـام االعتـراف     حماسن اللقاء الذي جرى مع عمرو موسى مهم باعتباره وضع           أ قال محمود الزهار     :غزة

العربي والدولي الرسمي، موضحاً أنه جرى االتفاق حتى على الخطاب اإلعالمي للجانبين في المرحلة المقبلـة                
ى أنه ال بد من المواءمة بين سياسـة الحركـة            ير أن موسى وأوضح   . واستمرار التنسيق والتشاور المشترك   

 صيغة  إيجاد بضرورة   اصحان الداخلية والخارجية والمتطلبات التي أعطتها السلطة والموقف العربي الرسمي،          
موسـى  وذكـر أن     .تحملها الجامعة العربية وتسوقها على العالم لتساعد الشعب الفلسطيني في كافة المجاالت           

محاولـة تعـضيدها أو عـدم    إلى أن   مشيرا, بية أوقفت الهرولة باتجاه العدو اإلسرائيلي     المبادرة العر أن   يعتبر
  .التصادم معها سيخدم الحركة على المستوى العربي والدولي

  ١٠/٢/٢٠٠٦البيان  
  

  إختطاف ديبلوماسي مصري في غزة .٧
حادث غيـر    امس الملحق العسكري المصري في       واخطفأن مجهولين   : غزةمن   ١٠/٢/٢٠٠٦الحياة  نشرت  

مسبوق دانته الرئاسة الفلسطينية وأصاب الشارع الغزي بالصدمة، كما طرح تساؤالت عن الجهة التي تجرأت               
، خصوصا في ضوء الدور الذي لعبته مصر في عملية السالم وفي الوساطة بين الفصائل للتوصـل                 ذلكعلى  

، وفي الوقـت نفـسه      حماس احراج   ذهب البعض الى حد القول ان ما جرى يأتي في سياق          في حين   . الى هدنة 
  . عما يجب ان تتوقعه من تحديات امنية داخلية بعد تشكيلها الحكومةالحركةبعث رسالة الى 

عمليـة  لم من مصادر غيـر رسـمية أن         ما ع : غزة  من    ١٠/٢/٢٠٠٦ عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس وذكر  
فـي  , الفلسطيني الذين تم تجنيدهم مؤخراً    كون على خلفية تأخر رواتب المئات من رجال األمن          ت قد   ,ختطافاإل

 أن الداخلية الفلسطينية قررت إعادة النظر في وضع حوالى ثالثة عشر            ,ظل ما ذكرته مصادر عدة صباح أمس      
 أعلنت مصادر أمنية أن الشرطة الفلسطينية عثـرت فـي           إلى ذلك . ألف رجل أمن جرى تفريغهم حديثاً وقديماً      

 فلسطيني مشبوه بـه     إضافة إلى توقيف  , فخطال في عملية    ت استخدم هابه بأن أحد مخيمات غزة على سيارة يشت     
 حادثة وكل ما من شأنه أن يسيء إلى صـورة الـشعب           البشدة  , توفيق أبو خوصة   أدانومن جهته   . عمليةالفي  

  .لعمليةوقال انه لم يتم بعد معرفة مطالب المجموعة التي قامت با . الفلسطيني
 إلـى أن   :غـزة  من القـاهرة و    جيهان الحسيني وجمال شاهين    ١٠/٢/٢٠٠٦سط   الشرق األو  وأشار مراسلي 

 في حـين  . ابدت مخاوفها من قيام مصر بسحب اعضاء ممثليتها من غزة في أعقاب الحادث              فلسطينية امصادر
لضغط على السلطة من اجل ضمهم الى       ل في محاولة قالت ان الخاطفين قد يكونون من عناصر كتائب األقصى،          

، مشدداً على أنه لن يسمح ألي كـان         للحادثعبر محمود عباس عن إدانته الشديدة       ومن جهته   . األمنيةاجهزتها  
عملية، مؤكدة عزمها العمل بكل     ال  من جهتها  وأدانت حماس . بأن يمس العالقة االخوية التي تربط أبناء الشعبين       

أن هذه العمليات تقـوم بهـا جهـات          مشير المصري    واعتبر.  الديبلوماسي طاقاتها من أجل تأمين اإلفراج عن     
رجح نائب رئيس المخابرات المصرية إنتماء الخاطفين إلى جهات تريد الوقيعـة            في وقت   . مكشوفة ومعروفة 

 مصادر الى احتمال ان تكون جماعـة تابعـة لمحمـد            بينما لفتت . بين مصر وبين السلطة والفصائل المختلفة     
حادث مدان من   الن  أ اعتبر ه باسم امتحدث  بين مصر وحماس، غير أن     عملية إلفساد العالقة  العالقة ب لها  دحالن،  

 لـيس مـسؤوال      دحالن موضحا أن . هن جميع قوى المقاومة تبذل أقصى جهودها لإلفراج عن        أ و ,كافة الفصائل 
  .أمنيا وليست له عالقة اآلن بالشرطة

عملية بأنها تعكس الل وصف خالد مشعإلى أن : القاهرة  من ١٠/٢/٢٠٠٦ الحياة  مراسلمحمد الشاذليونوه 
  .تصرفات طائشة وتدل على نفسية مهزومة تسيء للشعب الفلسطيني وتأتي على حسابه
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  كتابة مذكراته في قريع يرغب  .٨
 عن رغبته   ,عباسمحمود   أعرب خالل لقائه األخير مع       أحمد قريع ذكرت مصادر فلسطينية مسؤولة ان      : غزة

 ان يمنحـه     عبـاس   طلب مـن   هنإوحسب المصادر نفسها ف   . ه السياسية باعتزال السياسة ليتفرغ لكتابة مذكرات    
  . اإلمكانيات المادية والمعنوية الالزمة لكتابة تاريخ مسيرة أوسلو من وجهة نظر فلسطينية

  ١٠/٢/٢٠٠٦البيان  
  

  اإلنصات إلى رسالة خالد مشعل: تقرير .٩
. وله يشعرون أيضا بـالقلق عليـه      من ح و ,خالد مشعل بحذر شديد حرصا على سالمته      يتحرك  : جيرمي بوين 

 قـام   ٩٧وفـي عـام     .  في ذلك كثيرة، فقد قامت إسرائيل باغتيال الزعيمين اللذين ترأسا حماس قبله            هودوافع
 يشعر بالمفارقة في أن رئيسا أمريكيا آخر، جورج بوش هذه المرة، هو الـذي بـدل                 .الموساد بمحاولة اغتياله  

غير . اتها بمفردها لما سمحت لحماس بالترشح في االنتخابات الفلسطينية        فلو كانت إسرائيل تتخذ قرار    . مقدراته
وسط، ولذا لم يكن أمام اسرائيل سوى تمكين أخلـص          أن بوش يؤمن بأن الديموقراطية ستشفي علل الشرق أأل        

لكن ككل   مشعل يومين من المحادثات الشاقة مع رفاقه من حماس ومع عمر سليمان،           أنهى  . حلفائها من رغبته  
كان واضحا  . اسيي العالم، يبدو ان للعمل الشاق والخيارات الصعبة القدرة على بعث دفقة جديدة من النشاط              سي

. هل سيستمعون فقـط أم سـيفهمون؟      : تساءلإال أنه ي  . أنه قد جاء برسالة يريد أن يوصلها الى العالم الخارجي         
 سيعرض هدنة طويلة األمد إذا مـا        هر، لكن ميثاق حماس الذي يتضمن تدمير دولة اسرائيل لن يتغي        بالنسبة إليه   

واعترفت بالحقوق الفلسطينية بمـا فيهـا حـق العـودة           , ٦٧ من األراضي التي احتلتها عام        إسرائيل انسحبت
حدث بها توحي بأن تحول حماس وإن كان جزئيا إلى منظمة سياسية ال يـزال               يتالطريقة التي   إال أن   . لالجئين

 من المستحيل اآلن أن تجلس اسرائيل وحماس إلـى           أنه يبدو. ة تشكيل حكومة   مسأل  فيه  تعالج  وقت مستمرا في 
لكن ماذا لو كانت حماس قد تغيرت بفعـل قـرب تحمـل             . مائدة المفاوضات لدراسة القضايا التي تهم كليهما      

لو كان األمر كذلك، فإن من مصلحة الجميع أن يجازف          . مسؤولية شعبها الذي طالما قصر زعماؤه في خدمته       
  . لوماسيو الرباعية، فينصتوا لحماس، ويحاولوا فهمها أيضادب

  ١٠/٢/٢٠٠٦بي بي سي العربية 
  

   في المنطقة ستشمل األردنة حماسجول: مشعل .١٠
,  بعد محادثات أجراها مع أمير قطر قال مشعلأن خالد:  عن مراسلها من القاهرة١٠/٢/٢٠٠٦الحياة نشرت 

وكشف انه  . باستمرار الدعم للحكومة الفلسطينيةوا وعدهمأكد انو. مع مصلحة الشعب الفلسطيني القطريينأن 
 من  العرب ان حماس بسجلها ونظافتها ونزاهتها في السجل المالي قادرة على ان تخدم,قال في جولته الحالية

 التزام حماس بسالم حقيقي قائم على الحقوق الفلسطينية، ندد بالمفهوم  فيهجدد وفي وقت .موقعها الجديد
قال ان حماس لم تتحدث بهذه اللغة فبشأن موضوع رمي اسرائيل في البحر  أما . اإلسرائيلي للسالم-ميركي األ

 نحن ال نريد القتل لذات القتل بل معنيون باستعادة األرض وانتهاء االحتالل، وحماس ,في أي وقت، وأضاف
  .ال يعنيها قتل اليهودي ألنه يهودي

عن أن جولته في     كشف  مشعل  أن خالد  :الدوحة من   أيمن عبوشي سلها   عن مرا  ١٠/٢/٢٠٠٦ البيان   وأضافت
 لقد لمسنا بعد االنتخابات مؤشرات من الحكومة األردنيـة، مـن            ,موضحا بالقول , المنطقة سوف تشمل األردن   

 سوف يتوجه إلى عدد من دول أميركـا الالتينيـة التـي              الوفد أنإلى   شار أيضا وأ. أجل طي صفحة الماضي   
 تـصريحات   لىعأضاف معلقا   و. ة الفلسطينية، والتي ضاقت ذرعا بالسياسة األميركية في العالم        تناصر القضي 

هذا الحديث ليس بجديد، وبالتالي نحن ال       بالقول أن   أجاب،  فد شريك فلسطيني للتفاوض معه      ووجبعدم  أولمرت  
خاصة وان الـشراكة    . هم وال يسرنا ان نكون شركاء لهم ألنهم أعداؤنا ونحن ال نبحث عن شراكة مع              منعبأ به 
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اليوم بالمفهوم األميركي واإلسرائيلي هي شراكة مقيتة، تمسح شخصية صاحبها ألنها تأتي وفق مقاسات قاسية               
  .  ونطالب بحقوقنا العادلةا أحرارألننانحن ال نقبل بها 

ـ       إلى أن مشعل     : ١٠/٢/٢٠٠٦ الوطن القطرية     مراسل  لؤي قدومي  ونوه ة أوضح أن التركيـز علـى منظم
التحرير الفلسطينية سيزداد في االيام القادمة بهدف اعطاء افق لفلسطينيي الخارج الذين يشكلون الجناح اآلخـر                
للشعب الفلسطيني ولتوحيد الداخل والخارج عبر مرجعية وطنية بعد أن يتم إعادة بنائها وإحياؤها على أسـس                 

راف عربية افشال حماس خوفـا مـن تنـامي          ما اذا كان يخشى ان تحاول اط      وحول  . سياسية وتنظيمية جديدة  
 مشيرا الى انه معني     ,اكأوضح انه غير معني بما يدور في خلد هذا او اذ          , سطوة التيارات االسالمية في بلدانها    

 . ان نجاح حماس ليس مأزقا للنظام العربي الرسمياكدمؤ, ن جميع جهود االفشال ستؤول الى الفشلبأ
  

 عمليات المقاومة من حماس غير محرجة: أبو زهري .١١
قالت لجان المقاومة الشعبية وكتائب شهداء االقصى، ان مقاتلين من مجموعاتها استشهدا   : فتحي صباح- غزة 

الوصول الى الموقع العسكري المجاور من صباح امس بعدما تمكنا  برصاص قوات االحتالل في حاجز ايرز
هو االول من يشار إلى أن هذا الهجوم بعة آخرين، ب اري قتل واصا اسرائيلياجندي أن اشارت الىو .للحاجز

كتائب ان تبارك حماس الرجح قياديون من لجان المقاومة و ومن جهتهم .نوعه منذ فوز حماس في االنتخابات
 ان تسبب ينستبعدمالعملية نظراً الى انها تأتي في سياق الرد الطبيعي من المقاومة على جرائم االحتالل، 

, سامي ابو زهري وهو ما أكده . على عدم قبولهم اعالن هدنة طويلة االمد في نفس الوقتنمشدديو، هاحرجاً ل
ن العملية تأتي في اطار رد الفعل الطبيعي على الجرائم االسرائيلية وسياسة االغتياالت، محمالً حيث قال أ

 تزاوج بين المقاومة التي, لحركة ان تسبب حرجاً ليافان .االحتالل المسؤولية عن االثار المترتبة على عدوانه
  .والسياسة

  ١٠/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

  حماس تعرض الوساطة في قضية الرسوم المسيئة .١٢
.  للقيام بدور تهدئة في قضية الرسوم المسيئة للنبـي         حماسأعلن خالد مشعل استعداد      : طاهر النونو  -القاهرة  

  .شرط ان تلتزم هذه الدول بالتوقف عن اإلساءة لمشاعر المسلمين
  ١٠/٢/٢٠٠٦ليج اإلماراتية الخ

  
   إلعادة بنائها فتحلجان طوارئ في  .١٣

كشف محمد دحالن   حيث  . لتشكيل لجان طوارئ في فتح العادة بنائها       يستعد محمود عباس   :والوكاالت رام اهللا 
ـ م. امس عن ان عباس بصدد إلغاء كل األطر التنظيمية القائمة وتشكيل لجان طوارئ لثالثة أشهر                عـن   اعرب

 إال أنه متشائم من الوضع السياسي ألنـه         ,حماسمع   وبالنسبة للوضع الداخلي     ,حركةالالنسبة لمستقبل   تفاؤله ب 
  . مرهون بالتطورات الدولية واالقليمية ومرهون كذلك بحجم العالقات الدولية مع الحكومة المقبلة

  ١٠/٢/٢٠٠٦البيان  
  

  حماس تسعى إلى قيادة موحدة لألجنحة العسكرية في الفصائل   .١٤
هناك توجه لدى حماس لتشكيل قيادة موحدة لكتائب المقاومة         أن  كشف عدنان عصفور    : نابلس  أمين أبو وردة    

الفلسطينية من أجل الرد على العدوان اإلسرائيلي بشيء من التوحد بالموقف والقوة، موضحاً أنه حتى اللحظـة                 
الفصائل حتى يتم التوصل إلى صيغه      هناك مشاورات لبلورة هذا المشروع من قبل الحركة وعرضه على باقي            

يسعى بشكل مخطط للتـدخل فـي الـشؤون    حيث , وقال إن العدوان اإلسرائيلي لم يتوقف .يجمع عليها الجميع  
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الفلسطينية الداخلية من خالل إرباك الشارع الفلسطيني وتقسيمه، كما أنه ال ينظر البن فتح أو حماس بمنظـور                  
  .مختلف

  ١٠/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

   في سجن أريحا يها  السلطة باإلفراج عن معتقلقيامالجهاد تؤكد  .١٥
ن السلطة الفلسطينية أفرجت عن جميع معتقلي الحركة فـي          أأكدت مصادر في الجهاد اإلسالمي      : ألفت حداد  

 .خطوة واعتبرها في االتجـاه الـصحيح        الرحب خالد البطش  ب     حيث . معتقال ٢٦سجن اريحا والبالغ عددهم     
في حـين    .عن أمله ان ينتهى ملف االعتقال السياسي الى االبد، واالفراج عن كافة المعتقليين السياسيين              اعبرم
رفض الكشف عن   إال أنه    . نافذ عزام من جهته، أن عملية االفراج جاءت نتيجة اتفاق بين الحركة والسلطة             أكد

  .ذلكنافياً فرض شروط على حركته مقابل ,  االتصاالت هذهفحوى
  ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  قوات االحتالل تقيم جدارا حول مستوطنة في نابلس  .١٦

تعمل آليات اإلحتالل على مدار الساعة، إلقامة جدار بارتفاع حوالي ثالثة أمتار في محيط مـستوطنة شـافي                  
وعبر أهالي قرية دير شرف، عن قلقهم الشديد من هذا المخطـط، وخاصـة أن      .شومرون، في محافظة نابلس   

  .ي تنفذ تشير إلى نية االحتالل مصادرة مئات الدونمات من األراضي الزراعيةاألعمال الت
  ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  اسرائيل تواصل الحفريات في مقبرة اسالمية بالقدس النشاء متحف  .١٧

 تواصلت الحفريات اإلسرائيلية امس على ارض مقبرة مأمن اهللا رغم صدور أمـر قـضائي مـن المحكمـة                   
وقال مدير أوقاف القدس ان هناك عملية عبث كبيرة          .ربية بإيقاف أعمال الحفريات فيها    الشرعية في القدس الغ   

وقال عكرمة صبري انـه طلـب مـن         . ونبش للعظام والقبور وفق روايات من قبل العمال المتواجدين هناك         
  .مية قديمةالمحكمة العليا في اسرائيل منع انشاء متحف لحقوق االنسان بعد العثور على عظام من مقبرة اسال
  ١٠/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  اعتصام في كنيسة بالقدس ومسيرة غاضبة في رفح  .١٨

اعتصم المئات من رجال الدين وحشد كبير من أبناء مختلف الطوائف المسيحية في باحة كنيسة القيامة بالقدس                 
درة مـن   وجاء االعتـصام بمبـا     . احتجاجاً على الرسوم المسيئة لشخص الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم          

المطران عطا اهللا حنا أعربوا فيه عن استنكار الكنائس المسيحية وأبنائها للحملة الشرسة التي تم فيها التطـاول                  
  . على الرموز الدينية اإلسالمية وأكدوا تضامن المسيحيين العرب مع إخوانهم المسلمين في هذه المرحلة

 ١٠/٢/٢٠٠٦البيان 
  

  ل عبور المسافرين تزويد معبر رفح بمعدات ضخمة لتسهي .١٩
أوضح مدير عام معبر رفح أن الجانب الفلسطيني بانتظار وصول معدات جديدة، تبرع بها االتحاد األوروبي،                

  . ستسهم في تطوير أداء العمل، وستسمح بعبور أعداد أكبر من المسافرين، خالل مدة أقل
  ١٠/٢/٢٠٠٦البيان  
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   في الضفة ٢٦االحتالل يعتقل  .٢٠
 فلـسطينيا  ٢٦ ذكرت مصادر فلسطينية وشهود أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل فجر أمس :اهيمغزة ـ ماهر إبر 

  .ونقلت اإلذاعة العبرية أن المعتقلين أعضاء في حركتي حماس والجهاد . في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية
  ١٠/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  بالغة والفتة للنظر في الواليات المتحدة بحفاوةليفني تحظى  .٢١

 بحفاوة بالغة والفتة    يتحظى وزيرة خارجية اسرائيلية لفن    : تل أبيب  من ١٠/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط   ت  نشر
للنظر في الواليات المتحدة، إذ التقاها الرئيس األميركي، وكوفي أنان، والممثلون الـدائمون للـدول الدائمـة                 

ثقة الكبيـرة التـي يمنحهـا العـالم        وقال مرافقو لفني ان هذه الحفاوة ناجمة عن ال        . العضوية في مجلس األمن   
والتقت . لحكومة اولمرت ولفني بشكل شخصي، بسبب تقربها من شارون، وموقفها المؤيد له في خطة الفصل              

