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  مبادرة بوتين تكتسب زخمًا فرنسيًا ورغبة دولية في تأهيل حماس .١

  الـرئيس الروسـي    حاتتـصري أن  :   رائد جبر   عن مراسلها  باريس, موسكو من    ١١/٢/٢٠٠٦ الحياة   قالت
حيـث  ،  بوتين عزمه دعوة حماس لزيارة موسكو أثارت عاصفة في االوساط السياسية والبرلمانية في روسـيا              

اعلن الناطق باسم الخارجية كامينين ان موسكو ستسعى الى اقناع قادة حماس بالتراجع عن المواقف المتطرفة                
وشدد على   قريب وجهات النظر بين حماس والرباعية،     وبدء تحرك جدي لدفع عملية السالم، كما ستعمل على ت         

. ان الحوار سيجري بالتوازي مع الحوارات الروسية مع االطراف االقليميـة المختلفـة، خـصوصاً مـصر                
وسارعت االوساط اليهودية في روسيا الى التحرك للضغط على موسكو، وأعلنت ان زيارة من هـذا النـوع                  

في المقابل  .  اجل االعتراف باسرائيل والتراجع عن المواقف المتطرفة       ينبغي ان تستغل للضغط على حماس من      
ودفعـت الـدعوة     .رحب مجلس االفتاء الروسي بمبادرة بوتين واعتبر انها تفتح آفاقا جديدة امام عملية السالم             

هد محللين روس الى الحديث عن استعادة موسكو دورها في عملية التسوية في الشرق االوسط، اذ قال مدير مع                 
الدراسات السياسية سيرغي ماركوف ان محادثات المسؤولين الروس مع قادة حمـاس سـتمنح التـسوية فـي           
المنطقة روحاً جديدة، واعتبر ان موسكو باتت تمتلك القدرة حاليا على شغل الفراغ الذي نجـم عـن الغيـاب                    

لدعم مواقف بوتين، واشار    في غضون ذلك، بدأ مجلس الدوما الروسي تحركا امس           .العملي للوسطاء االخرين  
  .الى اعداد مشروع قرار لدعم الرئيس بعد تصاعد الضغوط الخارجية شامل سلطانوف

روسيا دافعت عن الـدعوة     أن    : زهير اندراوس   عن -الناصرة من     ١١/٢/٢٠٠٦ القدس العربي    وأضافت
ان االسرة الدولية   الناتو  لف   هامش اجتماع وزراء دفاع ح     ىالتي وجهتها وأكد وزير الدفاع الروسي ايفانوف عل       

ـ                      ىلن تلبث ان تحذو حذو روسيا عاجال ام آجال معتبرا انه يجب ان تتم اتصاالت مع حماس مستقبال مشددا عل
وكـان   .ان روسيا، شأنها شأن باقي االسرة الدولية، ليست راضية عن المباديء التي تدعو اليها هذه الحركـة                

قال الكساندر كالوغين سـنؤكد      وفي موسكو، . ته الخارجية الفرنسية  الوزير الروسي اعرب عن رضاه لما اعلن      
  . طلب تغيير افكار حماس خالل لقائنا مع ممثليها ىعل

 الخارجية الفرنـسية  أن    :وكاالتو, محمد المداح عن المراسل    ،واشنطن من  ١١/٢/٢٠٠٦ عكاظ   وجاء في 
وقال مساعد المتحدث    . داخل اللجنة الرباعية  '' نايمكن ان تساهم في تعزيز مواقف     ''علنت ان المبادرة الروسية     أ

لكن طالما ال نزال في اطار      , هذه المبادرة اتخذت من دون التشاور مع الشركاء في الرباعية         ''باسم الوزارة ان    
  . ''فاننا نعتبر ان هذه المبادرة يمكن ان تعزز مواقفنا, االهداف والمباديء التي حددناها
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الخارجيـة    الى مـا قالتـه        : كريم المظفر   عن مراسلها  موسكو من  ١١/٢/٢٠٠٦ة   الخليج اإلماراتي  ولفتت
الروسية انها ال تستبعد أن يصل خالد مشعل إلى موسكو رغم تأكيد الكسندر كالوجين أن مسألة مشاركة حماس                  

ـ  . في المفاوضات مع موسكو ال تزال موضع الدراسة في الوقت الراهن      ادة وقالت صحيفة كوميرسانت إن القي
الروسية تنوي توجيه دعوة إلى مشعل الذي ينتظر وصوله إلى موسكو منتصف شباط الحالي وإن موسكو تأمل                 
في إقناع قادة حماس بأن تبقى االتصاالت الخارجية للسلطة الفلسطينية تحت سيطرة محمود عباس لكي تستمر                

الصعيد نفسه شدد دامير عزت اهللا رئيس       على   .السلطة الفلسطينية في الحصول على المساعدات المالية الغربية       
الدائرة الدينية لمسلمي القسم األوروبى من روسيا على ان زيارة قادة حماس إلى روسيا ستساعد على إحـالل                  

  .السالم في فلسطين
محافل سياسـية رفيعـة     أن   : جمال جمال عن مراسلها   القدس المحتلة     من    ١١/٢/٢٠٠٦الدستور   وأشارت

وقالت مصادر   .''هذا تلون لذاته  ''مشيرة الى ان  '' بوتين يبصق في وجه إسرائيل    أن  ب قالت   المستوى في تل أبي   
وصرح . إسرائيلية ان تصريح بوتين خلق شرخا في الجبهة الموحدة التي تقودها الواليات المتحدة ضد الحركة              

 كاتساف ، سـيحدو     موشيه كاتساف بان الرئيس الروسي يلحق ضررا بالمسيرة السياسية الن هذا االمر، حسب            
امـا   .واضاف ان توجيه هذه الدعوة هي خطوة منافية للعقـل بـشكل صـارخ         .بالحركة الى التشبث بمواقفها   

شمعون بيريز فقال انه ينوي اجراء مقابالت مع وسائل اعالم روسية ليشرح للمواطنين الروس لماذا يخطـئ                 
 .ت الرباعية غير ملزمة فما من جدوى في اتخاذها        واشار الى ان اذا كانت قرارا      .بوتين في اتخاذه هذا القرار    

واقترح بيريز مع ذلك التريث لبعض الوقت لرؤية نتيجة الضغوط التي تمارسها حاليا الواليات المتحدة علـى                 
  .وتنوي الخارجية االسرائيلية استدعاء السفير الروسي في تل ابيب لتقدم له احتجاجا رسميا .روسيا

تسيبي ليفني حذرت مما أسمته منحـدراً خطـراً         الى أن     :حلمي موسى  من    ١١/٢/٢٠٠٦ السفير   وجاء في 
وقالت ان الحركة منظمة إرهابية ويجـب       . يمكن أن يدفع قوى دولية أخرى إلى القبول بحلول وسط مع حماس           

بقيادة كما أن قرار الرباعية، يحدد شروطاً مسبقة إذا تمت تلبيتها يمكن للسلطة             . التعامل معها على هذا األساس    
وأضافت ليفني أن الشروط أساسية وأوليـة وال يمكـن التفـاوض حولهـا وعلـى                . حماس أن تنال الشرعية   

وأجرت اتصاالت مكثفة مع العديد من قادة الدول ومسؤوليها، وبينهـا           . الفلسطينيين تبنيها حرفياً وبشكل واضح    
سلفاً بإسرائيل وبمبدأ الحل السلمي في      دول عربية، لدفعهم الى اإلصرار على مطالبة حكومة حماس باالعتراف           

  . دولتين متجاورتين
 لفنه، إن روسيا تحدث هقالتما نظير مجلي  عن مراسلهاتل أبيب من   ١١/٢/٢٠٠٦ الشرق األوسط وأوردت

بل تعتبر تراجعا غير . صدعا خطيرا في الجبهة الموحدة التي أقامتها الواليات المتحدة ضد حركة حماس
 الذي اتخذته الرباعية، ويقضي عدم التعامل مع حماس أو مع حكومة فلسطينية برئاستها أو مفهوم عن القرار

وقالت إنها تلقت وعدا من، جورج بوش، شخصيا وعدد من وزراء ، بمشاركتها، إال إذا اعترفت باسرائيل
ساعدي الرئيس واتصل، دوف فايسغالس، مع م. عن تلك المطالب الخارجية األوروبيين، بأال يتنازلوا لحماس،

األميركي وبعض القادة األوروبيين، وأطلعهم على خطورة الموقف الروسي وموقف أنان، الذي قال انه يفضل 
أن تعطى حماس فرصة وقال فايسغالس، ان اسرائيل قلقة جدا من هذين الموقفين وتخشى ان يشجعا حماس 

 .على المضي قدما في سياستها االرهابية
  
  م إسناد السياحة لوزير مسيحي  حماس تعتز: أنور زبون .٢

 بطلـب ضـمها للـوزارة       حمـاس قال أنور زبون ان عدة شخصيات مسيحية تقدمت ل        : نابلس  أمين أبو وردة    
 تنـوي   هـا وأكـد أن  .  منوها إلى أن الحركة تدرس كل الخيارات المطروحـة         ,واستالم منصب وزارة السياحة   

  .ناد وزارة السياحة لمسيحياالستمرار في التقليد الذي اتبعته السلطة من حيث إس
  ١١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
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  ال تجعلوا من حماس شيطاناً : عفيف صافية .٣

 وتنبأ ان حكومـة     , حث المبعوث الفلسطيني لدى الواليات المتحدة العالم أال يجعل من حماس شيطانا            :رويترز
 بشدة االستجابة الدولية للفـوز      انتقدم,  سوف تتحلى بدرجة غير متوقعة من الشعور بالمسؤولية        الحركةتقودها  