وكانت قد التقت فـي الليلـة قبـل         .  هادلي، ثم مع ديك تشيني      األمريكي لفني امس مع مستشار األمن القومي     
ياسية والعسكرية األميركية، في بيت السفير االسـرائيلي فـي          الماضية مع مجموعة كبيرة من الشخصيات الس      

 تشرتوف ورئيس دائرة األمن الداخلي      األمريكيومن بين أبرز هذه الشخصيات وزير األمن الداخلي         . واشنطن
والدبلوماسـيان   أعـضاء الكـونغرس   مجموعة من   القومي نيجرفونت ونائب مستشار األمن القومي ابرامز و       

والقت كلمة قالت فيها، انها تعلق أكبر اآلمال على دور الواليات المتحدة            . نديك ودنيس روس  السابقان، مارتن ا  
في العالم، خصوصا في مكافحة االرهاب الدولي والخطر االيراني والتطور الخطير في الـسلطة الفلـسطينية،                

  .المتمثل في فوز حماس
ني استمرت نصف سـاعة بحـث        ليف -ذكرت مصادر أن جلسة بوش    : ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب  وأضاف موقع   

. االثنان من خاللها آخر التطورات السياسية في الشرق األوسط ووصفت أوساط الجلسة بأنها جديـة وهامـة                
  .  بوش يؤكد على دعم النظام األمريكي لكديما-واعتبرت أوساط أن لقاء ليفني

  
   من خالفها مع واشنطن حول الحدود النهائيةتقللاسرائيل  .٢٢

مسؤولون االسرائيليون امس الى التقليل من شأن الخالفات في وجهات النظر مـع الواليـات               سعى ال : ا ف ب  
وقال بويم متحدثا    .المتحدة التي ذكرت بان الحدود مع الفلسطينيين ال يمكن ان تحددها اسرائيل من جانب واحد              

تهموننا بالسعي للقيام بعمليات     ان الذين ي   :وقال . ليس هناك اي خالف مع الواليات المتحدة       :لالذاعة االسرائيلية 
 ان ما كان مناسبا لقطاع غزة ال يناسب         :وقال .انسحاب احادية الطرف من الضفة انما يريدون مهاجمة كاديما        

نريد العمل في اطـار     .. مواصلة العملية التي ينبغي ان تفضي الى اتفاق حول الوضع النهائي مع الفلسطينيين            
اسة مجلس الوزراء ردا على اسئلة وكالة فرانس برس انه لـيس هنـاك              وقال مسؤول في رئ    .خارطة الطريق 

كل ما فعلته رايس انها كررت الموقف الذي عبرت عنه وزارة الخارجية مئة مرة فـي                .. ازمة مع االميركيين  
 اننا مستعدون لمناقشة تطبيق خارطة الطريق، لكن ان تبين ان اي محادثات مستحيلة              :اضاف .االشهر الماضية 

  .نا التفكير في حلول اخرىيوصول حماس الى السلطة، فسيتحتم علبعد 
  ١٠/٢/٢٠٠٦المستقبل اللبنانية 

  
  يمكن أن نعمل مع حماس بشروط : إسرائيل .٢٣

 قال السفير اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة الخميس إن بالده يمكن أن تتعامل مع حكومة فلـسطينية          :واشنطن
وجاءت تصريحات   .ل في الوجود، ومبادئ أخرى اقرها المجتمع الدولي       تقودها حماس بشرط قبول حق إسرائي     

آيلون في ملتقى فكري بواشنطن، وكان يجلس إلى جواره المندوب الفلسطيني الجديد للواليات المتحدة، عفيـف                
ا أن نعمل    إذا قبلت الحكومة الفلسطينية الجديدة المبادئ التي قررتها اللجنة الرباعية الدولية يمكنن            :وقال .صافية
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وحذر من أن الحكومة الفلسطينية      . ال نريد أن نعول على الماضي، نريد أن ننظر لألمام          :وأضاف .مع حماس 
الجديدة إذا فشلت في قبول مبادئ المجتمع الدولي، فإنها ستعد دولة إرهابية لن تستطيع إسرائيل التعامل معهـا                  

 الفلسطيني إن المجتمع الدولي يجب أال يشيطن حمـاس أو            قال المندوب  هقاتيوردا على تعل   .أخالقيا أو قانونيا  
وألقـى المـسؤول    . الفلسطينيين، معربا عن ثقته في قدرة حماس على ان تكون شريكا بناء في عملية الـسالم               

 -الفلسطيني باللوم على المجتمع الدولي في العجز عن الوصول إلـى تـسوية عادلـة للـصراع الفلـسطيني                  
  .اإلسرائيلي

  ١٠/٢/٢٠٠٦سي ان ان 
  

  إسرائيل تهدد بقطع الكهرباء عن قطاع غزة  .٢٤
 تسربت الى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أنباء عن أبحاث داخلية في الجيش اإلسـرائيلي              : نظير مجلي  ،تل أبيب 

أبدى خاللها كبار الضباط رغبتهم في توجيه ضربات عسكرية كبيرة للبنى التحتية للسلطة الفلسطينية في غزة                
  .ة الكهرباء بشكل خاص ردا على ضرب أهداف استراتيجية لديهاوتدمير شبك

  ١٠/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

   عمليات ضدها في العالم  تتوقعإسرائيل  .٢٥
توقعت الخارجية اإلسرائيلية ان يؤدي الضغط الدولي على البرنامج النووي االيراني الى             : آمال شحادة  ،القدس

وفي تقرير اعده مركز البحوث السياسية فـي         .د اهداف إسرائيلية  تصعيد العمليات في مختلف انحاء العالم ض      
الوزارة زعمت االستخبارات ان الضغوط ستدفع ايران الى تشجيع العمليات االرهابية ضد اهـداف إسـرائيلية          
وخالل ذلك ستعمل ايران على تعزيز الشراكة االستراتيجية مع سوريا وحزب اهللا مـا سيـساعد التنظيمـات                  

ويـزعم ان    .على رفع قدراتها في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، المتوقع تكثيفها خالل الفترات المقبلة            الفلسطينية  
الجهاد العالمي يعمل على تعزيز سيطرته في مختلف البلدان العربية المجاورة إلسرائيل وخصوصاً لبنان، مـا                

بنان وزيادة اليقظة والمراقبـة هنـاك   دفع المسؤولين الى التوصية برفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع ل        
   .تخوفا من هجمات ضد إسرائيل

  ١٠/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

   عباساستقالةإسرائيل تتوقع  .٢٦
توقعت الخارجية اإلسرائيلية في تقرير اعده مركز البحوث الـسياسية فـي الـوزارة ان                : آمال شحادة  ،القدس

 رص الصفوف في الساحة الفلسطينية وعدم اتخاذه خطـوة          يستقيل محمود عباس من الرئاسة لعدم قدرته على       
  .جريئة في نزع سالح حماس ما سيساعدها على رفع مستوى قدراتها االرهابية

  ١٠/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

  من اإلسرائيليين يعتقدون أنه يجب تنفيذ إنسحابات أحادية الجانب % ٦٠ .٢٧
تؤيد اإلنفصال عن أكبر عدد من الفلسطينيين مـن         %) ٦٠(ليبين إستطالع للرأي أن غالبية الجمهور اإلسرائي      

وكشف استطالع أجرتـه     .خالل تنفيذ إنسحابات أحادية الجانب، أما النسبة المتبقية فغالبيتها تعارض اإلنسحاب          
يديعوت أحرونوت ومعهد داحاف، عما أسمته باألزمة الخطيرة والمخاوف لدى الجمهور داخل الخط األخضر،              

أن واحداً من كل خمسة أشخاص يعتقد أنه في حـال           وإلى أنهم يعتقدون بوقوع حرب أهلية،       % ٤٢حيث أشار   
واشـتمل اإلسـتطالع علـى       !تنفيذ فك إرتباط آخر ستشتمل المواجهات مع المستوطنين على إستخدام السالح          

ـ      .األول موجه للجمهور عامة، والثاني موجه للمستوطنين      : نموذجين من األسئلة   تطالع أن  وتبـين مـن اإلس
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أنه يجب علـى إسـرائيل أن       % ٥٩الجمهور معني بمواصلة السياسة أحادية الجانب التي بدأها شارون ويعتقد           
أما فـي وسـط      %!٣٧تنفصل عن غالبية الفلسطينيين من خالل إنسحابات أحادية الجانب، في حين نفى ذلك              

الحكومة فإنه سيبادر إلى فك إرتبـاط       يعتقدون أن في حال فوز أولمرت برئاسة        % ٩٣المستوطنين فقد بين أن     
يعتقـدون أن  % ٥٤أن  و.إلى إمكانية أن يبادر إلى تنفيذ فك إرتبـاط   % ٥٥وفي حال فوز نتانياهو أشار      . آخر

% ١٥يعتقدون أنه سيتم إسـتخدام الـسالح،        % ١٨المواجهات ستكون أعنف في حال تنفيذ فك إرتباط آخر، و         
ويـستدل   .أنه سيكون أكثر إعتداالً% ٨يعتقد وستوطنات غوش قطيف، يعتقدون أنه سيكون مثل عملية إخالء م  

لـن  % ٤٧من المستوطنين على استعداد إلخالء بيوتهم مقابل تعويضات مالية، مقابل       % ٤٩من اإلستطالع أن    
الولمـرت  % ١٥أن نتانياهو هو اإلنسب لترؤس الحكومة القادمـة مقابـل           % ٤١وقال   .يوافقوا على اإلخالء  

وبين اإلسـتطالع أن   .، في حين يعتقد ثلث المستوطنين أن ثالثتهم غير مناسبين لرئاسة الحكومة        لبيرتس% ٦و
لكديما، يليهم بالتدريج إلـى     % ١٢,٥لليكود،  % ١٣,٦من المستوطنين سيصوتون لإلتحاد القومي، و       % ٢٦,٤

  .فقط% ٣,٦األدنى يهدوت هتوراه والمفدال ويسرائيل بيتينو والعمل الذي يحصل على 
  ١٠/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  مصر تعيد خبراءها ورجال امنها من غزة: معاريف .٢٨

كشفت معاريف امس النقاب عن ان مصر قررت االنفصال عـن الفلـسطينيين،             : الناصرة من زهير اندراوس   
حيث قررت اعادة جميع الخبراء االمنيين ورجال االمن الذين ارسلتهم في السابق الي غزة، وذلـك فـي اول                   

وقال الصحافي االسرائيلي بن كاسـبيت ان القـرار         . نتخاباتاالة مصرية على فوز حماس في       خطوة احتجاجي 
 . المصري اتخذ من جانب عمر سليمان وبمباركة مبارك

 ١٠/٢/٢٠٠٦القدس العربي 
  

  الجيش االسرائيلي متخوف من اعالن حماس هدنة تخدر العالم  : معاريف .٢٩
ـ           من   ىيخش الجيش االسرائيلي أن  قالت معاريف     أو  ٣وضع تعلن فيه حماس من طرف واحد عن وقف النار ل

وفـي   . سنوات وبذلك يخدرون الساحة السياسية وربما ايضا جهات في الساحة السياسية االسـرائيلية         ١٠ أو   ٥
التقويمات والمداوالت الداخلية يقول قادة جهاز االمن االسرائيلي بمن فيهم حلوتس انـه محظـور المـساومة                 

ومحظور عقد أي اتصال او اي حديث مباشر او غير مباشر مع حمـاس أو مـع الـسلطة                   ومحظور التراجع   
  .الفلسطينية بشكل عام ومن اللحظة التي تنشأ فيها هناك حكومة حماس

  ١٠/٢/٢٠٠٦الدستور 
  

 انخفاض حاد في أسعار البيوت في المستوطنات المنعزلة .٣٠
وت السكنية في المستوطنات القائمة داخل مساحة       كشفت هآرتس أن انخفاضا حادا وقع في أسعار البي        : تل أبيب 

. ، وهي نسبة عالية جدا لم يـسبق لهـا مثيـل   %٢٠ و١٥الجدار العازل، وأن نسبة االنخفاض تتراوح ما بين        
. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن هذا االنخفاض جعل أسعار البيوت في هذه المستوطنات مثيـرا للـسخرية                 

هور اليهودي في إسرائيل بات أقل استعدادا للمخاطرة بالسكنى في مناطق نائيـة             وتعني هذه المعطيات ان الجم    
  . ٦٧كهذه، ويفتش عن أمنه الشخصي ورفاهه في المناطق اآلمنة أكثر في تخوم إسرائيل ما قبل حرب 
  ١٠/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
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   الجاري١٤موفاز يزور مصر  .٣١
ية ان موفاز سيبحث الملف االسـرائيلي الفلـسطيني مـع            أفاد مصدر في الرئاسة المصر     :ب. ف.  ا ،القاهرة

وأوضح ان موفاز ومبارك سيتطرقان خـالل        . فبراير الجاري  ١٤مبارك خالل زيارة يقوم بها الى القاهرة في         
  .الزيارة الى الوضع في األراضي الفلسطينية، ال سيما بعد فوز حماس

  ١٠/٢/٢٠٠٦القبس الكويتية 
  

 لصالح نتنياهوأولمرت بدأ يفقد األصوات  .٣٢
رغم التناقضات في استطالعات الرأي حول االنتخابات االسرائيلية فإن المراقبين بدأوا يتحدثون عن             : تل أبيب 

وأن خـسارته هـذه     . اتجاه جديد يفيد بأن اولمرت بدأ يفقد األكثرية التي بدت مضمونة له منذ تسلمه منـصبه               
شرته هآرتس أمس الى ان التأييد الجماهيري ألولمـرت         فقد أشار االستطالع الذي ن    . تصب في صالح نتنياهو   

وأمـا عميـر    %. ٢٧الـى   % ٢٣، فيما ارتفع التأييد لنتنياهو من       %٣٢الى  % ٤٤كرئيس للحكومة هبط من     
  %. ١٥بيريتس، فقد حظي بـ

  ١٠/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

   ١٧ قائمة إنتخابية تتنافس في المعركة اإلنتخابية للكنيست الـ ٣١ .٣٣
أمـا  .  قائمة إنتخابية  ٣١يتنافس   و . الخميس الموعد النهائي لتقديم القوائم اإلنتخابية المتنافسة للكنيست        انتهى يوم 

التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الديمقراطيـة للـسالم         :فهي  قوائم عربية،  ٥القوائم المتنافسه والتي تضم     
طي، دعم، كديما، حيتس، تفنيت، ميـرتس، عاليـه         والمساواة، القائمة العربية الموحدة، الحزب القومي الديمقرا      

يروك، ليف، ليدر، بريت عوالم، يسرائيل بيتينو، تسيدك لكول، ليحم، هاليف، العمـل، تـسيونوت حداشـاه،                 
تسومت، غيل، هيروكيم، حزيت ليئوميت يهوديت، شاس، حروت، الليكود، أيحود ليئومي، عتيد أحير، شينوي،              

  . ديغل هتوراه، عوز لعنييم-أغودات يسرائيل-يهدوت هتوراه
  ١٠/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  تحالف القائمة الموحدة والعربية للتغيير األقوى بين القوائم العربية : استطالع .٣٤

أن تحالف القائمة الموحدة والعربية للتغيير، هو التحالف األقوى           أكد استطالع لهآرتس ومعهد ديالوغ     :الناصرة
إن تحالف القائمة الموحدة مع العربية للتغيير يحظـى         : ال االستطالع وق .٤٨في الوسط العربي داخل أراضي      

  .بخمسة مقاعد في حين تراجعت قوة الجبهة إلى مقعدين وظلت قوة التجمع على مقعدين
  ٩/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  التجمع يدعو للتصويت لجميع األحزاب العربية  .٣٥

خميس، بحملة يافطات شوارع جديدة، يدعو فيها بـشكل غيـر مـسبوق             إنطلق التجمع الوطني الديمقراطي ال    
. المواطنين العرب في البالد إلى التصويت لكافة األحزاب العربية واالبتعاد عن التصويت لألحزاب الصهيونية             

هـذه هـي   : بشارة.وقال د .صوتوا للقوائم العربية.. إذا كان صوتك صهيونًيا، فماذا تكون؟     : ونص اليافطة هو  
إذا تبنت بقية األحزاب هذا التوجه الوحدوي وهذه النبرة، نكون كَمن           . لترجمة الحقيقية الوحيدة للنهج الوحدوي    ا

  .شكّل وحدة للجماهير العربية
  ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
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  التجمع يتظاهر امام مقر كديما  .٣٦
ظاهرة امام مقر كـديما     نظم ناشطون من التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة قلنسوة المثلث م          : مراسل خاص 

ها شعارات تنـدد بـاالنزالق االخالقـي        يورفع المتظاهرون الفتات عل    .في المدينة الذي افتتح امس االربعاء     
  . المتمثل بافتتاح مقر لكديما في مدينة عربية

  ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  المكان السادس فقط لبنيزري واالطاحة بيئير بيرتس من قائمة شاس  .٣٧
وقد منح المجلس عـضو الكنيـست شـلومو         . ات األكبر لشاس قائمة المرشحين للكنيست     قرر مجلس الحاخام  

  . ١٤وأطاح بعضو الكنيست يئير بيرتس من القائمة ووضعه في المكان الـ. بنيزري المكان السادس
  ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
   أشهر لتقرير مصيره ٦ كلي عن الساحة السياسية وغياب: شارون .٣٨

لم يختف اسم شارون وأخباره من العنـاوين الكبيـرة والـصغيرة للـصحف              : وط عبد الرؤوف أرناؤ   ،القدس
فبعد أكثر من شهر علـى       .اإلسرائيلية فحسب، وإنما اختفى من قائمة كاديما لالنتخابات بعد أن كان يتصدرها           

إذ يقول األطبـاء إنـه مـا زال يتـنفس           . إدخاله المستشفى فليس ثمة عالمات على تحسن في وضعه الصحي         
ستعانة بجهاز اصطناعي ويتغذى اصطناعيا ولم يصح من الغيبوبة الكاملة التي أدخله األطباء بها ثـم مـا                  باال

وطبقا لألطباء فإن شارون فـي حالـة صـحية          . لبثت أن الزمته بعد أن أوقف األطباء استخدام أدوية التخدير         
متواصل مع إمكانية أن يقوم فـي  نبتة وفيها يغوص المريض في حالة من النوم العميق ال        يصطلح على تسميتها  

مناسبات بحركات مثل فتح العينين أو تحريك أجزاء من جسده، ولكنه ال يكون على دراية بما يدور حوله كمـا     
 أشـهر   ٦ويقول األطباء إنه يتعين االنتظار فترة        .مات التي يتلقاها من األطباء    يال يمكنه الحديث أو تنفيذ التعل     

  .ان شارون يمكنه استعادة وعيه أم القبل اتخاذ القرار ما إذا ك
  ١٠/٢/٢٠٠٦الوطن السعودية 

  
  رجل أمن واحد وكاميرتان فقط حول شارون  .٣٩

قالت صحيفة التايمز إن شارون نُسي من قبل الصحافة االسرائيلية والشعب االسرائيلي ولكنه ما زال موجـوًدا                 
د مع جهازي كاميرا صغيرين مثبتـين علـى         في الطابق السابع ألحد المستشفيات ال يحرسه اإل رجل أمن واح          

أكاد ال أصدق، فهذا الرجل كان رئيس الوزراء وكل شيء كان           : ونقلت قول أحد المسؤولين في هاداسا     . الحائط
أتخيل أن شارون سيصدم اآلن اذا اسـتفاق  : ويقول كاتب المقالة ...يخضع لموافقته، صغيرا أو كبيرا، أما اآلن     

ت باالنتخابات وإيران دخلت في مواجهة مع الغرب ومصرة على حقها في امـتالك              من غيبوبته، فحماس فاز   
  . التكنولوجيا النووية