 القلق الدولي الشديد يدخل في إطار كراهية االسالم التـي اصـبحت             أن اعتبر و .في االنتخابات ها  المفاجىء ل 
 ان اي قطع للمعونات الدولية عن الفلسطينيين يعادل اتباع سياسـة            ,من ناحية أخرى  وقال  . اسهلة ومسموحا به  

  .وبات على مجتمع اصبح بالفعل على حافة انهيار اقتصادي ستفرض مزيدا من العق,سادية
  ١١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
   المصري المختطف في غزةالدبلوماسيإطالق سراح  .٤

 لـم يتعـرض     أنهو. قال مسؤولون مصريون إن الدبلوماسي الذي اختطف في غزة قد تم االفراج عنه طواعية             
ة غير معروفة سابقا اطلقت على نفسها اسم كتائـب االحـرار             وكانت مجموعة فلسطيني   .لالذى خالل احتجازه  

فـي  .  باإلفراج عن كل السجناء الفلسطينيين في السجون المـصرية         ةطالبللم. ختطافالأعلنت مسؤوليتها عن ا   
وقـال ان   . بأنه وهمي يختفي خلفه البعض الغراض شخصية      اسمها  ، وصف سامي ابو زهري من جانبه        حين

  . بالحادث ابناء في السجون المصرية اتصلت بالحركة ونفت أي عالقة لهاعائالت فلسطينية لديها
  ١١/٢/٢٠٠٦بي بي سي العربية 

  
  القدومي يطالب عباس باالستقالة   .٥

فاروق القدومي دعا في تصريح لصحيفة كـل         أن   :القدس المحتلة  من   ١١/٢/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية    نشرت
وأشار الى   .ةنتخابات التشريعي إل منصبه الرئاسي في اعقاب نتائج ا       محمود عباس الى تقديم استقالته من      ,العرب

نتخابات كل الفاسدين وأسقط السلطة بعد ان انحازت الى الخطأ وابتعدت عن            إلان الشعب الفلسطيني عاقب في ا     
 هـو    الفتا الى ان الشعب الفلـسطيني      ,ودعا الى اجراء انتخابات جديدة لرئاسة السلطة       .البرنامج السياسي لفتح  

 فضل ان يكون مـستقال كـي        إال أنه , الذي يقرر من يكون رئيسا من بين مرشحي فتح او حماس او المستقلين            
  .يكون منصفا في تعامله وادارته

 القدومي نفى نفياً قاطعاً أنه دعـا عبـاس          أن:  وفا نقال عن تونس   من   ١١/٢/٢٠٠٦ الحياة الجديدة    وأوردت
الدقة في نشر التصريحات السياسية لتجنب زرع الـشكوك والبلبلـة فـي              من وسائل اإلعالم     متمنيا, لالستقالة

  .الساحة الفلسطينية والعربية والدولية
  
   بالفساد المالي موجودون في االردنمتهمينفلسطينيين : خيري .٦

أكد القائم باالعمال الفلسطيني في عمان صحة االنباء عن وجود متهمين بقضية :  سامي محاسنه- العرب اليوم
 فيما .هماد المالي في االردن لكنه لم يحدد عددهم مشيرا انه سيصله اليوم كتاب من السلطة يقضي بتسليمالفس

ان هناك اطرا قانونية ودبلوماسية لالتصال بالحكومة األردنية في مثل هذه , قال الناطق الرسمي باسم الحكومة
ات سواء من االنتربول الدولي أو السفارة  اال انه استدرك انه لم يصل الحكومة األردنية أية طلب,القضايا

  .الفلسطينية عبر القنوات الدبلوماسية
  ١١/٢/٢٠٠٦العرب اليوم 
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  األمة ستنصرنا على الغرب الذي يهددنا بالتجويع: مشعل .٧
 مـن    مشعل في تطميناته الموجهة الى العالمين العربـي واالسـالمي           خالد شدد:  محمد المكي أحمد   -الدوحة  
اننا ما كنا يوما أكثر ثقـة بالنـصر         , بالقولعمه خيار الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين، مؤكدا        ، على د  الدوحة

 .وتحرير فلسطين واستعادة القدس واالقصى وعودة الالجئين الى أرض الوطن، مثلما نحن في هـذه اللحظـة                
ونصيراتها في العالم في    اليوم صاعدون واسرائيل في تراجع      فنحن  تجاوزنا مرحلة الهزائم،    لقد  , وأضاف قائال 

 ستعود الضفة   ,كما عادت غزة بأيدي المجاهدين    لكن   ,عشنا مراحل صعبة  لقد  صعودنا مؤلم، و  : وأضاف. مأزق
 في  قالو . نعرف مواقع اقدامنا   ألننا ان هذه ليست مجرد تطمينات،       , قائال ولفت. والقدس وكل شبر من أرضنا    