  ٩/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  %!٢٩ارتفاع الصادرات الصهيونية إلى الدول العربية بنسبة  .٤٠
 زعمت إذاعة الجيش الصهيوني، صباح الخمـيس        :الخليل من ١٠/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم    نشر  

ووصلت .  بالمقارنة مع العام الماضي    % ٢٩أن تصدير البضائع الصهيونية إلى العالم العربي قد ارتفع بنسبة           
هذا وقد بلغـت  .  تاجر تصدير قد باشروا عملهم في العراق     ٦٦ مليون دوالر، وأن     ٢٣٣قيمة هذه البضائع إلى     

  .% ٧٠وإلى تونس %  ١٨نسبة زيادة التصدير للمغرب إلى حوالي 
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 معهـد   ذكـر : رام اهللا عبدالرؤوف أرنـاؤوط     نقالً عن مراسلها في    ١٠/٢/٢٠٠٦الوطن السعودية   ضافت  وأ
 مليون دوالر فيما    ١١٥لتصل إلى   % ١٣التصدير اإلسرائيلي أن نسبة الصادرات إلى األردن انخفضت بنسبة          

   .٢٠٠٥دوالر عام مليون ٩٣ارتفعت الصادرات إلى مصر والتي تشمل مواد كيماوية ومالبس وجلوداً إلى 
  

  منظومة حماس االقتصادية تثير إعجاب اإلسرائيليين   : تحقيق .٤١
تتواصل ردود الفعل على الساحة اإلسرائيلية بعد االنتصار الساحق الذي حققته حماس في  :أحمد إبراهيم
 أن حماس وهو االنتصار الذي رافقته حالة من الغضب العالمي وتهديد بقطع المعونات باعتبار االنتخابات،

وفي ذروة الحديث عن هذه . تنتهج طريق العنف في التعبير عن أفكارها وترفض االعتراف بإسرائيل
التهديدات برزت حماس كقوة اقتصادية كبيرة بجانب القوة العسكرية، حتى أن هذه القوة االقتصادية كانت أحد 

فة مرشحيها طرحوا وفي إطار برامجهم أهم األسباب التي دفعت بالفلسطينيين النتخاب الحركة خاصة وأن كا
مجلة هعساقيم االقتصادية اإلسرائيلية اعترفت في . االنتخابية خططا اقتصادية للنهوض باالقتصاد الفلسطيني

تقرير لها بمدى أهمية المنظومة االقتصادية التي بلورتها حماس في إدارة االقتصاد الفلسطيني، موضحة أن 
ب على العقبات التي يفرضها االحتالل ضد الفلسطينيين بداية من فرض الحظر هذه المنظومة استطاعت التغل

على التصدير للعالم الخارجي أو تدمير المؤسسات أو الهيئات االقتصادية التي تعاني األمرين في ظل السياسة 
االقتصادية وأضافت أن الحركة نجحت في طرح العديد من البرامج . العسكرية الحديدية التي تنتهجها إسرائيل

التي تهدف إلى النهوض باالقتصاد الفلسطيني أبرزها تشجيع الشباب على االبتكار وتحدي الظروف التي 
حيث كانت الحركة تنظم ومن خالل مراكز الشباب الفلسطينية العديد من المسابقات  ه،ييفرضها االحتالل عل

 الالفت أن السياسة االقتصادية التي . الذاتيةاالقتصادية للشباب والتي تهدف جميعها لالعتماد على الكفاءات
وهي السياسة التي تعتمد على االستغناء عن المواد الخام التي يتم استيرادها  انتهجتها أثارت إعجاب إسرائيل،

وكانت الحركة تقوم بتنظيم مسابقات اقتصادية للمخترعين  من إسرائيل وهو األمر الذي أثار غضب تل أبيب،
هي المسابقات التي كان الفوز فيها لمن يستطيع االستغناء وبأكبر قدر ممكن عن المواد الخام و الفلسطينيين،
 وكانت الحركة تضع مكافآت مالية متميزة للفائزين بهذه المسابقات وهو ما يثير حماس المتسابقين .اإلسرائيلية

ومثال ذلك  هم،ي وانعكست إيجابياً علوأدى البتكار الكثير من االختراعات المتميزة التي استخدمها الفلسطينيون
وهو الجهاز الذي يعتمد على  جهاز قوة الرياح الذي فاز بالمركز األول في المسابقة األخيرة في الضفة،

استغالل قوة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية في الماكينات الصناعية المختلفة بجانب العديد من المسابقات 
 وتختتم المجلة . التي كانت تعتمد في األساس على معيار االستغناء عن إسرائيلالمختلفة والمتعددة األخرى

تقريرها بالحديث عن قوة حماس االقتصادية، وهي القوة التي أهلتها للفوز باالنتخابات األمر الذي سيساعد 
لدولية بقطع االستقالل االقتصادي وهو الهدف الذي بات مهماً للغاية في ظل التهديدات ا الفلسطينيين على

ويجعل من التمسك بها مطلبا اقتصاديا قوميا المعونات وهو ما سيزيد من أهمية سياسة حماس االقتصادية 
 .، موضحة أن هذه السياسة أثارت إعجاب كبار رجال الصناعة ورجال األعمال اإلسرائيليين أنفسهمفلسطينيا

 ٩/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 
  

  رف الرواتب  مع بدء صالبنوكازدحام في  .٤٢
شهدت المصارف ازدحاماً منقطع النظير صباح امس بعدما قصدها اآلالف من موظفي السلطة المدنيين 

من جانبه، قال وكيل وزارة المال ان الوزارة  . الفاً لتسلم رواتبهم الشهرية١٤٠والعسكريين البالغ عددهم نحو 
ت من البنوك والشركات المحلية، مشيرا الى ان تدبرت أمر دفع الرواتب الشهر الجاري بالحصول على تسهيال

  من المؤكد ان األمور : وقال. بعض الشركات الكبيرة دفع ضرائب للوزارة مقدماً لتمكينها من توفير الرواتب
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  .ستكون أكثر صعوبة مع كل شهر جديد يأتي من دون مساعدات خارجية
  ١٠/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  ائيلي سيعمق أزمة الفقر والبطالة استمرار الحصار اإلسر: األمم المتحدة .٤٣

توقع، أمس، تقرير لالمم المتحدة ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في القطاع الريفي في األراضي               :فادي العاروري 
ان بناء جدار الفصل العنصري     : وقال التقرير  .الفلسطينية اذا بقي معزوالً عن أسواق إسرائيل والعالم الخارجي        

حواجز خالل السنوات الخمس االخيرة في الضفة الغربية ادى الى ركـود كبيـر فـي                واقامة العشرات من ال   
ان انتعاش القطاع الزراعي في محافظات الضفة يبقى مرهونا بانفتاحه علـى االسـواق      و .االقتصاد الفلسطيني 

  .االسرائيلية
  ١٠/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
   المستقبلية للفلسطينيينبالقروضالغموض يحيط  .٤٤

بنك االستثمار االوروبي امس أن تقديم أي قروض في المستقبل للسلطة الفلسطينية يتوقف علـى طبيعـة                 ذكر  
بنك في هـذه المرحلـة نحـن        الوقال نائب رئيس     .الحكومة الجديدة  الموقف السياسي مع تشكيل حركة حماس     

 مليون يـورو لتحـسين   ٤٥وأشار إلى أن آلية التمويل الخاصة توفر حاليا       .ننتظر لنرى كيف ستتطور االمور    
  .خدمات المياه والكهرباء في االراضي الفلسطينية

  ١٠/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
  

  مجلس ادارة جديد لشركة صندوق االستثمار الفلسطيني .٤٥
 ٢٠٠٤اعاد محمود عباس تشكيل مجلس ادارة شركة صندوق االستثمار الفلسطيني والذي كان انـشىء عـام                 

االولى اسماء مجلـس االدارة     : وقد جاء التشكيل في مادتين    . ية للخدمات التجارية  ليكون وريثا للشركة الفلسطين   
تتبع شركة صندوق االسـتثمار الفلـسطيني لـرئيس          :المكونة من ثمانية اعضاء ورئيس والمادة الثانية نصها       

  .السلطة الوطنية الفلسطينية وهو المسؤول المسمى من قبل المساهم
  ١٠/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 

  
  لصحة تطالب بالتدخل لوقف استخدام االسلحة المحرمة دوليا ا .٤٦

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية امس المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقـف اسـتخدام       
االسلحة المحرمة دولياً واالعتداء على المواطنين العزل حيث شهدت االراضي الفلسطينية تـصعيداً إسـرائيلياً               

   .خالل االيام الخمسة الماضيةخطيراً 
  ١٠/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  اخوان الكويت يتوسطون لتشكيل حكومة تضم حماس وفتح  .٤٧

كشف سليم الزعنون عن وجود وساطة يقوم بها، رئيس جمعية االصالح االجتماعي            :  شاكر الجوهري  -عمان  
وطلب مـن   . الفية في فلسطين  المطوع بين حركتي فتح وحماس هدفها تشكيل حكومة ائت        عبد الوهاب   الكويتية  

الزعنون دعم حماس ومساندتها، وطلب الزعنون من المطوع بدوره أن يعمل على اقناع قـادة حمـاس بـأن                   
وأضاف الزعنون أنه قد يلتقي وفد حماس في حالة وصوله الكويت في إطار             .  يتالءموا مع الواقع الذي حولهم    

   . الخليجية الراهنةة الوفدجول
  ١٠/٢/٢٠٠٦الشرق القطرية 
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   وقف اتصاالتها مع االرهابيين الفلسطينيين ىاالتحاد االوروبي يدعو ايران ال .٤٨

اعلنت الرئاسة النمساوية لالتحاد االوروبي امس انها طلبت من ايران وقف اتصاالتها مع مجموعات ارهابية 
 الخارجية ىمبادرة لدوقالت انها قامت ب . سوريةىفلسطينية بعد الزيارة االخيرة للرئيس احمدي نجاد ال

 حل لقضية الشرق االوسط ىوقد طلبت من طهران ايضا قبول التوافق الدولي عل .االيرانية في هذا االتجاه
 . اساس دولتين هما اسرائيل والدولة الفلسطينيةىعل

 ١٠/٢/٢٠٠٦القدس العربي 
  

   تحول نفسها الى حزب سياسي أن حماس يطلب منكوفي أنان .٤٩
حكومات أخرى في المنطقة، تطلب منها أن و على أن تصغي الى مناشدة، الرباعية حض كوفي أنان حماس

وقال إن قادة حماس يحتاجون الى الوقت لينظموا أنفسهم، وان الحكومة . تحول نفسها الى حزب سياسي
 حزباً  أشهر تعطي حماس الفسحة الزمنية لتنظيم نفسها واعادة صوغ هويتها لتكون٣االنتقالية الباقية لفترة 

وتعهد أنان بذل قصارى جهدنا من أجل تقديم المساعدة المالية واالقتصادية . سياسياً يوافق على حل الدولتين
  .للحكومة االنتقالية

    ١٠/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

   توفير دعم بديل للسلطة يبحث مع عباسوولفنسون  .٥٠
لفنسون بحث مع محمود عبـاس      و و مبعوث اللجنة الرباعية الدولية   أن     ١٠/٢/٢٠٠٦ الوطن العمانية    ذكرت

امس، الوضع الجديد الناشئ عن االنتخابات التشريعية، إضافة إلى االنتخابات اإلسرائيلية التي ستجرى الـشهر               
وقال أنه بحث طرق وإمكانية االستمرار في تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه تم توفير الـدعم                 . القادم  

وبخصوص الدعم الذي أقرته دول الثماني      .  بحث طرق توفير التمويل للفترة القادمة      المالي للشهر الجاري، وتم   
للفلسطينيين، قال إن هذا القرار بحاجة إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ونحن بانتظار تـشكيل                 

،   والمساعدة للفلسطينيين  من جهته أكد أبو ردينة أن ولفنسون وعد باستمرار الدعم         . الحكومة الفلسطينية الجديدة  
وطالب المجتمع الدولي االنتظار حتى تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة، وأن ال يفرض عقوبات على الشعب               

كما دعا الحكومة القادمة بتبني سياسة منظمة التحرير والخط الـسياسي  ،  الفلسطيني حتى ال يزيد األمور سوءا   
  .ت السابقةالذي سارت علية المنظمة خالل السنوا

وولفنسون استبعد وفاء الدول الصناعية الثماني بتعهـدات سـابقة لتقـديم            أن    ١٠/٢/٢٠٠٦ الحياة   وجاء في 
 نعم لقد كان هناك وعد بـدفع تـسعة باليـين    :وقال .مساعدات للسلطة في حال تشكيل حركة حماس للحكومة

 .دوالر، لكن هذا يخضع لالتفاق بين الفلسطينيين واالسرائيليين
  

  الفاتيكان يحذر من عواقب قطع المساعدات .٥١
حذر الكردينال مرتينو، كبير مساعدي البابا، من مغبة وعواقب قطع المـساعدات االقتـصادية عـن الـسلطة            

وأضاف في تعقيب له على فوز حركة حماس، إذا كان على حماس أن تعترف بإسرائيل اعترافـاً                  .الفلسطينية
  .١٩٦٧ الفلسطينيون من إسرائيل احترام حدودغير مشروط، فهو من العدل أن يطالب 

  ٩/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  عيون حماس على منظمة التحرير : حوار مشعل .٥٢
اآلن، وقد راهن عليكم الناخبون، ما هو برنامج الحركة في حال تشكيلها الحكومة؟ : لندن ـ المشاهد السياسي 
  وعلى ماذا ستركّز حماس؟ 

حمايـة المقاومـة، واالصـالح      : أي حكومة ستشكّلها حماس، يتركّز على ثالث قضايا رئيسية هي         برنامج  **
  .والتغيير، وترتيب البيت الفلسطيني ومؤسساته السياسية، بما في ذلك منظمة التحرير، باعتبارها مؤسسة القرار

ع أميركا واألسرة الدوليـة، ال      ماذا عن التزامات السلطة الوطنية مع إسرائيل بموجب االتفاقات الموقّعة، وم          *
  سيما أوروبا، وهي شريكة في عملية السالم والمانحة المهمة اقتصادياً؟

ما . لن يجبرنا أحد على غير ذلك     . الحركة ستتعامل مع كل اتفاق وقانون بواقعية، إستناداً الى مصالح شعبنا          **
هذا هو مبدأنا ونحن متمسكون بـه،       . لّم بالعرض يناسبنا سنأخذه، وما ال يناسبنا لن نأخذ به، لكننا لن نحمل الس           

  .ونعتقد أنه رأي األغلبية التي منحتنا ثقتها ولن نخذلها
الوضع االقتصادي هو التحدي األكبر، كيف ستحلّون هذه المشكلة وسط سـخط دولـي، وخـوف عربـي،                  *

  وتهديدات إسرائيلية، وتهرب من السلطة؟
نحن نعلم أننا سنتسلّم األمور فـي ظـل أزمـة           . سياسية واالقتصادية سنعمل على حّل األزمات األمنية وال     **

. الكل يعرف ذلـك   . لم تكن السنوات الماضية تسير على ما يرام       . سياسية كبيرة مع إسرائيل قائمة منذ سنوات      
لذلك، لن نقبل أن يحملنـا      . هناك انسداد سياسي، ليس في مرحلة أبي عمار، وإنما في مرحلة أبي مازن أيضاً             

سنسعى بكـل الطـرق الـى حـّل         . الفلسطينيون يعرفون عنوان المرحلة، ويعرفون مالمحها     . حد المسؤولية أ
  . األزمات الثالث

  السالح 
  هل ستتخلّون عن سالح المقاومة؟ وهل ستعتبرون أنفسكم مقاومة، وأنتم في السلطة تقودون الحكومة؟*
أن يكون ذلك في إطار بناء جيش وطني، على غرار ما           أبدينا استعدادنا لتوحيد السالح الفلسطيني، لكن على        *

وأن يعمل هذا   . ال بد من أن يكون لدينا جيش يدافع عن الشعب ضد العدوان           . هو معمول به في الدول المستقلة     
  . هذا هو ردنا على من يطالبنا بنزع سالح المقاومة. الجيش على استرداد الحق الفلسطيني

ن الفصائل الرئيسية األخرى، بعد أن حددت فتح موقفها الرافض مشاركتكم فـي             هل تلمستم ردوداً إيجابية م    *
  الحكم، أو العمل تحت قيادة حماس؟

وكما تعلمون، فـإن فـتح      . أبلغناهم جميعاً، أن حماس ترغب في تشكيل حكومة تضم فتح وجميع الفصائل           **
والبديل إمكانية مشاركتها فـي     . لمستقلةأعلنت رفضها، بينما تربط الجبهة الشعبية والطريق الثالث وفلسطين ا         

  . الحكومة، بالبرامج السياسية واالجتماعية التي ستطرحها حماس 
ماذا عن موقف حركة الجهاد اإلسالمي، التي تلتقي معكم أصالً في الكثير من الثوابت؟ هل ستـشارك فـي                   *

  الحكومة معكم، على الرغم من أنها قاطعت االنتخابات؟ 
  . الستعداد للمشاركة في حكومة يستند برنامجها على برنامج المقاومةالجهاد أبدت ا**

  المنظمة 
  هل صحيح أن عين حماس اآلن على منظمة التحرير بعد المجلس التشريعي؟*

لقد حاول البعض نقل الصالحيات الى منظمة التحريـر، ونحـن   . نعم المنظمة ستكون خطوتنا التالية! ِلم ال **
المجلـس  . حبة القرار السياسي، وال نمانع في نقل الصالحيات الـى أنّـى يـشاؤون             نرى أن المنظمة هي صا    

سنحاول االسراع فـي    . التشريعي هو الحلقة األولى بالنسبة لنا، في إطار خطتنا إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني            
ي الخارج، وتوحد   بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس سياسية وتنظيمية جديدة، تعطي االعتبار لفلسطيني           

  . القضية ديموغرافياً وجغرافياً
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بصراحة، هل تعتزمون إجراء تغيير جذري في السياسة الفلسطينية، بما في ذلك التنـصل مـن أي تبعـات                   *
  لالتفاقات التي وقّعتها حكومات عرفات، أو التزمت بها حكومة أبي مازن؟

ير، ألن القوة الفلسطينية تحمي شعبها وتقاوم االحتالل،        لن يكون هناك تحول وظيفي، ولكن الشكل قابل للتغي        **
  .هذا هو الدور، وهذه هي المسؤولية، ستتعامل الحركة مع مسار أوسلو بواقعية شديدة

  واقعية
الموقف الدولي، وليس اإلسرائيلي أو األميركي فقط، واضح، وهو أن ال أحد سيتعامل مـع حمـاس، بـدون                   *

  كيف ستتصرفون حيال هذا األمر؟. اءاالعتراف بحق إسرائيل في البق
نعلم أن األمور تجري على أساس أن عدم اعتراف طرف بطرف آخر، ال يعني أنه لن تكون هناك خطوات                   **

  . تراعي ظروف الواقع ومتطلّبات المرحلة المقبلة
  مثل ماذا؟*

 بتحريـر األرض،    نحـن متمـسكون   . حماس ترى أن اتفاق أوسلو انتهى زمنياً ودفن، وقد أبنـه الجميـع            **
ومتمسكون بالقدس، ومتمسكون بحق العودة، ومتمسكون بخيار المقاومة، ومتمسكون بسالح المقاومة ونرفض            

  . االستيطان
لذلك سنتعامل مع هذا الواقع بواقعية شديدة، على أن ال يتناقض هذا            . لدينا سلطة نشأت على أساس أوسلو      لكن

  . التعامل مع حق شعبنا
ون مطالب واشتراطات المجتمع الدولي للتعامل معكم ؟ هل تستطيعون االستغناء عن مـساعدات              هل ستتجاهل *

  الدول المانحة؟
موقف . هذا هو موقف الشعب الفلسطيني    . حماس لن تخضع للضغوط بالنسبة الى مسألة االعتراف بإسرائيل        **

قنا، أياً كان الضغط ومن أي جهة       لن نتخلّى عن حقو   . شعبنا هو موقف حماس نفسه، في أن ال شرعية لالحتالل         
ومن يهددنا بقطع المساعدات عنا ما لم نعترف بإسرائيل، نقول له أن الشعب الفلسطيني لن يتسول، ولـن                  . أتى

  .يعيش على التسول، فحقّه على العالم كله، وليس على العرب والمسلمين فقط
   هل تعني أنكم قادرون على االستغناء عن العالم؟بعض الفصائل تلوح بفقدان الثقة بالعرب والمجتمع الدولي،*

نحن نقول أن حقنا على العـالم       . نحن نحسن الظن باألشقاء العرب وبالمجتمع الدولي أيضاً       . لم يقل أحد ذلك   **
نحن شعب ما زلنا نعيش تحت االحتالل، وليست لدينا حتى اآلن مقومات الدولة،             . كله في أن يساعدنا اقتصادياً    

رر األرض وسنقيم الدولة، وعلى أوروبا وأميركا والعالم كله، أن يدعم الشعب الفلسطيني بدالً من أن                لكننا سنح 
  . يهدد بمعاقبته

  خداع
أال تتخوفون من احتمال أن تقود نتائج االنتخابات الفلسطينية، الى دفع اإلسرائيليين للتطرف والمغـاالة فـي                 *

  ج االنتخابات التي ستجرى في آذار مارس؟تشددهم، واحتمال أن ينعكس ذلك على نتائ
يجب أن نقول   . ال سالم وال أمن مع االحتالل اإلسرائيلي      . على اإلسرائيليين االختيار بين السالم واالحتالل     **

ال يوجد زعيم إسرائيلي قادر على توفير األمن،        . ال تستجيبوا للخداع  . ال تدعوا قادتكم يخدعونكم   : لإلسرائيليين
  .  باالحتاللإذا ما تمسك

  هناك مستحقات انتخابية، وهناك مستحقات إقليمية ودولية، الى أي واحدة ستستجيبون؟*
التسريع بتسليم السلطة لحمـاس قـد       . وال ننصح أحداً بتعطيل فوز حماس باالنتخابات      . هذه مرحلة انتقالية  **

 يجب أن تسير األمور بمـا يخـدم         .علينا جميعاً أن نحترم مستحقات وأصول العملية االنتخابية       . يضر الجميع 
من اآلن وإلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وهو أمـر قـد يـستغرق               . المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني   

الحكومـة الحاليـة هـي      . أسابيع أو أشهراً، يجب أن ال يتضرر الشعب الفلسطيني، وال االقتصاد الفلـسطيني            
في . ال نقبل بأن نحشر بعامل الزمن     . المسؤولة عن تسيير األمور   المسؤولة عن ضمان سالمة كل شيء، ألنها        
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كل الدول ذات الديمقراطيات العريقة تجري االنتخابات، ثم يبدأ التشاور، ويستمر ألسابيع عدة، وأحياناً يتطلّب               
تتحمـل  وقلتها بصراحة أن المرحلة الحاليـة       . لذلك، ال يجب أن يحشرنا أحد بعامل الزمن       . األمر شهوراً عدة  
وقلنا لألخ أبي مازن، واإلخوان الذين استقالوا من الحكومة، إننا لسنا نحن من نتحمل هـذه                . السلطة مسؤوليتها 

  .ال يجب أن يقذفوا األزمة في وجهنا. هذه مرحلة انتقالية يتحمل مسؤوليتها أصحاب تلك المرحلة. المسؤولية
  التفاهم 

  ماذا قلت للرئيس أبي مازن ؟*
ال خيار أمامنا غير التفاهم، ألن أي تصرفات لخلـق أزمـات متبادلـة،              . ه، وقلت نريد أن نتفاهم    اتصلت ب **

طلبنا منهم أن   . أي تعطيل أو أي أزمات، هم يتحملون المسؤولية       . ستضر بشعبنا أوالً وأخيراً، وستخدم إسرائيل     
ختارنا الشعب، ألننا واضحون فـي      أبو مازن اختاره الناس، وكان واضحاً في برنامجه، ونحن أيضاً ا          . نتفاهم

  . ال غنى ألي منّا عن التفاهم. برنامجنا
  الحوار 

يدرك العالم برمته أنه من دون واشنطن، سيكون من الصعب أو المستحيل التوصل الى أي حـّل للقـضية                   **
  الفلسطينية، فهل ستديرون ظهوركم ألميركا؟

نعم نحن حريـصون    . مع أوروبا، لكن بدون شروط مسبقة     نحن على استعداد للحوار مع الواليات المتحدة و       **
الـشعب  . نريد مـن الجميـع أن يحترمنـا       . على الحوار مع الجميع في المجتمع الدولي، ولن ننغلق على أحد          

لكـن  . لذلك، إذا أرادت أميركا أن تحاورنا، فأهالً وسهالً       . الفلسطيني اختار حماس لمواقفها المعروفة والمعلنة     
ال يجب أن تفـرض ال أميركـا وال         . ر، يجب أن يتم على القاعدة التي انتخبنا شعبنا من أجلها          التفاوض والحوا 

  . لن نقبل باالبتزاز الداخلي وال الضغط الخارجي. أوروبا الشروط علينا
ما هو موقف حماس من قيام الدولة الفلسطينية؟ هل ستصرون على مبدأ كامل التراب الفلسطيني؟ هـل هـذا         *

  ا واقعي؟ممكن؟ هل هذ
لكن حماس تـؤمن    . خارطة فلسطين، هي خارطة فلسطين المعروفة تاريخياً، منذ فترة االنتداب البريطاني          **

بالتأكيد بالمرحلية والتدرج والواقعية، ونستطيع إنجاز حقوقنا خطوة خطوة، ونقيم دولتنا شرط أن تكـون ذات                
  . سيادة
  الهدنة

  مع إسرائيل، أم ستكونون في حالة حرب وأنتم في السلطة، أم ماذا؟خالل هذا الوقت، هل ستعلّقون المواجهة *
عندما يتوقّف عدونا عن استهداف     : إذا كان المقصود قضية استهداف المدنيين، فنحن قلناها وال نزال نقولها          **

لذلك، ليس  . لكن إسرائيل لم تسلّم بها    . قدمنا مبادرة قبل عشرة سنوات تلبي هذا الهدف       . المدنيين، سنلتزم بذلك  
  . أمامنا سوى المعاملة بالمثل

  مأزق
  هل تستطيعون بدون فتح، تشكيل حكومة وحدة وطنية، كنتم وأنتم خارج السلطة تطالبون بها؟**
من يحاول تعطيل المسيرة، ألنه خرج منها، أو ألنه غير راٍض عنها، هو وحده من سيتحمل مسؤولية هـذا                   **

سـنتحمل  . لكن ال نستطيع أن ننكر أننا أمام تحـٍد كبيـر          . يعرف هذا الكل  . حماس ليست في مأزق   . التعطيل
  .المسؤولية، ولن نتردد لحظة، ويخطئ من يراهن على فشل حماس

  ماذا تستطيعون أن تفعلوا خارج نطاق حمل السالح والمقاومة والعمليات االستشهادية؟*
 بد من أن يدرك كـل اإلخـوة، أن مـن            ال. نجحنا في المقاومة، وسننجح في االصالح والسياسة والتغيير       **

أمـا مـن    . نحن وهم أيضاً يعون جيداً أن القطار سيصل       . مصلحة الجميع أن يركب القطار الذي تقوده حماس       
لدى حماس كل مقومات ومتطلّبات النجـاح،       . يراهن على أن حماس ستفشل، فهو مخطئ ويراهن على سراب         

  .الشعب الفلسطيني ليس موضع رهان من قبل أحد. زفةلم ندخل االنتخابات من باب المجا. وسترون ذلك
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  الشريعة
 حركة مقاومة إسالمية، أو فصيل يحمل لواء الدين، فهل تعتزم حكومتكم اعتماد مبدأ تطبيق الشريعة                ،حماس*

  اإلسالمية؟
. يناونؤمن بالتسامح وال إكـراه لـد      . نحن نؤمن بالوسطية وبالتدرج   . لن نلجأ الى فرض الشريعة اإلسالمية     **

لم نفرض على أحـد برنـامج       . حماس لن تسعى الى فرض فكرها وبرنامجها على أحد        . أستطيع أن أعد بذلك   
هنـاك  . لذلك، سنعطي حرية االختيار للنـاس     . المقاومة، وإنما الشعب الفلسطيني هو الذي اختار هذا البرنامج        

 بالـساحة الفلـسطينية مـن غيـر         وهناك أسماء معروفـة   . مسيحيون انتخبونا، وهناك مسيحيون تحالفوا معنا     
  . الطويل. المسلمين، تحالفت معنا ونجحت، ومنهم د

  الظلم 
كيف ستتصرفون إزاء أجهزة األمن والشرطة والعاملين بالسلطة الوطنية، وهـم كلهـم فلـسطينيون، هـل                 *

  ستستغنون عمن هم من كوادر فتح، وتعينون عناصر حماس بدالً عنهم؟
صحيح أن األغلبية   . بإمكان حماس أن تستوعب الجميع    . لم نأِت لنقصي أحداً   . قصاءحماس ال تحمل لواء اال    **

نحن مسؤولون عن كل فلسطيني أكان ممـن        . هي التي انتخبتنا، لكننا اآلن نمثّل الجميع وليس من انتخبنا فقط          
 سنطلب من الجميع، أن     لكننا. لن نفصل أحداً من وظيفته    . لن نظلم أحداً  . لن نعاقب أحداً  . يؤيدنا أو ممن يخالفنا   

  . يستقيم على قاعدة االصالح واالنحياز لمصالح الشعب الفلسطيني
  العودة 

  لماذا؟ ألستم من هواة السالمة األمنية؟*
وهذا الذي يسمى الـسالمة األمنيـة       . حماس عانت الفصل الوظيفي أكثر من سواها، بل إنها كانت مستهدفة          **

 تفاهمات القاهرة، التي أمكن التوصل إليها في آذار العام الماضي، لـم             وحتى بعد . اختراع صمم إليذاء حماس   
يسلم موظفو حماس العاملون في مؤسسات ووزارات السلطة، من الفصل، ومنع وحرم من بقـي مـنهم فـي                   

  . لن نظلم اآلخرين كما ظلمونا. الوظيفة من الترقية
فيها عن سالح المقاومة، لتسمح لـك بـالعودة،         تشترط إسرائيل اعتراف حماس بها، وتبنّيك سياسات تتخلّى         *

  وتهدد اآلن بإلقاء القبض عليك إن عدت، فهل تخطط للعودة؟
. لدينا ثقة كاملة بإخواننا فـي الـضفة وغـزة         . موضوع العودة حق نتمسك به، ونقاتل من أجله لكل شعبنا         **

. دة قياداتهـا، وفـي أي ظـروف       حماس وحدها من ستختار موعد عو     . بالنسبة لي، ال خطط لدي اآلن للعودة      
أن حماس ليست غائبـة     يعلم الجميع   . سنختار الوقت األنسب، وفقاً للمصلحة الوطنية، وفي الوقت الذي نختاره         

لقد منحنا قياداتنا فـي     . ال يجب التسرع بأي عمل قبل دراسته      . عن الداخل، حتى تحتاج الى هجرة من الخارج       
  .نحن حركة واحدة ونتصرف بوتيرة واحدة متوازنة ومتفق عليها. الداخل الثقة الكاملة، وهم أهل لها

  ٥/٢/٢٠٠٦المشاهد السياسي 
  

  عيات هزيمة فتح اسباب وتدا: أبو النجا .٥٣
  : في حديث خاص كان هذا مجمله -خاص بصــــوت الحق والحرية-التقاه في غزة سلمان أبو عبيد 

  ما هو تعقيبك على نتائج انتخابات المجلس التشريعي؟ *
  . نتائج االنتخابات أذهلت الجميع وال يسعنا أن نتقدم لإلخوة في حماس إال بالتهنئة والمباركة على هذا الفوز **
  ما الذي أدى إلى خسارة حركة فتح بهذا الحجم في االنتخابات؟ *

  !! الوضع األمني: هناك عوامل عديدة سببت مجتمعة خسارة حركة فتح المجلس التشريعي أهمها**
  ولماذا حسب رأيك فقدت األجهزة األمنية ثقتها بحركة فتح؟ *
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در األمنية إلى التقاعد ترك عندهم شعورا بالـضعف         ن قرار السيد الرئيس أبو مازن إحالة العديد من الكوا         إ**
ثم كان التوقيـت غيـر      . واالهانة وهذا كان له األثر السيئ ودفعت حركة فتح هذا الثمن في صناديق االقتراع               

مناسب إلجراء االنتخابات سيما وأننا كنا منهمكين في تداعيات االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غـزة األمـر                 
  . نفالت األمني وعدم االنضباط االجتماعيالذي أدى إلى اال

  وكيف تقيم االنسحاب اإلسرائيلي على مصداقية فتح في الشارع الفلسطيني ؟ *
االنسحاب اظهر ضعف السلطة الفلسطينية من حيث حفظ األمن ومن حيث الحفاظ على األراضي التي تـم                 **

  . ذا الوضع لصالحهاإخالؤها وهذا شكل بالنسبة لحماس أرضية جعلها تستفيد وتجير ه
ما هي أهم األخطاء الداخلية التي ارتكبت في حركة فتح وبالتالي أفقـدتها ثقـة الـشعب الفلـسطيني فـي                     *

  االنتخابات؟ 
حركة فتح دخلت االنتخابات دون أن تقيم الموضوع بشكل جيد حيث فوجئنا عند ترتيـب القائمـة العامـة                   **

ن األنجع واألصح أن يتم ترشيح الشخصيات المعروفـة علـى           وقائمة الدوائر من وجود مرشحين جدد وكان م       
  . ولدى اإلخوة في حماس تنظيم قوي وهذا ما كانت تفتقده حركة فتح، مستوى الوطن

  هل تعتقد أن الشعب الفلسطيني اآلن في أياد أمينة بعد فوز حماس في االنتخابات؟ *
وحاته في تحقيق األمن وتفعيـل سـيادة القـانون          الشعب الفلسطيني ينتظر النتائج على ارض الواقع لتلبية طم        

وما نأمله أن يوفق اإلخوة في حماس في خدمة الشعب وال ادري كيف ستتصرف              , وكوادر فتح لن تكون معيق    
  . حركة حماس من موقع المسؤولية

  وما هو مستقبل المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي بعد فوز حماس من وجهة نظرك؟ *
ير الحياة اليومية دون التواصل مع الجانب اإلسرائيلي بحكم األمور األساسية مـن ميـاه               يستحيل األمر تسي  **

وكهرباء ومعابر وجمارك وغيرها يحتم إيجاد صيغ للتواصل مع اإلسرائيليين وحماس تعلم جيدا أن الوصـول                
  . إلى السلطة له تبعات بديهية

  طيني بعد الفوز الكاسح الذي حققته حركة حماس؟ كيف تقرأون نتائج االنتخابات من وجهة نظر الشارع الفلس*
اعتقد أن الشعب الفلسطيني لم تكن قراءته صحيحة وحقيقية ظن الشارع أن السلطة الفلسطينية هي المتسببة                **

  . بمعاناته ونسي االنجازات الكبيرة التي قدمتها السلطة علما انه ال يكاد يوجد بيت فلسطيني إال وفية موظف
  عن الفساد المالي الذي استشرى في حركة فتح؟ وماذا تقول *

ال اقر بالفساد المالي فالدول المانحة تقدم األموال لتبني المشاريع الواضحة والعينية وتنفذ هذه المشاريع وفـق                 
  . آليات معروفة وما يعرف بالفساد المالي ما هو إال صبغة ألصقت بالسلطة

   بسن قوانين جديدة؟ حسب وجهة نظرك هل ستقوم حماس باستبدال او*
ال اعتقد أن هناك قوانين مهمة لم يقم بسنها المجلس التشريعي وإذا كان اإلخوة في حركة حماس يريدون ان                   **

لكنني أقول أن القوانين التي سنت حتى اآلن حصلت على المباركة           , يغيروا في القوانين فهذا من حقهم الطبيعي      
  . وانين بحاجة إلى تطبيق وليس إلى تعديلالدولية والقبول العالمي واعتقد ان الق

  لماذا ترفض حركة فتح المشاركة مع حماس في حكومة وحدة وطنية؟ *
فتح لن تشارك في الحكومة الجديدة ومن حق حماس أن تشكل الحكومة التي تريد وقد سبق أن طلبت فـتح                    **

  . من حماس المشاركة في الحكومة السابقة وكان موقف حماس الرفض
  مواقفكم الوطنية تجاه تحمل مسؤولياتكم؟ وأين *

ال اعتقد أن عدم دخول فتح الحكومة الجديدة بقيادة حماس سيضر بمصالح الشعب الفلـسطيني وهـا نحـن              **
  . ننتظر من حماس انجاز البرنامج الوطني الذي قطعته على نفسها وحصلت على ثقة الشعب به

   الفلسطينية بصفتك المسؤول عنها؟ كيف ترى مستقبل لجنة المتابعة العليا للفصائل*
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سبق وان اعتبر السيد الرئيس أبو مازن أن لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية هـي المرجعيـة الوطنيـة                   
واعتقد انه مخطئ من يظـن انـه        , وهناك أصوات ما زالت تنادي بقيادة وطنية موحدة وممثلة من قبل الجميع           

 .لسطينيبإمكانه وحده أن يقود الشعب الف
  ٩/٢/٢٠٠٦صوت الحق والحرية 

  
  العدو أصبح أكثر وضوحاوالصراع سيبقي  .٥٤

 البروفيسور اسحق بن يسرائيل
يعتقدون أن ذلك سيء ألن حماس ترفع شعار تدمير ) خصوصا في اليمين ولكن ليس فيه وحده(الكثيرون 

. ت خالل سنوات االنتفاضة االربعالدولة الصهيونية، وهي المسؤولة عن اغلبية العمليات االنتحارية التي نفذ
خصوصا في اليسار (البعض اآلخر  .وصول حماس الي السلطة يبدو مثل توسيع لقدرتها علي المس باسرائيل

يعتقدون أن حماس ستضطر الي التحلي بالمرونة وأن تكون براغماتية إثر تحمل ) ولكن ليس فيه وحده
 .ويصبح مضطرا لتوفير الخبز والعمل لرعاياهالمسؤولية الذي يالزم كل من يمسك بدفة الحكم 

أوال، ما هو التهديد النابع من القوة االضافية التي ستحصل عليها حماس . كال االدعاءين قد يظهران كخاطئين
من وجودها في الحكم؟ ماذا يمكنها أن تفعل من االمور التي لم تكن قادرة علي فعلها اليوم؟ من الممكن االدعاء 

ولكن من المهم أن ندرك أن . س ستتوسع بسبب امكانية استخدامها لقوي السلطة الممأسسةأن قدرات حما
علينا أن ال نعود الي تكرار الخطأ . التهديد الذي تمثله هذه القوي أصغر بكثير من تهديد العمليات االنتحارية

ن االدراك بأن الذي ارتكب في مطلع االنتفاضة وإهدار وقت ثمين علي الحرب ضد قوي السلطة من دو
المشكلة ليست في اعمال الشغب أو السيطرة علي مفترق نتساريم، وانما تتمثل في تشويش الحياة الطبيعية 

فقط بعد عملية مؤلمة وطويلة من التعلم استطعنا بناء سياسة مجابهة . لالسرائيليين بسبب العمليات االنتحارية
هذه السياسة تضمنت اعمال دبلوماسية متشعبة وعزل . يةصحيحة أدت الي تقليص شديد في العمليات االنتحار