نحن اليوم الشرعية، ومن ال     ف حماس ال يدعم حركة ارهابية،       من يدعم أن  : رسالة الى العرب وأميركا والغرب    
اليوم المقاومـة   : وفي ما يشبه التحذير للعرب حكومات وشعوباً، قال       . هيدعم خيار الشعب الفلسطيني فهو يعاقب     

كـان الـشيخ    من جهة أخـرى     و .في موقع قيادة، وإن نجحت التجربة نجحنا جميعاً، واذا فشلت سنفشل جميعاً           
الدول الخليجية والعربية الى دعم حماس، كمـا دعـا فـتح وفـصائل              ة  في خطب قد دعا من جهته      القرضاوي

، مشيداً بحرص الحركة على اقامة حكومة وحدة وطنية وعـدم االسـتئثار             هاالمقاومة األخرى الى التعاون مع    
  .بالسلطة

  ١١/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

  هاحماس تتطلع إلقامة عالقات جيدة مع: أبو مرزوق .٨
أكد موسى أبو مرزوق، أمس أن حماس لن تعترف بالعـدو الـصهيوني ألنهـا ال تعتـرف                  : أ.ب.د -دمشق  

فكيـف  لذا  ،   أراض محتلة   الضفة الغربية والقدس والجوالن    تعتبروقال إن الواليات المتحدة      .بشرعية االحتالل 
نطقة وفشلها في عـدة  وقال إن تراجع السياسة االميركية في الم .يحتل كل هذه االرضمن  ب  االعتراف يطالبون

مناطق ترك فراغاً كبيراً يجب أن يمأل بقوى أخرى، مؤكداً أن روسيا لها مصالح كبيرة فـي المنطقـة وأنهـا             
 وإن الحركـة    ,إن روسيا دولة ذات عالقات متينة في المنطقة       : وقال .أصابت عندما دعت قادة حماس لزيارتها     

طينيين يتطلعون ألن تلعب روسيا دوراً مهماً في المنطقة مـع           أن الفلس  مؤكدا   .هاتتطلع إلقامة عالقات جيدة مع    
  . التقليدي في تأييد الشعب الفلسطينيهاالوضع في االعتبار دور

  ١١/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  
  وال نتوقع أن تستجيب حماس للضغوط.. المقاومة خيارنا: نافذ عزام .٩

. ستراتيجي ليس لنا فحسب بل للشعب الفلسطيني بأسـره قال نافذ عزام ان المقاومة خيار ا: جدة ـ  فهيم الحامد
 المـشاركة فـي االنتخابـات       الجهـاد ان عدم المشاركة في الحكومة امر منطقي يتماشى مع رفـض             واعتبر

 وكل الفـصائل    ها ستتعاون مع  حركتهان هذا الخيار ال يعني موقفاً ضد حماس مؤكداً ان           : واضاف, البرلمانية
على وأكد الحرص   . نه ال احد يستطيع عزل او تهميش الجهاد على الساحة الفلسطينية           على ا  اشددم. الفلسطينية

اعتبر أن هنـاك  , وبالنسبة لتراجع فتح في االنتخابات. استمرار التقارب بين حماس والجهاد وكل القوى العاملة     
بإعادة نطالبها  , قالو. ميتعلق بالوضع الفلسطيني العا   ,  التنظيمية واآلخر  ها عديدة وبعضها يتعلق باوضاع    ااسباب

 يـنعكس ايجابيـاً علـى الـساحة         ألن ذلك  , نريد ان نرى فتح قوية ومتماسكة      ألننا, ترتيب اوضاعها الداخلية  
توقع ان تمـارس    حيث  ,  ان الشرعية الدولية لم تنصف الشعب الفلسطيني       واعتبر من ناحية أخرى   . الفلسطينية

  . ه الضغوط ستقف ضد هذها انإال أنه أكد, ضغوط على حماس
  ١١/٢/٢٠٠٦عكاظ 
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  تأجل عدة أشهر سي المؤتمر العام السادس لفتح :خالد مسمار .١٠
 سليم الزعنون وابوماهر غنيم جهودا مكثفة لعقد اجتماع عاجل لمركزية فتح            كال من يقود  : كمال زكارنة -عمان

 .ارة في االنتخابات التشريعية   خسال وتسوية كافة الخالفات الداخلية والتي كان من ابرز نتائجها           ,بكامل اعضائها 
المستشار االعالمـي   وقال  , ضيرية العليا لعقد المؤتمر العام السادس اجتماعاتها في عمان        حوقد انهت اللجنة الت   
 ان المجتمعين توصلوا الى قناعة بأن المؤتمر العام لن يعقد في الحادي والعـشرين مـن                 ,في المجلس الوطني  

 الن االستعجال في عقده ليس في مـصلحة الحركـة وال القـضية    ,عدة اشهرالشهر المقبل وانما سوف يتأجل     
 للجنة الموسعة للمؤتمر لعقد اجتماع في عمـان فـي وقـت             ةدعوكون هناك    ربما ي  ,أضاف قائال و. الفلسطينية

  .الحق
  ١١/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  نجاة مقاومين من كتائب االقصى من محاولة اغتيال .١١

المقاومين من كتائب شهداء االقصى في ساعة مبكرة من فجر اليـوم مـن           نجا عدد من     : يوسف فياض  -غزة  
 ت أخطـأ  ها إال أن  ,تهم شهود عيان ان طائرات االحتالل اطلقت صاروخين تجاه سيار         حيث أكد . محاولة اغتيال 

  .الهدف
  ١١/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 

  
  نجاة قائد سرايا القدس في جنين من محاولة اغتيال   .١٢

 اصـيب بجـراح      إال أنـه   .ن محاولة اغتيال نفذتها قوات االحتالل اليوم في مخيم جنين         نجا أشرف السعدي م   
متوسطة في خاصرته خالل االشتباك الذي وقع بين مقاومين من حركة الجهـاد وقـوات اسـرائيلية خاصـة                   

  . وعسكرية اقتحمت المخيم
  ١١/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  كتائب األقصى تقصف سديروت بصاروخ .١٣

 تبنت، مساء أمس، كتائب شهداء األقصى إطالق صاروخ باتجـاه تجمـع سـديروت               :هون يحيى المد  -جباليا  
  . انها مستمرة في إطالق الصواريخ ردا على جرائم االحتاللمؤكدة ,االستيطاني داخل فلسطين المحتلة

  ١١/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 
  
   فلسطينيين ٤ واعتقال الضفةاقتحام بلدتين في  .١٤

 اقتحمت قوات االحتالل بلدة كفرقليل في الضفة وحاصرت عددا من           :  بترا ، د ب أ     - رام اهللا، القدس المحتلة   
كما اقتحمت قوات االحتالل معززة بعدد مـن اآلليـات           .المنازل وداهمتها واعتقلت ثالثة مواطنين فلسطينيين     

  .العسكرية بلدة العبيدية شرق بيت لحم، واعتقلت مواطن بعد مداهمة منزله
  ١١/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  االحتالل ينهش الفلسطينيين بالكالب المسعورة   .١٥

أكد مدير منظمة اطباء من اجل حقوق االنسان ان االحتالل  يستخدم الكالب المسعورة خالل عمليـات الـدهم                   
وقـال ان    .والتفتيش ما يؤدي الى اصابة المدنيين خاصة االطفال والمسنين بجروح جسمانية ونفـسية بالغـة              

لفلسطينيين واالسرائيليين اكتشفوا اخيرا ضحايا لكالب االحتالل المستخدمة كبـديل لنظـام            االطباء االجانب وا  
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الجار الذي حظرته المحكمة العليا االسرائيلية وفيه كان الجنود يجبرون المدنيين على طرق ابـواب جيـرانهم                 
  .المستهدفين في اعمال الدهم

  ١١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

  
   آخرين في مسيرة بلعين ١٤عتقال  وامتظاهرين ٦إصابة  .١٦

وأشار عضو لجنـة مقاومـة      . هاجمت قوات االحتالل، بعد صالة الجمعة اليوم، مسيرة سلمية في قرية بلعين           
الجدار، إلى أن قوات كبيرة من جيش االحتالل، تصدت للمسيرة السلمية، عبر إطالق النار، إلجبار المشاركين                

 .هذ وأصيب ثالثة جنود من حرس الحدود االسـرائيلي بجـراح طفيفـة    .ةفيها على العودة أدراجهم إلى القري   
 من المشاركين في المسيرة، نتيجة إصـابتهم بـاألعيرة المعدنيـة،            ٦ولفت إلى أنه أصيب جراء إطالق النار        

إضافةً إلى إصابة العشرات باالختناق جراء استنشاق قنابل الغاز السام، التي أطلقت بكميـات كبيـرة صـوب                  
  . شخصاً واقتادتهم إلى جهة مجهولة١٤ركين في المسيرة، منوهاً إلى أن قوات االحتالل اعتقلت المشا

  ١٠/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  تظاهرة في األقصى رغم القيود المشددة التي فرضها االحتالل .١٧
داً في القدس، وللجمعة الثانية على التوالي فرضت قوات االحتالل قيو          : ١١/٢/٢٠٠٦ األيام الفلسطينية    قالت

فقـد منعـت   ، مشددة على دخول المصلين الى المسجد االقصى للحيلولة دون اندالع تظاهرات منددة بالدنمارك 
قوات االحتالل عشرات اآلالف من الفلسطينيين من الوصول الى المسجد ما اضطر الشبان ألداء الصالة فـي                 

  .صلين وقوات االحتاللالشوارع القريبة ما ادى الى وقوع اشتباكات بااليدي بين عدد من الم
من جانبه ندد خطيب المسجد األقصى بمنع المـصلين مـن            ١١/٢/٢٠٠٦ المركز الفلسطيني لإلعالم     وأشار