والسيطرة علي الضفة الغربية واالعتقاالت الواسعة والتصفيات ) خصوصا حماس والجهاد(العناصر االرهابية 
بمن فيهم الشيخ احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي اللذان كانا علي (االنتقائية لنشطاء االرهاب المركزيين 

كل هذه االمور أفضت الي قرار حماس بايقاف اطالق النار . وبناء الجدار الفاصل وغيره) رأس حماس
بصورة أحادية الجانب، ليس النها اكتشفت النور الصهيوني وتأثرت به، وانما بسبب الضغوط الشديدة 

 .الممارسة عليها
 أن ذلك يبدو منطقيا صحيح. ايضا االدعاء بأن حماس ستصبح أكثر اعتداال هو مسألة خاطئة كما سيظهر

بدءا من مؤتمر بيل ومرورا بقرار االمم المتحدة (وعمليا، إال أن الفلسطينيين قد برهنوا عدة مرات في السابق 
. ، أنهم يختارون التسوية عندما يطلب منهم الحسم بين االيديولوجيا المتطرفة والتسوية البراغماتية)حول التقسيم

هذا . حرة ال يشكل تغييرا في موقف الفلسطينيين، وال يعبر عن توجه متطرفانتصار حماس في االنتخابات ال
من المهم أن ندرك، يمينا ويسارا، . االنتصار يكشف فقط عن مواقفهم الحقيقية ويرفعها الي مستوي السطح

سيمتد هذا االدراك هام ألن المسألة تتعلق بصراع طويل . علي حد سواء أن هذا ما يريده اغلبية الفلسطينيين
، بل الخداع )يمكننا أن نتغلب عليه(لسنوات كثيرة قادمة، وعدونا األشد خطورة في هذا الصراع ليس االرهاب 

أخيرا نقول أن انتصار حماس لن يزيد االرهاب ألن منع هذا االرهاب يعتمد علي قوتنا وخطواتنا، . الذاتي
التغير . ما كان هو الذي سيكون. تدال حماسكما أن هذا االنتصار لن يؤدي الي اع. وهذه عوامل لم تتغير

في هذا السياق، وربما فيه وحده، يعتبر انتصار حماس جيدا . الوحيد هو تسهيل قدرتنا علي قراءة الخصم
 .ال مزيد من الحديث الفلسطيني بصوت يعقوب، وال القيام بأعمال ارهابية بيد عيسو: لليهود

 ٩/٢/٢٠٠٦) يديعوت احرونوت (
  ١٠/٢/٢٠٠٦بي القدس العر 
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  مفارقة فوز حماس في سياق مضطرب .٥٥

   محمد الربيع
او ‚ تكثر في ادبيات النضال االيديولوجي االشارات الى صعوبات ومزالق مرحلة االنتقال من الثورة الى الدولة              

الى ما يعرف بمرحلة النضال االيجابي حيث يقتـضي بنـاء     ‚ الخروج من مقتضيات ما يعرف بالنضال السلبي      
  ‚او مستشفى او عقالمدرسة 

‚ ورغم االختالف النوعي بين انتقال حماس الى مرحلة النضال االيجابي عن تراث االنتقال عند القوى االخرى               
الختالف السياق والمكان وطبيعة العدو الذي تقاتل ضده اال ان السؤال يظل في جوهره واحـدا بـل ومركبـا                    

ناء والتعمير وصيانة الحياة وحماية االنجازات في نفس الوقت         بين النزوع للتدابير السلمية في الب     ‚ بشكل عجيب 
  ‚واعادة اراض سليبة جديدة‚ بإشراع البندقية

وأظن ان التعقيد في هذه الحالة يتجاوز الحالة الذاتية الفلسطينية وأوضاع قواها الحية والعاملة في المشهد الـى                  
  ‚ مواصفات تتعلق بسياق غريب ومركب

ن وصفا لمثل هذا التعقيد الذي يلتبس فيه خير االمور وشرها ومقدماتها ونتائجها وادواتهـا               وقد ابتدع السودانيو  
 ‚وال اقوى على الحيـاة دونـك      ‚‚ ال اريدك :بقولهم عن الشخص الذي يواجه مثل هذه المواقف المركبة        ‚ وآفاقها

واقف االصدقاء واالعداء   وأظن ان مؤدى هذا القول وداللته تصلح مدخال الكتشاف مدى التناقض والتعقيد في م             
تتحفظ على استراتيجيات حماس السياسية ومسالكها العملية علـى سـاحة           ‚ معا ففتح كغريم موضوعي لحماس    

لكنها تحنو عليها بالضرورة وتشفق عليها من المصير غير اآلمن في سياق معاد لها وتحين الفـرص                 ‚ المعركة
طـال  ‚ واعادة اعتبار ‚ استحقاقا وجدارة ‚ انتصارها على فتح  التي ترى في    ‚ ومثلها حماس نفسها   ‚لالستفراد بها 

ال تستطيع البلوغ بعزة فوزها مرحلة التغاضي عن اهميـة الملفـات            ‚ لكنها في نفس الوقت   ‚ االمد على تحققها  
   ‚التاريخية التي تقبض عليها وتديرها فتح

  ١٠/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
 

٥٦. الداخل أهم .. الخارج مهم  
  رأي البيان  

لكن األهم  . بقى الورقة العربية مهمة وضرورية بالنسبة للفلسطينيين؛ في الوقت الحالي االنتقالي، بشكل خاص            ت
هو ترميم البيت الفلسطيني الداخلي، ألنه األساس، وال يستقيم الترميم إال إذا حصل باأليدي المحلية، فالوضـع                 

لتان األمني الـذي سـاد خـالل الفتـرة          ذروتها كانت في حالة الف    . مصاب بالرضوض واألعطاب من زمان    
  . الماضية

ثم جاءت االنتخابات لتوسع الشرخ فوق الساحة وكان من الطبيعي أن تعمل إسرائيل على توظيـف الثغـرات                  
  .واغتنام الفرصة لصب الزيت على نار الخالفات واالنقسامات؛ لإلمعان في تنفيذ سياساتها األمنية وااللحاقية

من أراضي الضفة ـ االحتفاظ بـوادي األردن   % ٤٠ته االنتخابية عن اعتزامه ضم  أفصح في حملأولمرت، 
 كيلومترا مع المستوطنات الكبيرة والقدس ـ وضمها إلسرائيل ورسم حدودها النهائية علـى حـد    ١٥٠بطول 
وفي المدينة المقدسة يجري شق طريق بعرض ثالثين متراً وبطول عشرات الكيلومترات؛ في محاولـة               . زعمه

بالترافق مـع ذلـك صـعد أولمـرت سياسـة           . خنق أهالي القدس الشرقية وحملهم بالنهاية على ترك المدينة        ل
 أيام ـ التي يبدو أنه اعتمـدها كأحـد عناصـر حملتـه االنتخابيـة؛       ٤ قيادياً فلسطينياً في ١١االغتياالت ـ  

  . والمرشحة للمزيد من التصعيد
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تي أعظم ـ والوضع الفلسطيني لم يخرج بعد من حالة التراشق  يجري كل ذلك ـ األمر الذي يشير إلى أن اآل 
 مليون دوالر من مالية الـسلطة وتوقيـف         ٧٠٠تواكب مع هذه األجواء الكشف عن فقدان         .السياسي والتباعد 

  . مسؤولين وهرب آخرين؛ مع كل ما يعنيه ذلك من استشراء للفساد ونشر للغسيل
ث قام مسلحون بطرد هيئات أوروبية من األراضي الفلسطينية وإقفال          كما ازداد االنفالت في الوضع األمني حي      

ومهما كانت النوايا والحقائق؛ فإن ذلك ال يؤدي سوى إلى ارباك الوضع الفلسطيني ومحاولة إليقـاع            . مراكزها
فهل ينتفض هذا الوضع على نفسه ويقوى على تجاوز الماضي من خالل العثور علـى               . ذات البين بين أطرافه   

  ة ائتالفية تفرضها اللحظة الراهنة ويوجبها وقف التآكل في جسمه؟صيغ
  ١٠/٢/٢٠٠٦البيان 

  
   الطريق بين فتح وحماس خريطةغياب  .٥٧

  محمد جالل عناية  
أشار أبومرزوق إلى أن البعثات الدبلوماسية الخليجية في قطاع غزة اتصلت بحماس، وأكدت لهـا اسـتمرار                 

يادة هذا الدعم من أجل الوفاء بحاجات الشعب الفلسطيني في المرحلـة            دعمها للسلطة ومشاريعها، وتعهدت بز    
وهـذا  . وبوصفه رأس السلطة التنفيذية، فقد تابع الرئيس عباس جهوده لتأمين الدعم المالي للفلسطينيين            . المقبلة

لـة  هو مستوى السقف الذي تالقت تحته السلطة الوطنية وحركة حماس، ألن السلطة تريد استمرار دوران عج               
جهازها اإلداري، ومن جهة أخرى تريد حماس أن تطمئن الناس، وخاصة الموظفين الحكوميين علـى الوفـاء                 

  .بحاجات الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة، المنتظر فيها أن تتولى شؤون الحكم
وسـع يتعلـق    هناك حاجة تتجاوز اإلطار المالي األوروبي إلطـار أ        : وبعيداً عن الشأن المالي قال أبومرزوق     

بشرح أبعاد القضية الفلسطينية اإلنسانية لألوروبيين، وانتقد الموقف األوروبي الالهث خلف السياسة األمريكية،             
حماس ستحافظ على برنامج    : وشدد أبومرزوق على أن   . واعتبر أن استمرارهم بهذه المواقف سيتسبب بعزلتهم      
) ٣٠/١/٢٠٠٦(وكان قد صدر بيان للجنة الرباعيـة        . فالمقاومة، وأنها لن تخضع لالبتزاز مهما كانت الظرو       

إن جميع أعضاء الحكومـة الفلـسطينية       : وقد جاء في البيان   . في لندن تاله كوفي أنان أمين عام األمم المتحدة        
المستقبلية يجب أن يلتزموا بنبذ العنف واالعتراف بإسرائيل وقبول االتفاقات والتعهدات السابقة بما فـي ذلـك                 

ولكن حركة حماس رفضت قرار اللجنة الرباعية، وقال مشير المـصري المتحـدث باسـم               . ريقخريطة الط 
الحركة إن حركة حماس استمدت شرعيتها من الشعب الفلسطيني، وقال المصري إن حركتـه سـتتعامل مـع                  

 موسـى   وفي تفسير المشاركة الوطنية قـال     . الواقع الجديد على القاعدة التي اختارهم عليها الشعب الفلسطيني        
أما حسين الشيخ مـسؤول مرجعيـة   . إننا نطالب بمشاركة اآلخرين انطالقاً من برنامجنا االنتخابي     : أبومرزوق

: الشراكة السياسية ال يمكن أن تختزل بالمشاركة في الحكومة ويتابع الشيخ قائالً           : فتح في الضفة الغربية فيقول    
، وعالمات استفهام كبيـرة نطرحهـا ويطرحهـا         )من حماس (حتى هذه اللحظة نحن ال نرى أن هناك إجابات          

على أي حكومة قادمـة احتـرام       : وقال صائب عريقات  . المطلوب أوالً أن يتم استيضاح هذا البرنامج      .. العالم
والتزام بحقوق وواجبات السلطة الفلسطينية في كافة المجاالت، فالسياسة والحكم والعالقـات الدوليـة شـيء                

  .شيء آخروشعارات األحزاب المعلنة 
  .المخيف أنه في غياب خريطة للطريق بين فتح وحماس لن تبقى إال الطريق إلى الفوضى

  ١٠/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
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  صبرا أيها الحماسيون .٥٨
  غازي هليل العبادي 

وهذا أمر تحتاج معه إلـى      ‚ أولويات حماس ان تستثمر الفوز دون خسائر كبيرة على حساب جوهرها وثوابتها           
وكل الجهات الحريصة على بقاء قوى الممانعة والمقاومة في العـالم العربـي    ‚ ن من انصارها ومحبيها   كل عو 

ومن يريد مصلحة حماس عليه البحث عن كل ما يساعدها على استثمار فوزها لمصلحة برنامجها               ‚ واإلسالمي
وااللتزام بكـل   ‚ لوجودفهناك دعوات مشبوهة وجهت إلى حماس بضرورة اعترافها بحق إسرائيل في ا           ‚ القادم

  ‚ااالتفاقيات الموقعة كشرط للتعامل معها
ومن أولويات الحركة أن تقدم أداء سياسيا إسالميا متوازنا وخاليا من االستجابات للشروط واالمالءات وسـط                
 هذه التسونامي من التشكيك بقدرة حماس على تقديم اجابات مباشرة على االسئلة الصعبة التي تتعلق بالملفـات                

ويذهب البعض إلى ان حماس بدأت من اآلن تفكر في البحث عن مخارج ترضـي               ‚ الساخنة للقضية الفلسطينية  
  ‚مما سيترك آثاره الواضحة على كامل العمل اإلسالمي في كل مكان‚ الواقع الدولي وتجامله
جوهر وهروب  توحي بشبهة تقديم استجابات صغيرة بدت وكأنها تحايل على ال         ) حماسية(ثمة بعض تصريحات    

فاألذكياء لدى القوى الدولية يعلمون ان حركة عقائدية مثل حماس ال تتحرك بأي اتجـاه بـسرعة                 ‚ ال معنى له  
  ‚ولذلك فهم يراهنون على التحوالت الصغيرة المتراكمة التي تصل بصاحبها إلى مرحلة الالعودة‚ كبيرة

ففي زمـن   ‚ طين غدا فصبرا أيها الحماسيون    وليس المطلوب منها هو تحرير فلس     ‚ حماس يجب ان تبقى مقاومة    
  ‚اختالل موازين القوى يبقى الصمود على الثوابت هو الفيصل بين النصر والهزيمة

  ١٠/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
 

  موسكوىدعوة حماس ال .٥٩
  افتتاحية القدس

و بمثابة جاء تصريح الرئيس فالديمير بوتين حول عزمه توجيه دعوة الي قيادة حركة حماس لزيارة موسك
 .نقطة تحول رئيسية في موقف روسيا تجاه الصراع العربي ـ االسرائيلي

الدعوة تكتسب اهميتها من كون روسيا عضوا اساسيا في اللجنة الرباعية التي اطلقت خريطة الطريق اساس 
 .قات الدوليةالتسوية في المنطقة، الي جانب كونها عضوا دائما في مجلس االمن الدولي والعبا رئيسيا في العال

الحكومة االسرائيلية بادرت الي وضع العراقيل امام هذه الخطوة من خالل التعبير عن استيائها والتركيز علي 
 .دور حماس في تصعيد المقاومة في االرض المحتلة من خالل اتهامها باالرهاب

اس نبذ العنف واالعتراف متحدث باسم الخارجية االسرائيلية قال ان اللجنة الرباعية اشترطت علي حركة حم
وقررت وقف اي اتصال سياسي مع الحركة . باسرائيل كشرط لمواصلة المساعدات المالية الي حكومة تشكلها

 .طالما لم تستجب لهذه الشروط
االدارة االمريكية سارعت بتبني هذا االستياء االسرائيلي وطلبت وزارة خارجيتها من موسكو تفسيرا لدعوتها 

وهو موقف يتناقض مع االعراف الدولية، ويعكس اسلوب تعامل متعجرفا مع قوة . ة حماسالمتوقعة لحرك
 .عظمي لها ثقلها في السياسة الدولية

الرئيس بوتين كان بعيد النظر عندما اعلن امس في مدريد عن عزمه توجيه الدعوة لحماس لزيارة بالده من 
بية من تعليق المساعدات المالية للفلسطينيين عقابا لهم وحذر الدول االورو. اجل مناقشة مستقبل عملية السالم

 .علي خيارهم الديمقراطي الذي اوصل الحركة الي قمة السلطة
فحركة حماس باتت اآلن االكثر تمثيال البناء الشعب الفلسطيني في االراضي المحتلة، وال يمكن تجاوزها في 

ومن الطبيعي ان . تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدةاي مشاورات حول التسوية باعتبارها قوة شرعية ستتولي 
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تبدأ الحكومة الروسية االتصاالت معها، فال اسرائيل وال الواليات المتحدة االمريكية تملكان الحق في ان 
 .تفرضا علي روسيا من تدعو لزيارتها ومن ال تدعو

ومولت هذه الحركات، وتسترت علي الجرائم االدارة االمريكية استقبلت العديد من قادة الحركات االرهابية، بل 
التي ارتكبتها ضد االبرياء واآلمنين، فقد مولت منظمة الكونترا في امريكا الالتينية ووقفت خلف انقالبات 
عسكرية لالطاحة بالرئيس الفنزويلي تشافيز، وسلحت ومولت جماعات عراقية اقدمت علي اعمال االرهاب 

 .وتسلح الدولة العبرية وتدعم جرائمها في حق الفلسطينيينضد النظام العراقي، وهي تمول 
دعوة حماس الي موسكو ستؤدي الي دعم الخط البراغماتي الذي بدأت تنتهجه الحركة في االشهر العشرة 

ولكن . الماضية، وتمثل في احترام الهدنة، والكف عن العمليات الفدائية، واعطاء العملية السياسية فرصة حقيقية
 . تري االمور في المنطقة العربية والعالم االسالمي اال من المنظور االسرائيليواشنطن ال

  ١٠/٢/٢٠٠٦القدس العربي  
  

  حماس والمعادلة الصعبة .٦٠
   أحمد خليل

على قاعدة النضال المتكامل بين السياسة ومقاومة االحتالل انطلقت حركة المقاومة االسالمية حمـاس ترسـم                
وبرغم حالة الهلع التي اصابت اطرافا فلـسطينية وعربيـة          ‚ ربيا واسالميا ودوليا  معالم توجهاتها فلسطينيا وع   

ودولية من جراء فوز حماس في االنتخابات التشريعية اال ان القيادة الحمساوية اثبتت حتى اآلن انها كانت قـد                   
 لو لم تكن قد تهيأت      استعدت سلفا لتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة وبأنها ما كانت لتقدم على ما اقدمت عليه              

لقيادة المرحلة النضالية في اعقاب وصول مسيرة سالم اوسلو الى الحـصاد المـر واالرتهـان بـاالمالءات                  
االسرائيلية والضغوط االميركية ـ االوروبية واستشراء الفساد المالي واالداري وآخرها الفلتان االمني وغياب  

‚ السياسي لحركة حماس جئنا الى وضع خربان من كافة النواحي         ومثلما قال خالد مشعل رئيس المكتب       ‚ القانون
‚ واذا كانت حماس تشكل خطرا على احد فانما هو خطر يهدد الفساد والفاسدين ليستبدلهم باالصالح والمصلحين               

ويهدد بكشف زيف المناورات االسرائيلية والتواطؤ االوروبي ـ االميركي ولكي تصحح االخطاء التي ارتكبت  
ف البيت الذي يتم فيه ترتيب االوضاع الفلسطينية ليس هناك اي عذر الي طـرف               ‚ت‚بناء مؤسسات م  واعادة  

فلسطيني يمنعه من قبول عرض حماس المنفتح على الحوار والتفاهم على كل االمور فتمسك حماس بالمقاومة                
 يراها البعض لكنها ليـست  في الوقت الذي تتولى فيه قيادة العمل السياسي معادلة صائبة واما كونها صعبة كما        

كذلك في نظر حماس النها ال تريد ان تستفرد بأي شيء وهو موقف صائب الن هذه المعادلة الـصعبة علـى                     
طرف بمفرده تصبح سهلة جدا اذا ما كانت جميع االطراف الفلسطينية موحدة ومتمسكة برؤية تـضع تحقيـق                  

  ‚الحقوق الفلسطينية فوق المساومة
 ينبغي ان تقوم عليه الحكومة الفلسطينية التي تشارك فيها جميع االطراف علـى اسـاس                هذا هو االساس الذي   

برنامج سياسي ونضالي مشترك وينبغي ان يتم التعامل مع جميع الملفات دفعة واحدة وال يجوز اغفـال ملـف                
ة قـضائية   واما ملف الفساد فيتطلب ايجـاد سـلط       ‚ الالجئين واوضاع الفلسطينيين في الشتات او ملف االسرى       

مستقلة ونزيهة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية واما ملف المفاوضات فينبغي اال يظـل مرهونـا باالجتهـادات                 
فالمؤشرات االولية تقـول ان حمـاس       ‚ اآلنية وانما ينبغي ان توضع له استراتيجية قائمة على عمل مؤسساتي          

المعادلة الصعبة حقوقنا اوال وقبـل اي شـيء   بدعم الشعب الفلسطيني وبالوحدة الوطنية ستقود النضال وتحقق     
  ‚آخر

  ١٠/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
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   وسيطاً وليسشريك كامل  .٦١
  افتتاحية الخليج 

حين يؤكد إيهود أولمرت أن الكيان الصهيوني سيحتفظ بالسيطرة على وادي األردن والمستعمرات الكبرى في                
قود من قضم األرض وتغيير معالمها بالمـستعمرات        الضفة الغربية، فهو يصف سياسة متواصلة على امتداد ع        

وعندما يؤكد بقاء االحتالل على القدس الموحدة فهو يعبر عن حقيقة ضمها إلى إسرائيل منذ               . والطرق االلتفافية 
  .سنوات طوال، اتبع باستيالئه على كثير من أرض الضفة الغربية بضمها إلى القدس المحتلة

وفي ظل هذه المعطيات يبدو حديث كوندوليزا رايس عـن  . ها قبل الحديث عنها هذه وقائع تمت إقامتها وتكريس    
وتبرز عـدم   . أن المفاوضات مع الفلسطينيين حول الموضوع النهائي لدولتين ستقرر حدود إسرائيل غير جدي            

  :الجدية من عاملين
 تتردد ثانية فـي وصـفها       ، أن وزيرة الخارجية األمريكية التي تقف رقيبا على تصرفات بلدان العالم وال            األول

بأنها تنتهك القانون الدولي أو تناقض حقوق اإلنسان، غضت الطرف عن معاييرها، وأضعف اإليمان أن تسمي                
  .أفعال إسرائيل بأسمائها التي أطلقها عليها القانون والقرارات الدولية

وبدالً .  تغيير معالمها باالحتالل   إن ما ارتكبته إسرائيل ينتهك جوهر القانون الدولي الذي يحرم ضم األرض أو            
إنها تجعل الشرعية الدولية عرضة للمـساومات حينمـا         . من ذلك دعت إلى تقرير حدود إسرائيل بالمفاوضات       

  .يتعلق األمر بالكيان الصهيوني، لكنها تأبى ذلك في مواطن أخرى حين تتصل بمصالحها
 النزيه بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حيث سـلطت        كان هذا دأب اإلدارة األمريكية حينما قامت بدور الوسيط        

ضغوطاً قوية على الجانب الفلسطيني من أجل أن يتنازل عن حقوقه التي يكفلها له القانون الدولي والقـرارات                  
  .الدولية
، أن الواليات المتحدة لم تصمت على جرائم إسرائيل في تغيير معالم األرض الفلسطينية المحتلـة، بـل                  الثاني

نت شريكاً في ذلك حينما دعمت مالياً أنشطة الكيان الصهيوني في بناء مستعمراته، وحينما حمته سياسياً بمنع                 كا
  .المجتمع الدولي من إدانته وإصدار قراراته الملزمة بشأنه

مع ذلك ألقت كوندوليزا رايس جانبا التظاهر بحيادها في تصريحها نفسه حينما ذكرت أن الـرئيس األمريكـي                
بوش قال بالفعل إنه عند إجراء مفاوضات حول الوضع النهائي، سيكون من الضروري األخذ باالعتبار               جورج  

سلموا من دون مفاوضات    :  بين التصريحين؟ األول، يقول    فما الفرق . ١٩٦٧الوقائع الجديدة على األرض منذ      
يل من تغييرات في األرض المحتلة      اقبلوا بما أحدثته إسرائ   : أما الثاني فيقول  . بما خلقناه من وقائع على األرض     

وليست المفاوضات في عرف اإلدارة األمريكية إال شكالً يضفي الشرعية على مـا ينتهـك               . أثناء المفاوضات 
  .الشرعية

  ١٠/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
 

  ?.الحماس الفلسطيني .٦٢
  فهيم الحامد

من فتح او اي فصيل فلسطيني آخر       ال نطلب من حماس التنازل عن ثوابتها وليس المطلوب من حماس وايضا             
وفـق رؤيـة    , التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية ولكن المطلوب التعامل مع المتغيرات الدولية والعربية           

وفي نفس الوقت ترسل رسالة للعـالم ان حمـاس التـي            , مستنيرة تحافظ على الحقوق المشروعة للفلسطينيين     
طيع ان تتعامل مع المجتمع الدولي وتحاور االطراف الخارجية وتتحدث          يصفها الغرب بانها منظمة ارهابية تست     

  ..عن القضية الفلسطينية بعيدا عن دبلوماسية التشنج والمواجهة
نريدها ان تثبت للعالم ان هذه الحركة التي انتخبها الشعب الفلسطيني قادرة على التعامل مع المجتمـع الـدولي                   

واللجنة الرباعية بل انها قادرة على الحوار مع االمريكيين مادامت حمـاس            واالمم المتحدة واالتحاد االوروبي     
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واعتقد ايضا ان المطلـوب مـن       .. حريصة على تحقيق الحقوق المشروعة للفلسطينيين فلماذا الخوف والتردد        
.. ةوينظرا الى القضية بعيدا عن الحساسيات الن المرحلة صعبة للغاي         .. حماس وفتح ان يضعا خالفاتهما جانبا     

بل وخطيرة فاما ان يتم عزل حماس عن العالم وتضيق الخناق عليها ومن ثم فإن الخاسر فـي هـذه الحالـة                      
  ..بما في ذلك فتح آمل ان تصل رسالتي الى الجميع.. الجميع

 ١٠/٢/٢٠٠٦عكاظ 
 

  حماس هل بدأت تتكيف مع نهج التسوية؟ .٦٣
  ممدوح نوفل     

بات حدث كبير من الوزن الثقيل وستكون له تفاعالته داخل ال شك في ان انتصار حماس في هذه االنتخا
البعض شبهه بزلزال هز المنطقة، آخرون وصفوه بانقالب جذري . المجتمع الفلسطيني وعلى مستوى االقليم

 محطة فاصلة في مسيرة الحركة ٢٠٠٦ كانون الثاني يناير ٢٥فإن يوم . في النظام الفلسطيني له ما بعده
بل الحكم، مثل بقية األحداث الكبرى التي شهدتها الساحة الفلسطينية، بدءاً من استيالء الفصائل الفلسطينية ومستق

المسلحة على منظمة التحرير، مروراً باتفاق اوسلو واتفاق االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير واسرائيل 
انتهاء برحيل ياسر عرفات عام ، و١٩٩٤، وعودة القيادة الفلسطينية من الخارج الى الداخل عام ١٩٩٣عام 

٢٠٠٤.  
يستطيع المؤرخون اعتماد يوم انتصار حماس على فتح والجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزبي الشعب وفدا 

ويبدو ان اإلحاطة . وجبهتي النضال والتحرير الفلسطينية والمستقلين، باعتباره نهاية مرحلة وبداية أخرى جديدة
حدث يحتاج الى بعض الوقت، وعلى المحللين االنتظار ريثما يخف انفعال الحمساويين الكاملة بتداعيات هذا ال
 ويتحررون من فورة الغضب واالنفعال، ويتعايشون مع الحقيقة المرة التي صنعوها ،وتهدأ خواطر الفتحاويين

ب اسالمي متشدد في وأيضاً ريثما تتضح معالم الموجات االرتدادية لخسارة فتح وانتقال الحكم الى حز. بأيديهم
واآلن، ومن دون انتظار . بلد يجاور دولة يهودية ويتداخل معها في كل شيء، ويبدو لي ان ذلك ليس بعيداً

  .يمكن تسجيل جملة من االستنتاجات والمالحظات على نتائج االنتخابات الفلسطينية باتت أقرب الى الحقائق
ت تؤكد ان الناس في الضفة والقطاع تعاطوا مع العملية بكل ال شك في ان ارتفاع نسبة المشاركة في االنتخابا

وبصرف النظر عن رأي البعض بالنتيجة . جدية وتعاملوا معها باعتبارها أداتهم للتقييم ومحاسبة كل من أساء
وذهبت الى صناديق االقتراع . فالواضح ان الناس انتقمت لكرامتها وصوتت لـ حماس نكاية باسرائيل واميركا

 رفضها للشروط التعجيزية االسرائيلية المدعومة اميركياً ولجميع أشكال االهانة والتحقير والقمع التي وأعلنت
وعاقب الناس السلطة وحزبها فتح على اساءة ادارة الحكم، وأكدوا رفض كل أنواع االساءة التي . تتعرض لها

ستنتاجات أيضاً، وال يختلف حولها ومن أسهل اال. تأتي من أبنائهم واخوانهم العاملين في مؤسسات السلطة
اثنان، ان الفلسطينيين صوتوا بكثافة لـ حماس تعبيراً عن رغبتهم في التجديد والتغيير وتعميق الديموقراطية 

وقالوا بصوت عال انهم ضاقوا ذرعاً بالقيادات العتيقة، ويريدون منح القيادات الشابة فرصة، . كناظم للعالقات
لست وفشلت في تحقيق الحد األدنى من الطموحات الوطنية، وفقدت القدرة على االبداع خصوصاً ان القديمة تك
وقالوا ايضاً انهم يريدون االصالح ولم يعودوا يطيقون وجود رموز الفساد والكسب غير . وتعيش على التاريخ

  .المشروع في مؤسسات السلطة
.  قراءة نرجسية منفعلة غير موضوعيةفي هذا السياق، تخطئ قيادة حماس ان هي قرأت الموقف الشعبي

ويكبر خطأها وتكون نتائجه أشد ضرراً إذا اعتقدت ان الناس انتصرت لبرنامجها السياسي الرافض للسالم 
وهي تدرك أكثر من سواها أنهم لم يصوتوا لصالح برنامجها االجتماعي واالقتصادي . والمعارض للمفاوضات

 العسكري، وهي، بناء على هذا اإلدراك، لم ترفع في االنتخابات شعارات أو خطها النضالي المستند الى الخيار
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تمجد الكفاح المسلح وتشيد بالعمليات االستشهادية، ولم تدع بعد الفوز الباهر الى تصعيد العمل العسكري ضد 
  .إسرائيل واإلسرائيليين

محلية واالقليمية والدولية مرتبكة في وتبين ردود الفعل على نتائج االنتخابات التشريعية الثانية أن القوى ال
وتميزت . التعامل مع الواقع الجديد الذي أفرزه فوز يصح أن يقال فيه انه لو كان أقل لكان أفضل للجميع

وإذا تجاوزنا المعلومات حول . حماس عن اآلخرين بارتفاع درجة االنفعال في صفوفها وعلى كل المستويات
ادتها ان الحركة خططت في هذه االنتخابات لتسلم السلطة يبقى صحيحاً أهداف حماس، فإن أقوال عدد من ق

ومجريات المعركة تبين أنها لم تخطط للفوز . ومفهوماً إذا أخذ في سياق الحديث عن برنامجها االستراتيجي
 الطريق  مقعداً في المجلس التشريعي، ولم تطرح في الحملة االنتخابية وقبلها، برنامجاً يشير الى أنها في٧٤بـ

  .الى ديوان رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة
وبشأن المستقبل، ال حاجة الى مجهر، للتعرف الى التحوالت الجارية، منذ فترة، في فكر حماس السياسي، 

صحيح أن قيادتها ظلت خالل االنتخابات تتمسك بشعاراتها . ورؤية الطريق الذي اعتمدته بعد المفاجأة السعيدة
واقفها في أحيان كثيرة غامضة، لكن الصحيح أيضاً أن هذا الغموض لم يكن مبهماً عصياً على القديمة وظلت م

وتكيفت مع رغبة الناس ومع التطورات االقليمية والدولية . الفهم، ويندرج تحت بند الغموض البناء المقصود
نها الموافقة على التهدئة وأطلقت اشارات تعكس رغبة في االعتدال وتبنت توجهات ليست بعيدة عن الواقعية، م

  .وااللتزام بـ الهدنة
لدى التدقيق في أقوال قادة حماس في غزة والقدس، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المكتب السياسي 

 في دمشق، تتضح توجهاتها ويتأكد تخليها عن المواقف االيديولوجية الجامدة والشعارات ٢٨/١/٢٢٠٦يوم 
: ة والتدرج مبدأ اساسياً، ويبين الشوط المهم الذي قطعته على طريق التكيف مع الواقعالرنانة وتبنت المرحلي

الحركة ال تريد إلغاء إسرائيل، حماس ستفي بالتعهدات التي قدمتها السلطة إلسرائيل، لن نحمل السلم بالعرض، 
كا ليست عدواً ونحن الحركة ستتعامل بواقعية مع االتفاقات الموقعة مع إسرائيل وضمنها األمنية، أمير

وفي الشأن . مستعدون للحوار معها، حماس مستعدة لهدنة طويلة، لن نتصادم مع عباس إذا استأنف المفاوضات
الحركة مستعدة لدمج الفصائل المسلحة بما فيها جناحها العسكري وإقامة جيش كأي دولة، : الداخلي قالوا

الخ من ...  عما مضى، حماس لن تعزل أحداً من وظيفتهمحاربة الفساد في السلطة ستجري على قاعدة عفا اهللا
المواقف التي تشير الى أن قيادة حماس تنوي التمسك بهدية السماء بكل قواها وتسعى لتحسين صورتها في 

  .الساحة الدولية وتعمل على طمأنة الجميع كل في مجال اهتمامه
 بالموقف الفتحاوي في المؤتمر الصحافي الشهير وبصرف النظر عن تفسير حماس ألقوال قادتها، فإنها تذكرني

، ومهد فيه طريق الحوار بين المنظمة واإلدارة األميركية، إذ ١٩٨٨الذي عقده عرفات في جنيف أواخر عام 
وتذكر مواقف حماس ايضاً بحال قيادة المنظمة حين قررت . أعلن يومها نبذ منظمة التحرير للعنف واإلرهاب

 وحتى إعالن مبادرة ١٩٧٤ار الذي جلست عليه طويالً منذ أقرت البرنامج المرحلي عام القفز عن حائط االنتظ
، وكيف نزلت عن سلم إعالن قيام الدولة الى ميدان التسوية السياسية، ووافقت على وضع ١٩٨٨السالم عام 

... ن التاريخية ورفعت شعار دولتين للشعبين على أرض فلسطي٣٣٨ و٢٤٢البندقية جانباً، واعترفت بالقرارين 
  .الخ من الشعارات والمواقف التي قادت المنظمة الى المفاوضات في مدريد وواشنطن وأوسلو

الى ذلك، يخطئ من يعتقد ان قفز حماس الى ملعب التسوية السياسية يعني انخراطها فوراً في لعبة المفاوضات 
عتمدته، الى فترة تقوم خاللها بحركات تحمية واللقاءات مع االسرائيليين، فهي بحاجة، وفق مبدأ التدرج الذي ا

ثم ان من حق قيادة . و تسخين كالتي يقوم بها عادة الالعبون المحترفون قبل بدء المباراة واحتساب الزمن
حماس أخذ الوقت الكافي للتمرين على أرض الملعب الجديد وتجهيز الذات بمستلزمات المباراة وتكييف 

تي تتوقع ان تقدم لها من االدارة األميركية واسرائيل وأوروبا ترضية ومكافأة أوضاعها، وانتظار العروض ال
وأظن ان قيادة حماس . لها مقابل انسحابها من مقاعد المتفرجين ونزولها الى ملعب التسوية كفريق أساسي
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ا ميدان تتوقع مكافآت كالتي قدمت للمنظمة وعرفات عندما تخلوا عن الكفاح المسلح وتخطوا الحواجز وعبرو
من حق قيادة حماس مثالً ان تطالب اسرائيل باطالق دفعة كبيرة من األسرى وضمنهم كوادرها، . التسوية

وايضاً تسهيل نقل مركز ثقلها القيادي من دمشق وطهران والعواصم األخرى الى قطاع غزة، كما حصل مع 
حركة والتنقل وعدم تعرضهم للتصفية المنظمة وقيادتها، وتوفير الضمانات الالزمة لتمتع قادتها بحرية ال

  .واالغتيال كما حصل للشهيد أبو علي مصطفى
وتعرف قيادة حماس ان ال مفر أمامها بعد تسلم زمام الحكم من الحديث مع اسرائيل في قضايا أمنية واقتصادية 

ايا السياسية ان لم يكن في القض) الحركة في المعابر، كهرباء، ماء، مجاري، رخص سيارات(وحياتية يومية 
وبالمقابل تخطئ اسرائيل واالدارة األميركية ودول االتحاد األوروبي، يخطئون عندما يرفعون سقف . الكبيرة

لقد طرحت قيادة حماس . مطالبهم من قيادة حماس، ويفرضون على الشعب عقوبات جماعية بسبب تصويته لها
اسية واألمنية الكبيرة والصغيرة، ومطالبتها بنبذ مبدأ التدرج والمرحلية في التعاطي مع جميع القضايا السي

العنف واالرهاب واالعتراف باسرائيل، فوراً وعلناً بالصوت والصورة، يندرج تحت بند فرض شروط 
تعجيزية مسبقة ال تتحملها قيادة حماس خصوصاً انها ال تزال موجودة في الخارج ولم تحتل مقاعدها تحت قبة 

  . الحكم بعدالبرلمان ولم تتول مقاليد
وأخيراً، السؤال المباشر المطروح هو كيف ستدير هذا النصر وماذا ستفعل به؟ هل ستجيد توظيفه باتجاه 
تكريس دورها كحركة تتطلع الى المستقبل وتؤكد من خالله قدرتها على النهوض بمشروع بناء دولة للشعب 

  االسالمية؟الفلسطيني، أم ستحاول توظيفه لجهة نشر فكر الثورة والعقيدة 
 في المئة ٦٣األول، ان : في كل األحوال، خصوصاً قبل تشكيل الحكومة يفيد تذكير حماس بأمرين جوهريين

من الفلسطينيين صوتوا في انتخابات الرئاسة لصالح برنامج أبو مازن الذي كان واضحاً اكثر من اللزوم في 
والكل يعرف أنه رفض بقوة عسكرة . عسكريكل المسائل الحيوية، خصوصاً المفاوضات والسالم والعمل ال

واألمر الثاني هو ان مؤسسة الرئاسة و مؤسسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هما . االنتفاضة والمجتمع
وخير للجميع ان تركز حماس على القواسم المشتركة مرجعية الحكومة الفلسطينية حمساوية كانت أو فتحاوية، 

  .سستينللتعايش والتفاهم مع المؤ
  ١٠/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  جاهل الشعب الفلسطينينتهذا هو نحن  .٦٤

   ناتان شارانسكي
فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية نتيجة منطقية للعملية السلمية المستمرة منذ اكثر من عقـد مـن الزمـان     

  ‚والتي تجاهلت بصورة كاملة ما يحدث داخل المجتمع الفلسطيني
لسلمية ببناء مجتمع حر فلسطيني فإن العالم الديمقراطي بما فيـه اسـرائيل غـض               فبدل الربط الجدي للعملية ا    