واستهجن الديمقراطية واالزدواجية التي يتعامل بهـا الغـرب          . الوصول إلى المسجد وتحديد أعمار المصلين     
 فوز حماس، محذّراً من الحقد األمريكـي واألوروبـي          عندما يتعلق األمر بديمقراطية الفلسطينية التي أفرزت      

والصهيوني على اإلسالم ومن عملية إحباط على غرار ما حدث في االنتخابات الجزائرية، داعياً إلى الحيطـة                 
  .والحذر

  
   اللواتي فزن في االنتخابات المحليةالفلسطينيات قدرات بناءلمشروع  .١٨

البريطانية امس اتفاقية مع الملتقى المدني مخصصة لتمويـل تنفيـذ    وقعت القنصلية   : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 ،مشروع بناء قدرات النساء اللواتي فزن في االنتخابات المحلية، ضمن برنامج الفرص العالميـة البريطـاني               

حيث يهدف إلى رفع مستوى المشاركة االجتماعية والسياسية للنساء، خاصة أعضاء المجالس المحلية والبلدية،              
  . الريادي في مختلف المجاالت الحياتيةهن، باإلضافة إلى تعزيز القبول المجتمعي لدورهتهميادة فعاليوز

١١/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة   
 

  عقد قران أسيرين فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد   .١٩
د قرانهمـا فـي     أنهت عائلتا األسيرين نزار وأحالم التميمي من رام اهللا إجراءات عق           : أمين أبو وردة   -نابلس  

وتمت المراسم بعد إلحـاح األسـير نـزار         . محكمة بيرزيت الشرعية بعد توكيل والديهما إلكمال ذلك رسميا        
  . مرة وأحالم ابنة عمه المحكومة بالسجن مؤبدين١٦المحكوم بالسجن المؤبد 

  ١١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
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  استجواب أمريكي لمعتقلين فلسطينيين  .٢٠

 في النقب، النقاب عن قيام محققـين مـن البحريـة األمريكيـة              ٣طينيون في سجن أنصار     كشف معتقلون فلس  
 أسرة معتقل وشـهيد    ٢٥٠ألكثر من    باستجواب عدة معتقلين حول مصير أموال جمعت داخل الواليات المتحدة         

  .فلسطيني ال تزال ظروف جمعها والجهات التي جمعتها مجهولة لألسرى وذويهم
  ١١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
   على فلسطيني مراتالسجن مدى الحياة أربع  .٢١

حكمت محكمة عسكرية في سجن عوفر، أمس، بالسجن مدى الحياة أربع مرات، بحق المعتقل الـسكافي مـن                  
وكانت مصادر رسمية في نادي األسير ذكرت أن المعتقل السكافي كان قد اعتقل قبل نحو                .سكان مدينة الخليل  

  .  ثالث سنوات
١٠/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب   

  
  ة االنتخابات الفلسطينية دتستبعد إعا إسرائيل ال .٢٢

بن كسبيت كتب فيه انه في المشاورات التي تجـري فـي             نشرت معاريف تقريرا ل    : والوكاالت ،غزة القدس،
وكذلك األمـر   .  فان صورة متكدرة تبدو واضحة في المشاورات       ،األوساط األمنية اإلسرائيلية منذ فوز حماس     

 :صيات التي تتمخض عن هذه المشاورات، وأن أحد السيناريوهات القليلة المتداولة حالياً، هـي أن              بالنسبة للتو 
أبو مازن يستطيع إلغاء نتائج هذه االنتخابات واإلعالن عن إجراء انتخابات جديدة خـالل نـصف عـام، وأن                   

 إسرائيل أيضا، مـشيرة     اتصاالت سرية في هذا الخصوص تجري حالياً، وأن سيناريو كهذا يتداولونه اآلن في            
إلى ان قادة في الجيش اإلسرائيلي يقولون إن مجرد اإلعالن عن تشكيل حكومة حماس فانـه يتوجـب علـى                    

لكن كاسبيت يعتبر فرصـة نجـاح       . إسرائيل أن تعمل بكل ما لديها من طاقة وقوة إللغاء نتائج هذه االنتخابات            
  . مثل هذا التفكير ضئيلة للغاية

 ١١/٢/٢٠٠٦البيان 
  
  التفاوض مع حماس ممكن إذا قبلت خريطة الطريق: ايلون .٢٣

اعتبر الرئيس السابق للشاباك عامي ايلون ان تنفيذ خطة أحادية الجانب من الضفة سترفع               : آمال شحادة  س،القد
 في طريقهـا الـى      هاولم يستبعد امكانية التفاوض مع حماس لكنه يرى ان        . وتيرة العنف من الطرف الفلسطيني    

الزهار اكثر عنفا وابو مرزوق وهنية اكثر اعتداال ما سيؤدي الـى خـالف بـين                . معتبرا مشعل ود  االنقسام  
وفي مقابلة مع هآرتس رأى ان إقامة الدولة الفلسطينية ستنفذ خالل خمس سـنوات وأن                .الطرفين في المستقبل  

جد طريقان للتوصل الـى     يو: طبيعة الطرف الفلسطيني ستحسم في رؤية هذه الدولة وحدود دولة إسرائيل وقال           
طريق بالتفاهم واالتفاق على اساس خريطة الطريق وطريـق اخـرى تكـون مـستقلة               : رؤية دولتين لشعبين  

فوز حماس يعرقل الطريق التوافقية لكنه ال يلغيها، فإذا زادت حمـاس اعتـدالها وقبلـت بخريطـة                : ويضيف
اما اذا  تبين    .  وتبادل المناطق  ٦٧اس خطوط   الطريق، فإن طموحنا هو الوصول الى حدود متفق عليها على اس          

واعتبر ان خطة االنسحاب احادية الجانب       .انه ال يوجد شريك، فإن الجدار سيصبح الحد الشرقي لدولة إسرائيل          
من غزة خلل ال يجوز تكراره في الضفة الن ذلك سيولد ردة فعل غاضبة عند الفلسطينيين تصعد من العنـف                    

يين لحماس هو ببساطة انهم أرادوا نقاء في الحكم وخلصوا الى استنتاج ان العنـف               إن تصويت الفلسطين  : وقال
وعند تنفيذ االنسحاب من غزة اعتبروا االمر هزيمة إلسـرائيل          . هو السبيل الوحيد لتقديم التسوية مع إسرائيل      
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ـ    .. ولذا فإن تنفيذ انسحاب آخر أحادي الجانب سيكون بمثابة خطأ كبير           ه اليـوم وبـشكل   وما يتوجب علينا فعل
فوري االسراع في بناء جدار الفصل، وأن نقول للمستوطنين بكل صراحة انه لن تكون دولة إسرائيل شـرقي                  

واعتبر ان تغييرا طرأ    . وعلينا عرض قانون االخالء والتعويض على جميع المستوطنين شرقي الجدار         . جدارال
 يعود الى المنظمة الدولية وال الواليـات المتحـدة          خالل السنوات االخيرة في العالم العربي والسبب في ذلك ال         

واالقتصاد والعولمة بل الى مشروع االستيطان في الضفة فهو السبب الرئيسي والمركـزي لتغييـر الموقـف                 
   .العربي

  ١١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  
  اولمرت أمر بيريس بعدم االجتماع مع عباس: معاريف .٢٤

واضـافت ان   . لمرت امر شمعون بيريس بعدم االجتماع مع محمود عباس         ذكرت معاريف أمس ان او     :رام اهللا 
وقـال  . بيريس ألغى طلب اللقاء مع عباس الذي كان يفترض أن يعقد في االردن بناء على طلـب اولمـرت                  

اولمرت لبيريس انه من غير الجدير اجراء اللقاء في الوقت الذي تحاول فيه اسرائيل عرض جبهة حازمة ضد                  
  . اء عباس في ضوء نتائج االنتخابات التشريعيةحماس وفحص أد

  ١١/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 
  
  االحتالل ينهي عملية الرعد ضد الفلسطينيين  .٢٥

أعلنت قيادة الجيش االسرائيلي نهاية عملية الرعد التي اغتيل خاللها عـشرة فلـسطينيين              : اهر إبراهيم ، م غزة
 انجزنا عملية الرعد لكن الـصراع       :منطقة جنوب اسرائيل  وقال قائد    . بغارات جوية في غزة منذ فجر االحد      

اخذنا المبـادرة   : اضاف. طويل ونحن مستعدون لتوجيه ضربات اقوى في حال تنفيذ هجمات فلسطينية جديدة           
ونعتزم االحتفاظ بالمبادرة من دون ان ننجر الى ما يشبه الكر والفر مع االرهابيين عبر الرد على تـصرفاتهم                   

اعترف بأن من المتعذر على الجيش منع اطالق الصواريخ، لكنه اعتبر ان الغارات االسرائيلية              و. واحدا واحدا 
  . الهادفة كانت فعالة

 ١١/٢/٢٠٠٦البيان 
  
  ليبرمان يتهم عرب النقب بتهديد األمن    .٢٦

 مناطق  أنا على استعداد الخالء بيتي في اطار صفقة تبادل        : صرح ليبرمان في إطار انطالقه بحملته االنتخابية      
 مقعدا في الكنيست معظمها مـن المهـاجرين         ١٢-١١وأعرب تقديره بأنه سيحصل على      . مع عرب إسرائيل  

 واشار ليبرمان إلى انه سيركز على فرض القانون على ما وصفه عجز الدولة عن تطبيق القانون ضد                  .الروس
ة يفوق تهديد صواريخ القسام على حد       البدو الذين يسلبون أراضي النقب وإن هذا األمر يشكل تهديداً ألمن الدول           

 . وقال بأنه على استعداد للمشاركة في حكومة برئاسة أولمرت.تعبيره
  ١١/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 