الطرف عما يحدث من تفاعالت داخل المجتمع المدني الفلسطيني وكانت النتيجة ان امتأل الشارع الفلـسطيني                
  ‚ب معابالميليشيات المسلحة والشباب الذين يمجدون العمليات االنتحارية وانتشار كراهية اسرائيل والغر

استخدمت االسرة الدولية المساعدات التي قدمت بمليارات الدوالرات من اجل تقوية ياسر عرفـات والـسلطة                
الفلسطينية ومن اجل تهميش جماعات وطنية مثل حماس ونتيجة االنتخابات الفلسطينية هي ثمرة هذا المفهـوم                

  ‚الفاشل لصنع سالم لم يؤد اال الى دعم دكتاتورية فاسدة
 اعتقد ان ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية الجراء اصالحات لن يؤدي الى شـيء سـوى الـى                   العالم

اضعاف السلطة وتقوية حماس والحقيقة هي عكس ذلك ضمن خالل الفشل في ممارسة الضغوط على الـسلطة                 
ة واسرائيل واالتحـاد    الفلسطينية لتحسين حياة الفلسطينيين فإن الالعبين على اوتار السالم مثل الواليات المتحد           
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االوروبي جعلوا انفسهم مكروهين في اعين الفلسطينيين الذين لم يروا سوى ان حياتهم تسير من سـيء الـى                   
  ‚أسوأ

فعباس لم تمارس عليه    ‚ عندما توفي ياسر عرفات تأملنا ببداية انطالقة جديدة لعملية السالم ولكن هذا لم يحدث             
والحكومة االسرائيلية أسكرها   ‚ الحات المطلوبة التي يحتاجها الفلسطينيون    االسرة الدولية الضغوط للقيام باالص    

المديح الذي كالته لها االسرة الدولية على الخطوات االحادية الجانب لتي اتخذتها وهي خطوات ادت الى تقوية                 
  ‚القوى الوطنية في المجتمع الفلسطيني

  لماذا نجحت حماس
نية التي تقودها فتح على انها سلطة فاسدة ال سبيل الصالحها وانهـا لـن               لقد نظر الفلسطينيون للسلطة الفلسطي    

تفعل اي شيء لتحسين حياة الفلسطينيين في الوقت الذي ظهرت حماس كمنظمة لم تلطخ بالفساد وهي تقدم في                  
طة لقد كانت االنتخابات عبارة عن خيار ما بين سـل         ‚ نفس الوقت بعض الخدمات االجتماعية لفقراء الفلسطنيين      

وعليه فان فوز حماس فـي تلـك        ‚ فاسدة تتمحور حول خدمة مصالح اعضائها ومنظمة وطنية تدعو لالصالح         
  ‚االنتخابات ما كان يجب ان يشكل اي مفاجأة ألحد

انني اعتقد ان الكثير من الفلسطينيين الذين صوتوا لحماس صوتوا من اجل وضع حد للفساد واستعادة األمـن                  
اصالحات حقيقية وشعار حماس خالل االنتخابات لم يكن القوا باليهود في البحر بل كان              وحكم القانون والقيام ب   

اآلن السلطة الفلسطينية الفاسدة انهارت وبزغ في نفس الوقت نجم منظمة وطنيـة وعلـى               ‚ االصالح والتغيير 
  ‚العالم أن يتمسك اآلن بضرورة األخذ بالوضوح األخالقي للعملية السلمية

فماليين العرب ومـنهم    ‚  تكون سياسة دعم الديمقراطية في الشرق األوسط قد تلقت ضربة قاتلة           انني أتمنى أال  
وإذا لم نفعل ذلك فـإن      ‚ الفلسطينيون ينظرون إلى غد أفضل وعلينا أن نتعاون معهم من أجل تحقيق هذا الهدف             

  ‚ذلك ال يعني خيانتنا لهم مرة أخرى فحسب بل وتهديد وجودنا ومصالحنا أيضا
أكدت االنتخابات الرئاسية الفلسطينية وما تبعها من انتخابات محلية وأخيرا انتخابات تشريعية ان األراضي              لقد  

ان ما حدث ليس باالنجاز السهل لمناطق تعيش في         ‚ الفلسطينية أصبحت رائدة في الديمقراطية في العالم العربي       
لمشاكل االقتـصادية والـسياسية ذات األبعـاد        ظل االحتالل وغالبا ما تعيش أوضاعا ال تسر وبها الكثير من ا           

  ‚المتعددة
ما شاهدناه خالل االنتخابات التشريعية الفلسطينية هو سيادة األمن والنظام وروح وطنية جعلت الجميع فخورين               

وبالرغم من ان الديمقراطية تحتاج إلى ما هو أكثر من االنتخابات لم يعد بوسع احد أن يقـول                  ‚ بما يقومون به  
  ‚ تلقائية ان اسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسطبصورة

‚ االنتخابات التشريعية الفلسطينية غيرت بالتأكيد المشهد السياسي في األراضي الفلسطينية وفي الشرق األوسط            
 فـي   لقد كانت بحق تنافسا حقيقيا ونزيها بين االحزاب الوطنية والقوى العلمانية لفتح ومتحـديهم االسـالميين               

حماس وشكل ذلك معركة حامية الوطيس على قلوب وعقول الشعب ليس في االراضي الفلسطينية فحسب بـل                 
فلقد تفوقت كثيرا في حملتها     ‚ ان ظهور حماس كقوة منتصرة لم يشكل لنا اي مفاجأة         ‚ وفي العالم العربي االوسع   

  ‚االنتخابية على حركة فتح في جميع االوجه
ت لحماس لم يكن من اجلها كتنظيم ديني بل جاء التصويت في جزء كبير منه ضـد                 علينا ان ندرك ان التصوي    

لقد عجزت فتح عن تأمين االمن والنظام وعجزت عن تحقيق اي           ‚الفساد وعدم الفاعلية التي تميز بها حكم فتح         
سطيني الذي  نتائج ذات مغزى للعملية السلمية ناهيك عن استمرار الظلم وعدم الرضا اليومي لدى المواطن الفل              

  ‚مل من العيش باستمرار منذ عقود تحت االحتالل
كان شـعار   ‚ نأمل ان تدرك حماس وقيادة حماس طبيعة الدعم والتأييد الذي حصلت عليه من الشعب الفلسطيني              

حركة حماس خالل الحملة االنتخابية هو االصالح وليس االنتقام يجب ان يتم اآلن تشكيل حكومة وحدة وطنية                 
ان هناك حاجة   ‚ السلطة الفلسطينية بحيث تعمل تلك الحكومة من اجل صالح الشعب الفلسطيني ككل           في اراضي   
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فبعد سنوات من سوء االدارة اصبحت السلطة       ‚ ماسة لوجود رئيس وزراء جديد وقوي يلتزم بالتغيير واالصالح        
‚ لن تمول فشلها الى االبـد     الفلسطينية على حافة االفالس ويجب على هذه السلطة ان تدرك ان االسرة الدولية              

  ‚ويجب عليها ان تتخذ خطوات حاسمة الصالح وتقوية االجهزة االمنية وفك البنية التحتية لالرهاب
االعين مركزة اآلن على حماس التي اصرت على دخول العملية الديمقراطية ووافقت على وقف اطالق النـار                 

  ‚ تجاه شعبها الفلسطينيويجب على حماس اآلن أن تتحمل مسؤوليتها‚ والتزمت به
نتوقع من الغرب أن يحترم الخيار الديمقراطي للفلسطينيين وان يبقى مستعدا للتعامل مع أي حكومة يتم تشكيلها                 

  ‚ما دامت ملتزمة تلك الحكومة باإلصالح
شريكة في  إن المهمة ا لملحة القادمة هي بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية ومستقرة ويمكن ان تكون                 

هـذا  ‚ دولة مثل هذه يجب أن يكون لديها تواصل جغرافي ومعابر حرة تربطها مع العـالم الخـارجي                ‚ السالم
يتطلب من إسرائيل ان تتغير من قوة احتالل تعتمد على القوة الى دولة تساعد في بناء دولة وتعتمد على وسائل                    

  ‚ دولتينمقبولة عالمية تؤدي في النهاية إلى قيام حسن الجوار بين
ليس بوسع إسرائيل أن تدير ظهرها وان توهم نفسها بأن جدار العزل الذي اقامته سيوفر لها األمن الذي تحلـم                    

  ‚به فالشيء الحاسم في رسم اي حدود هو الطرف اآلخر الذي يقف في الجهة األخرى من الحدود
  ‚تم في ظل وجودهإن اقامة وبناء دولة فلسطينية أمر يتناقض مع االحتالل وال يمكن أن ي
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 فوز حماس خيار شعبي لنهج المقاومة .٦٥
   محمد إبراهيم خاطر

في االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي اجريت      ) حماس(فوز ساحق ومستحق حققته حركة المقاومة االسالمية        
‚ تي حصلت عليها حركـة فـتح       مقعدا وهو تقريبا ضعف عدد المقاعد ال       ٧٦مؤخرا وحصلت فيها حماس على      

مع انه فوز طبيعي ومتوقع نتيجـة للحـضور البـارز           ) تسونامي سياسي (وفوز حماس اعتبره البعض بمثابة      
لحماس على الساحة الفلسطينية منذ سنوات ونتيجة لالنشقاقات داخل حركة فتح والفساد المتغلل في مؤسـسات                

  ‚السلطة الوطنية الفلسطينية
السالمية اليوم هي الوحيدة القادرة على تحقيق آمـال الـشعوب العربيـة واالسـالمية               وازعم ان الجماعات ا   

وطموحاتها وذلك بعد الترهل الذي اصاب الكثير من االحزاب الحاكمة واالحزاب العريقة التي ابتعد القـائمون                
  ‚باتعليها كثيرا عن هموم وتطلعات الجماهير واصبحت تلك االحزاب ساحة للصراعات وتصفية الحسا

والكثير من االحزاب الممسكة بتالبيب السلطة في عالمنا العربي اليوم تحولت الى عصابات تديرها حفنة مـن                 
المفسدين والمنتفعين الذين ال هم لهم اال تحقيق مصالحهم الشخصية وهو ما يعصف بكل االحزاب ذات التاريخ                 

  ‚الوطني وذات التاريخ النضالي البعيد
والحركات هي التي قدمت الكثير من التنازالت دون الحصول على اية مكاسب حقيقية             وحكومات هذه االحزاب    

  ‚وهي التي جوعت الشعوب العربية واذلتها بالفقر والقهر
والجماعات االسالمية تؤمن بخيار المقاومة النه هو السبيل الوحيد لتحرير االرض والمقدسات وحفظ الكرامـة               

  ‚واصل من قبل قوات االحتالل الغاشموالعرض في ظل القهر والعدوان المت
والجماعات االسالمية اليوم هي االقرب للجماهير واالكثر دراية بما تعانيه من مشكالت وويالت وذلـك مـن                 
خالل االحتكاك اليومي بالجماهير والعمل على تقديم كافة اشكال الدعم والخدمات التـي يحتاجهـا المـواطن                 

  ‚البسيط
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الكثر وعيا وانضباطا وتنظيما وهي االكثر نزاهة وطهارة يد وهم االكثر التزامـا             والجماعات االسالمية هي ا   
بالثوابت وبالعمل الوطني المشترك فقد التزمت حماس بالهدنة مع اسرائيل رغم الخروقات العديدة التي شهدتها               

  ‚من قبل الكيان الصهيوني
عية تدرك استحقاقات المرحلـة وتحـدياتها       وقيادات الجماعات االسالمية ومنها حركة حماس قيادات وطنية وا        

وكوادرها هم من النخبة والصفوة في المجتمعات العربية ومن هنا كان دعوتهم لجميع القوى الوطنية لتحقيـق                 
  ‚شراكة سياسية تعبر عن مجمل الشعب الفلسطيني وتكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

قوة في حركات التحرر الوطني وقدمت الكثيـر مـن التـضحيات بـاالنفس              والجماعات االسالمية شاركت وب   
  ‚وباألموال وفوزها في اية انتخابات تخوضها يعتبر نتيجة طبيعية وثمرة من ثمار تضحياتها الكثيرة

وفوز حماس اثار موجهة من التهديدات بوقف المعونات والمساعدات من قبل دول وهيئات دولية واثار موجـة                 
  ‚واالنتقادات الحادة من قبل حركة فتح في الداخلمن التشكيك 

وفوز حماس هو خيار شعبي الستمرار المقاومة التي هي السبيل الوحيد الستعادة الحقوق فهي التـي حـررت                  
الجنوب اللبناني واخرجت منه قوات االحتالل االسرائيلي ليال وهي مذعورة كالفئران وكان لها الفـضل فـي                 

  ‚تحرير قطاع غزة
ماس وهو خيار شعبي في مواجهة الفساد الذي تعاني منه السلطة منذ عقود ولم تلفح ال فـي القـضاء                    وفوز ح 

  ‚عليه او حتى في فتح ملفاته للمناقشة والمحاسبة
واثبت الشعب الفلسطيني الصابر المحتسب انه شعب متمدن وشعب متحضر يؤمن بالديمقراطيـة وهـذا هـو                 

  ‚البالد العربيةالنموذج الذي يجب ان يحتذى في جميع 
وموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستحق االشادة النه رفض التدخالت الخارجية في الشأن الفلـسطيني               
ورفض الضغوط والتهديدات االميركية وقال انه يجب اجراء االنتخابات في موعدها ويجب احترام النتائج التي               

  ‚س بتلك االنتخاباتستسفر عنها االنتخابات التشريعية حتى ولو فازت حما
ومشاركة المرأة العربية وبكثافة في االنتخابات المصرية والفلسطينية وفي غيرها يبشر باالمل فهنـاك نـساء                
واعيات يدركن اهمية المشاركة السياسية ويدركن اهميتهن في احداث التغيير وال شك انهـن يحـسن تربيـة                  

هضة المجتمعات ورقيهـا وهـؤالء االوالد هـم االمـل           اوالدهن ويغرسن في انفسهم اهمية الديمقراطية في ن       
  ‚والمستقبل الواعد لكل االمم

والفضل في الفوز الكاسح الذي تحققه الجماعات االسالمية يعود جانب كبير منه لالخوات الالتي يشاركن فـي                 
  ‚االنتخابات ترشيحا وتصويتا رغم المضايقات الكثيرة التي يتعرضن لها

ينية في االنتخابات وبكثافة تعكس ايضا االنحياز لخيار المقاومة فالمرأة التـي اعطـت              ومشاركة المرأة الفلسط  
  ‚صوتها لحركة حماس في االنتخابات الفلسطينية هي ام الشهيد واخت الشهيد وزوجة الشهيد وابنة الشهيد

ما في انحاء كثيرة    والمرأة اصبحت سببا مهما في تغيير موازين القوى السياسية ليس في عالمنا العربي فقط وان              
  ‚من العالم

والمطلوب في هذه المرحلة هو دعم الحكومة الفلسطينية المقبلة وعدم الضغط عليها لتقديم تنازالت او القبـول                 
  ‚بأنصاف الحلول وخصوصا من قبل بعض االطراف العربية

ة يجب ان يبقى الى ان      والبد للجميع ان يقفوا ضد المحاوالت التي تستهدف نزع سالح المقاومة فسالح المقاوم            
  ‚يحصل الفلسطينيون على دولتهم وعلى حقوقهم المسلوبة

والمرحلة المقبلة بحاجة الى توحيد الصفوف والى شراكة سياسية وهو ما دعت اليه حركة حماس ألن الحكومة                 
ومواجهـة  الفلسطينية المقبلة يجب ان تكون حكومة وحدة وطنية لكي تكون قادرة على مواجهة الفلتان االمني                

  الفساد والبطالة والفقر وهي بحاجة الى طرف يملك قوة الردع ومقاومة العدوان واالحتالل وهو المقاومة 
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  ‚وسالحها والطرف الثاني يمد يده التفاوض من اجل الحصول على الحقوق المسلوبة
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  حماس والقانون الحديد لألوليغارشية .٦٦

  إبراهيم عرفات      
وعلـى رغـم    . األوليغاركية كلمة يونانية الجذور تعني حكم القلة أو انفراد بضعة من الناس بإدارة الشأن العام              

النقد الشديد الذي يحب بعضهم أن يوجهه إلى األوليغاركية بزعم أنها من صور االستبداد، إال أنه ثبت عـصراً                   
. والسبب وراء ذلك بسيط   . ما فيها الديموقراطيات  بعد آخر أن ال فكاك من وجودها في مختلف النظم السياسية ب           

فالجماهير، وإن كانت تهتم بالسياسة وتؤثر فيها، إال أن األمر من الطبيعي أن ينحصر عند اتخاذ القـرار فـي                    
ومن أشهر  . ولهذا السبب اعتبر بعض الدارسين أن األوليغاركية صفة أصيلة تالزم السياسة دائماً           . دائرة ضيقة 

، كتاباً عنوانه   ١٩١١ذا الرأي عالم االجتماع السياسي األلماني روبرت ميتشيلز الذي وضع عام            من دافع عن ه   
  .األحزاب السياسية ال يزال يعتبر من أمهات الكتب في علم السياسة

توصل ميتشيلز إلى استنتاج أطلق عليه القانون الحديد لألوليغارشية فسر به لماذا تقول األحزاب السياسية شيئاً                
فعل آخر، ولماذا تبيع أنصارها كالماً معسوالً ال تنجز منه إال القليل، بل وقد تنكث بكل ما قطعته على نفسها                    وت

والسبب كما يشرح ميتشيلز أن األحزاب السياسية ال تقيم بما تطرحه من برامج وأفكار وإنما بمـا                 . من وعود 
 الحركة تبدأ مجبرةً بإعادة تنظـيم نفـسها بـشكل           وحينما تنزل من عالم الفكر إلى دنيا      . تستطيع أن تنفذه منها   

يعهد اليها  ) أوليغاركية(يتناسب والمهمات العملية الملقاة على عاتقها، ما يلزمها اختيار مجموعة صغيرة الحجم             
 ومن هذه النقطة يبدأ التغيير، وتحديداً حينما      . إدارة العالقة اليومية الصعبة والمتقلبة مع القوى السياسية األخرى        

تكتشف تلك القلة مشقة العمل السياسي وصعوبة التعامل عن قرب مع الخصوم وتجد أنها تتعرض لصور مـن                  
في تلك األجواء الشاقة التي ال تشعر بها جماهير الحزب، تجد تلك القلة التنظيمية المحدودة               . الضغوط والمعاناة 

خصوم وأن تقدم لهم تنازالت قد يـرى فيهـا          أن عليها اذا أرادت تسيير األعمال أن تقبل بالحلول الوسط مع ال           
الجمهور تنكراً لبرنامج الحزب وخيانة لمبادئه، فيما هي من وجهة نظر تلك القلـة مـن ضـرورات العمـل                    

واعتبر ميتشيلز أن الفارق بين الشعارات المعلنة والسياسات المطبقة يكاد يكون سـمة عامـة لكـل                 . السياسي
يديولوجي التي تعلن أنها ستطبق كل ما جاء في عقيدتها ثـم تنتهـي تحـت                األحزاب، بما فيها ذات الطابع األ     
  .ضغط الواقع بقبول ما هو دون ذلك

ديد لألوليغارشية فتقدم على إبداء اللـين تحـت         جهل تخضع حركة حماس للقانون ال     : والسؤال بعد هذه المقدمة   
أم تخالف ذلك القانون فتبقى ثابتة على       ضغط الواقع وتعديل فلسفتها مناقضةً بعض ما كانت تعد به جمهورها،            

 وهل تفعل ما فعلته األحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية، مثالً، إبان            برنامجها ضاربةً بالواقع عرض الحائط؟    
الحرب الباردة عندما تخلت عن كثير من مواقفها المبدئية إلى درجة أن بعضها حذف من اسمه الرسمي وصف                  

 بعض التجارب االستثنائية في تاريخ األحزاب فتبقى جامدة على ما هي عليه حتى لو               الشيوعية، أم أنها ستكرر   
  كلفها ذلك بقاءها كما حدث على سبيل المثال مع الحزبين الشيوعي في روسيا والنازي في ألمانيا؟

 حمـاس   من جهة بدت  . السؤال محير ومن المبكر اإلجابة عنه ألن هناك حججاً مقنعة لإلجابة عليه بنعم أو ال              
بعد االنتخابات وكأنها مختلفة عنها قبلها، وأنها تدرك أنه بات عليها أن تتحول من المقاومة إلى اإلدارة ومـن                   

حماس وفتح والفصائل الفلسطينية كافة كلها يعرف حق المعرفة أن الناخب الفلـسطيني              فـ. الثورة إلى الدولة  
ي ناخب في العالم، قضايا الداخل بالمقـام األول، وأنـه           عندما توجه إلى صناديق االقتراع إنما كان يعنيه، كأ        

ثم يأتي بعد ذلك كسبب ثان أو ثالث أو حتى أخير موافقتـه             . اختار حماس لقناعته بقدرتها على محاربة الفساد      
ولو أتيح للفلسطينيين خيار يجمع طهـارة حمـاس فـي الـداخل             . على خط حماس المعارض لعملية التسوية     

  .وض مع الخارج لكانوا اختاروهواستعداد فتح للتفا
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وألن أولويات العمل الداخلي من توفير الوظائف والرواتب والعالج والتعليم والمواد الغذائية والمعابر اآلمنـة               
واألموال والخدمات وتفاصيل أخرى كثيرة ال يمكن أن تتم في الظروف الراهنة من دون الترتيب مع إسرائيل                 

اس، اذا أرادت أن تنجح، سيتعين عليها أن تسعى للبحث عن هدنة مع إسرائيل              وبدعم المجتمع الدولي، فإن حم    
وأن تلجأ إلى فتح وإلى دول عربية وأجنبية لمساعدتها في ذلك، وهو ما يتطلب من قادتها وقد أصـبحوا فـي                     

جاه مـن   وظهرت بشائر في هذا االت    . موقع المسؤولية تخفيف شعاراتهم واستبدال برنامج المقاومة بآخر للتهدئة        
بينها ما أكده رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل عن حرصها على مشاركة اآلخرين لها في الساحة الفلـسطينية                  
في تشكيل الحكومة وفي مقدمهم فتح، وما طرحه إسماعيل هنية في الرسالة التي بعث بها عبر وسائل اإلعالم                  

  .رإلى أعضاء المجموعة الرباعية مقترحاً عليهم الدخول في حوا
ولكن من جهة أخرى ال توجد ضمانات كافية تؤكد أن حمـاس سـتلين وتتـصرف وفقـاً للقـانون الحديـد                      

فالحركة، وإن تصرفت في االنتخابات على أنها حزب سياسي نافس على الـسلطة، تبقـى فـي            . لألوليغارشية
ر قنوات مـستقلة    جوهرها حركة اجتماعية ممتدة اعتادت أن تتواصل مع الشارع من خالل أعمال تطوعية عب             

واليوم، وإن نالت حماس حق تشكيل الحكومة وإدارة مؤسساتها، إال أنهـا            . كونتها بعيداً من مؤسسات الحكومة    
 عاماً،  ٢٠لن تغامر بالتفريط في قنوات التواصل الخاصة التي بنتها بنفسها مع الجمهور الفلسطيني عبر حوالي                

 يرجح أن تتخلى حماس عما كان يربطها بالناس قبل وصولها إلـى             وبالتالي ال . خوفاً من أن تنقلب عليها األيام     
  .الحكم، وهو ما سيبقيها وفية لبرنامجها ال تغير أو تبدل فيه شيئاً أو تقايض عليه مهما اشتدت عليها الضغوط

إلى جانب ذلك، تعبر حماس منذ نشأتها حركةً أيديولوجيةً صريحة قد تمـارس البراغماتيـة أحيانـاً، لكنهـا                   
فهي مستعدة مثالً للقبول بهدنة مع إسرائيل كوسيلة للتهدئة والتقاط األنفاس،           . راغماتية الوسائل وليس الغايات   ب

ثم أن الظروف المعاكسة والضغوط التي ستتعرض لها        . لكنها ترفض أن تكون التسوية معها غاية في حد ذاتها         
اآلن ال تبدو الرسائل القادمة من الواليات المتحـدة         فحتى  . قد تقودها إلى مزيد من التشدد بدالً من إظهار اللين         

فهناك مبالغ مستحقة للسلطة جمدت، وتهديدات مبدئية بعـدم         . أو االتحاد األوروبي وبالطبع من إسرائيل مبشرة      
التعاون ما لم تُغير الحركة موقفها فتنزع سالحها وتقبل بحق إسرائيل في الوجود، كما ال تـزال فـي قائمـة                     

وما لم يطرأ تغيير في تلك الظروف أو في بعض          . ميركية مع أنها وصلت إلى الحكم بإرادة شعبية       اإلرهاب األ 
واذا أضيف إلى كل ذلـك أن       . منها لن تجد حماس مبرراً تستند إليه أمام جمهورها لتبرير أي تنازل تقدم عليه             
دأ المشاركة في حكومة تقودها،     حماس ال تبدو بعد فوزها الساحق صديقاً عظيماً لتنظيم فتح الذي يتحفظ عن مب             

  .فقد تجد الحركة أن عليها أن تقطع الطريق وحدها، وهو ما قد يدفعها إلى مزيد من التشدد
فالحركة تقف في مفترق طرق تحـاول أن تـتلمس          . وإزاء تلك الحيرة، يصعب القطع بأي الطريقين ستمضي       

ومع أن األمل موجـود فـي أن        . د ال تقوم منها   وبحذر شديد دبيب خطواتها كي ال تقع مبكراً في هوة سحيقة ق           
يفعل القانون الحديد لألوليغارشية فعلته السحرية سواء في حماس، فنرى قادتها وقد أقدموا على اتخاذ قـرارات   
عملية شجاعة، أو في خصومها ليتخذوا مواقف لينة من جانبهم تشجع علـى تليـين الحركـة، إال أن الواقـع                     

وليس من كاشف عن أين يمكن      . سرائيل بمرارته وتراكماته قد يبطل عمل هذا القانون       بتعقيداته والصراع مع إ   
فقد يصبح نجاح حماس وتشكيلها للحكومة مقدمة لعهد جديد فـي           . أن تذهب األمور إال االنتظار لبعض الوقت      

 ال يكـون غيـر      الحياة السياسية الفلسطينية ينهي حقبة طويلة من هيمنة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقد            
  .خبرة قصيرة العمر ربما تنتهي بأسرع مما بدأت

  ١٠/٢/٢٠٠٦الحياة 
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  النساء تلك القوة الكامنة وراء فوز حماس .٦٧
 إيان فيشر

لطالما دب الخوف من رجال حماس المدججين بالمتفجرات أو المتمنطقين بأحزمة ناسفة، لكن االنتخابات التي               
كشفت عن سالح جديد كان له كبير األثر في ترجيح كفة الحركة المذكورة             جرت مؤخراً في الساحة الفلسطينية      

  .ذلك السالح هو النساء. وفوزها
لقد اعتبر المحللون أن حماس قد حققت سابقة في االنتخابات التي جرت في قطاع غزة التي يشتهر مجتمعهـا                   

ء في حملته االنتخابية، إذ أرسـلهن       بالتدين والمحافظة؛ فهذه أول مرة يعمد فيها فريق سياسي إلى توظيف نسا           
إلى البيوت حامالت القوائم االنتخابية، وإلى أماكن االقتراع ليقمن بحث الناس على انتخاب مرشـحي حمـاس                 

  .حتى الدقائق األخيرة
 وبعد أن حققت هذه الجماعة اإلسالمية المتشددة، والتي تتبع التعاليم اإلسالمية بحذافيرها فوزاً غير متوقع، فإنه               

 مقعداً نالها الحزب، يـؤدين دوراً عامـاً         ٧٤من المرجح أن تجعل نساءها اللواتي فزن بستة مقاعد من أصل            
  . جديداً غير مألوف في المجتمع الفلسطيني

:  عاماً، وهي أستاذة في الجامعة اإلسالمية نجحت فـي االنتخابـات           ٤٨تقول جميلة الشنطي البالغة من العمر       
 المصانع والمزارع، وتابعت قائلة، سيكبر دورنا في المجتمع، وسنظهر للعـالم أن             سنصبح قادرات على إدارة   

  .تعاليم اإلسالم المتعلقة بالمرأة غير معروفة
وإذا صدقت توقعات السيدة الشنطي، فإن دور النساء الفلسطينيات لن يكون شبيهاً بالدور الذي أدتـه أتـرابهن                  

، والجدير بالذكر أنهن حققن إنجازات كبيرة على مر عقود مـن حكـم              العلمانيات والقريبات من الثقافة الغربية    
  .حزب ياسر عرفات الذي هزمته حماس حالياً

ومن النساء البارزات في حماس، حتى في الفترة السابقة لالنتخابات، أسـتاذة جامعيـة ذات صـفات مقلقـة                   
اس قضوا على يد اإلسرائيليين، وقـد       إلسرائيل والعالم الغربي، هي مريم فرحات، والدة ثالثة مجاهدين في حم          

ودعها أحد أبنائها على شريط مسجل قبل أن يهجم على مستوطنة إسرائيلية ويقتل خمسة أشخاص ثـم يـردى                   
. ولطالما رددت وسائل اإلعالم تعليقاً للسيدة تمنت فيه لو أنها أنجبت مئة ولد واستشهدوا بنفس الطريقـة                . قتيالً

 الشهداء هذه شوهدت في تسجيل مصور حاملة سالحاً نارياً وهـي تعلـن عـن                ولعل من الجدير بالذكر أن أم     
  .ترشحها لالنتخابات

لقد أصبحت تلك السيدة إحدى النواب الست المدرجات في قائمة حماس االنتخابيـة، بعـد أن نـص القـانون                    
حماس، تحلقـت  وإثر فوز . االنتخابي الفلسطيني على ضرورة إدراج عدد محدد من النساء في قائمة كل حزب         

مجموعة من النساء الشابات والمثقفات والمتكلمات اللواتي ال يجدن تعارضاً بين العمل الجهـادي والتطـور،                
حولها في حرم الجامعة اإلسالمية، وقالت الطالبة ريم النبريس البالغة عشرين عاماً وهي تعانق السيدة فرحات                

  .إنها أم لكل عائلة ولكل شخص: مهنئة
.  عاماً، والتي لم يكن لها نشاط سياسي في السابق، أن تستحق هـذا المـديح               ٥٦ة فرحات البالغة    وتمنت السيد 

لكنها أكدت على أن أدواراً أخرى ذات طبيعة مختلفة عن تقديم األبناء لالستشهاد هي أمور مهمة جداً بالنـسبة                   
ك تضحيات أخرى مهمـة كتقـديم       ليست التضحية باألبناء الوسيلة الوحيدة لبناء الوطن، فهنا       : وقالت. لحماس

  .الدعم المادي والتربية، ويفترض في الجميع أن يقدموا التضحيات حسب طاقاتهم وقدراتهم
ورغم أن الجامعة اإلسالمية تعتبر واحة النظام في صحراء الفوضى التي تعيشها غزة، إال أنها تعكس، ككـل                  

وتبدو الجامعـة،   . بالنساء اللواتي يناصرنها بشدة   األماكن األخرى، تلك الصور المتناقضة لعالقة حركة حماس         
بسبب هيمنة حماس وقوى أخرى عليها، مقسومة إلى قسمين حسب الجنس، وقد تمر من دهليز محتشد إلى آخر                  
وال ترى امرأة إال وهي محجبة أو منقبة، وتجدر اإلشارة إلى أن النساء المؤازرات لحماس كن قد وضعن إثر                   

  . عصبة خضراء فوق أغطية رؤوسهنفوز حماس باالنتخابات 
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غير أن حماس التي تتبع قانوناً صارماً فيما يتعلق بالزي، تشجع تعليم الفتيـات، بـل أنهـا تتعهـد بتكاليفـه                      
 سنة، والتي تتخصص بمجال الكيمياء إنهـا نـشأت          ٢١وتقول صابرين البراوي البالغة من العمر       . ومصاريفه

ساء، فحضرت حلقاتها االجتماعية، ودورات لتعلم المهارات القيادية        وهي تشارك في برامج حماس الموجهة للن      
  .وحضرت صفوف القرآن

 سنة والتي تدرس العلوم المعلوماتية إن برامج حماس الدراسية ليـست دينيـة         ٢١وقالت أحالم الشاملي البالغة     
لم تكن  : وتابعت قائلة . ةوحسب، فهي تشمل أيضاً تعليم استخدام الحواسيب واالتصال بشبكة المعلومات العالمي          

أما اآلن  . النساء مطلعات على الوضع السياسي قبل أن تهتم حماس بشؤون النساء وتفسر لهن الوضع السياسي              
  . فقد أصبحن أكثر فهماً للواقع وللمسؤوليات الواقعة عليهن

فإن مساندي حماس   وإذا كان الرجال قد استأثروا خالل عقدين من الزمن بمعظم المناصب القيادية في حماس،               
وقـد  . وفتح ومحللين مستقلين أيدوا السيدة شاملي حينما قالت إن حماس حصلت على دعم كبير مـن النـساء                 

عكست الدراسات ونتائج االستفتاءات ذلك، حيث ثبت أن أعداد النساء اللواتي يدعمن حماس أكبر مـن أعـداد                  
  .الرجال

ر في محاربة إسرائيل، وهو دور نادراً ما تؤديه النساء،          ونظراً ألن دور الرجال األساسي في حماس قد انحص        
فقد وضعت حماس برامج اجتماعية جذبت النساء، من بينها برامج لمساعدة أرامل الشهداء والفقراء، كما أنهـا                 
أنشأت عيادات صحية وأنظمة رعاية وحضانات لألطفال، باإلضافة إلـى محـالت تجميـل ونـواد رياضـة                  

  . مخصصة للنساء فقط
إن النساء من يأخذن األوالد إلى العيادات،       : قال مخيمر أبو سعدة، وهو أستاذ علوم سياسية في جامعة األزهر          و

وتـابع قـائالً، وقـد      . وهن من يصحبن األوالد إلى المدارس، لذا، فقد ارتبطن في برامج حماس االجتماعيـة             
 كانت تجهزهن لهذا الحدث منـذ ثالثـين         اعتمدت حماس على قاعدتها من النساء في الحملة االنتخابية، وكأنها         

لقد الحظنا شيئاً جديداً في قطاع غزة، فعادة ما ال تتقبل تقاليد المجتمع الفلسطيني أن تقوم                : واستطرد قائالً . سنة
  . النساء بالترويج للحمالت في الشوارع، وهذه ظاهرة جديدة وخاصة بالنسبة لحماس

لم تدرك درجة   ) فتح(إن المنظمة   : أة في جناح الشباب في حركة فتح      وقالت ريم أبو عثرة المهتمة بشؤون المر      
تعبئة حماس للقطاع النسائي، وبالتالي لم تبذل مجهوداً يضاهي المجهود الذي بذلتـه سـيدات حمـاس أثنـاء                   

وال شك في أن فتح قد اعتبرت حصولها على أصوات النساء أمراً مسلماً به نظراً لكونهـا أكثـر                   . االنتخابات
زاب حمالً لرايات التحرر والمدنية، وألنها كانت في طليعة األحزاب المناصرة لحقوق المرأة فـي العـالم                 األح

  .العربي
لقد اعتبرت فتح أصوات النساء أمراً مسلماً به، وشكل ذلك احد األسباب التي أدت              : وختمت ريم حديثها بالقول   
  .إلى خسارتي في االنتخابات

و مرتبط بالدور الذي ستؤديه نساء حماس وكيف سيظهر ذلـك حـسب أحكـام               أما السؤال المطروح اآلن، فه    
وفي هذا السياق، قالت نعيمة شيخ علي، وهي نائب من فتح تدير شؤون مجموعة نساء فـي قطـاع                   . اإلسالم

فهن لن  . غزة، بأن تفسير حماس الحرفي لإلسالم سيبقى حاجزاً أمام مشاركة النساء الفعلية في الحياة السياسية              
وهذا يعني أنهن سيعانين من سياسة التفريق مما        . تمكن مثالً بموجب أحكام اإلسالم، من تولي منصب قضائي        ي

فهم يأخذون األمر   . إنهم يحترمون النساء، ولكن على طريقتهم الخاصة      : يؤدي إلى تهميش دورهن وتابعت قائلة     
  .مر تراجعاً كبيراً إلى الخلفحسب وجهة نظر دينية صرفة، لذلك ترى الحركات النسائية في هذا األ

وأكدت السيدة الشنطي، النائب الجديد في البرلمان والمؤيدة لحماس، أن نظرة الفرقاء البـاقين تجـاههن غيـر       
صحيحة، إذ صرحت بأن النساء، وخصوصاً زوجات قياديي حماس طالما أدين أدواراً جوهريـة فـي اتخـاذ                  

يتم سؤالنا عن رأينا قبل اتخـاذ أي قـرار          : وتابعت قائلة . ايتهنالقرار، لكن هذا األمر ال يعلن عنه بهدف حم        
  .وليس بعده كما يحصل مع الفرقاء الباقين
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ومن الممكن قياس مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر النظر في الدور الذي سيلقى علـى عاتقهـا عنـد                    
  .ء والعائلة والطفل فقطمعالجة المسائل الجوهرية، وليس القضايا االجتماعية المرتبطة بالنسا
 سنة وأرملة الشهيد جمـال منـصور،        ٤٤وأظهرت مقابلة مع منى منصور، أستاذة الفيزياء البالغة من العمر           

وأعلنت في  . القيادي البارز في حماس، قبل فوزها بالمقعد النيابي، أنها مهتمة جداً بالقضايا السياسية الجوهرية             
 اإلسرائيليين قد وصلت إلى طريق مسدود، وشددت على ضرورة إنشاء           سياق المقابلة إن مفاوضات السالم مع     

دولة فلسطينية، لكن قضية القدس والالجئين الفلسطينيين لن تخضع للمساومة، ملمحة بذلك إلـى المفاوضـات                
السابقة التي تمنع الالجئين من العودة إلى أراضيهم بعد أن ألحقت بالدولة اإلسرائيلية؛ وتابعـت قائلـة، علـى                   
حماس إعادة بناء الوضع االقتصادي والتخلص من الفقر والبطالة والحفاظ في الوقت الراهن على حالة الهدنـة                 

  .مع إسرائيل
لم ال نطرح الـسؤال     : لكنها في الوقت نفسه دافعت عن شاب من نابلس قرر أن يقوم بعملية استشهادية، وقالت              

عرض لضغوط كبيرة؟ أال تتساءلون ما الـذي يـدفع          بطريقة أخرى؟ ترى هل كان الشاب ليفجر نفسه لو لم يت          
بشخص ما إلى القيام بأمر مرير كهذا؟ ال شك في أن الناس يلجؤون إلى هذه الطرق بسبب شعورهم بالغضب                   

  .والظلم، وهم يرجون أن يحسن استشهادهم من أوضاع شعبهم
ى الطالبات في الجامعة اإلسالمية بأن      لكن قلقاً خفياً يختلج في النفوس حول عالقة حماس بالنساء، فقد قالت إحد            

برنامج حماس لم يرسم مستقبالً واضح المعالم فيما يخص وضع المرأة، ثم اسـتدركت قائلـة، لكـن حمـاس                    
يحب أناس كثيرون حماس ويؤيدون وجودها تحت       : استطاعت برغم كل شيء أن تكسب ثقتها، وختمت بقولها        

  .قبة البرلمان
  النيويورك تايمز
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