  
   ١٦ نائًبا في الكنيست الـ٢٧الشرطة حققت مع  .٢٧

ـ      ٢٧ مـع   أن الشرطة االسرائيلية حقّقت خالل فترة الكنيست الماضـية      ١٦أظهرت احصائيات من الكنيست ال
 عضو كنيست ممن حقق معهـم  ١٥ومن المتوقع أن يدخل . منهم لوائح اتهام  % ٢٢عضو كنيست وقدمت ضد     

 عضو كنيست من الذين تم التحقيق معهـم         ١٤وجاء في االحصائيات أن     . الى الكنيست بعد االنتخابات القادمة    
وخمسة أعـضاء   . الت االنتخابية وحققت الشرطة مع عشرة أعضاء في قضايا متعلقة في الحم         . ليكودالهم من   

  . في قضية التصويت المزدوج
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  ١٠/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
 المؤشرات األولية تدل على أن الكنيست المقبل سيكون رجاليا وإشكنازيا وعسكريا .٢٨

 الئحة انتخابية ستخوض ٣١مع اغالق باب الترشيح النتخابات الكنيست اتضح ان :  نظير مجلي،تل أبيب
 وحسب استطالعات الرأي يتضح ان تركيبة الكنيست ستبدو أكثر وسطية، حيث أن كديما .المعركة االنتخابية

بأغلبية اشكنازية وأكثر رجالية، وأكثر : مرشح للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وسيكون مثل الكنيست الحالي
طالعات الرأي وفي مقارنة بين الئحة أعضاء الكنيست الحالي وبين الكنيست المقبل كما تتنبأ است .عسكرية

 :نالحظ ما يلي ان
 وسيكون عددهم في الكنيست ٧٣غالبية أعضاء الكنيست اليهود سيظلون من األشكناز، فقد كان عددهم  •

 . نائبا٣٥، في ما يبقى عدد اليهود الشرقيين كما هو ٧٢القادم 
 .توم، بينهم موفاز، وأيلون وديختر إضافة الى داني ي١٤ الى ١٠عدد الجنراالت سيرتفع من  •
 . نائبا محاميا١٩ إلى ٢٧، فيما يقل عدد المحامين من ٢٠ الى ١٥عدد العلماء سيرتفع من  •
 . امرأة١٨عدد النساء سيبقى على حاله، وهو  •
 . ٩ الى ١٠عدد المستوطنين النواب سينخفض من  •

  ١١/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  
  ية بسبب خلل خطير في الجهاز الهضمي حشارون يخضع لعملية جرا .٢٩

 المتحدثة باسم مستشفى هداسا ان شارون يخضع صباح اليوم السبت لعملية جراحية بسبب خلل خطير في                 قالت
وقـرر االطبـاء     .شـارون  قولها ان خطرا ماثال على حياة        هاونقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن     .جهاز الهضم 

طن صـباح اليـوم   لمنطقة الـب ) CT(اخضاع شارون لعملية جراحية على اثر فحص اشعة محورية موضعية    
  . واظهر حدوث ضرر خطير في جهازه الهضمي

  ١١/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
 فيلم إسرائيلي يعطي الحق للفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم  .٣٠

أثار فيلم إسرائيلي اهتمام الكثيرين من المتابعين والنقاد في مهرجان روتردام السينمائي :  صفاء موكلي،لندن
الفيلم من .  الذي حمل الكثير من المعاني وهو انتقم ولكن لعين واحدة فقط وذلك بسبب عنوان الفيلم٢٠٠٦

وقد ناقش الفيلم التسجيلي قضية المصير الفلسطيني وارتباطها بالمصير اإلسرائيلي . إخراج آفي موجاربي
فيها  الفلسطيني وتشبيهه بقصة جبل موسادا التي قام - وكشف في جوانب كثيرة منه كيفية الصراع اإلسرائيلي

ويرى موجاربي من  . يهودي بقتل أنفسهم للهروب من القوات المحتلة الرومانية في القرن األول الميالدي٩٠٠
خالل الفيلم أن هناك حقا للفلسطينيين في الحياة والبقاء من خالل ما يعانونه في حياتهم اليومية من إذالل وقسوة 

وأشار الفيلم إلى فكرة أن من حق الفلسطينيين . وأسبابهاوبالتالي ناقش قضية المفجرين االستشهاديين . وقتل
أيضا أن يعيشوا حياة حرة كغيرهم وهو ما أثار الطرف اآلخر المتطرف في إسرائيل وبالتالي منع الفيلم من 

وأشارت إسرائيل إلى أن الفيلم يناقش أسطورة جبل موسادا وهي . العرض وأشار إلى أنه فيلم خال من الحقائق
ويعرض الفيلم حاليا في روتردام ألول مرة  .ية لم يكن لها وجود على حد تعبير الحكومة اإلسرائيليةقصة خيال

وأثار اهتمام الكثير من النقاد الذين وصفوا الفيلم بالممتاز خاصة وأنه يشرح فكرة االحتالل واالنتحار من أجل 
 . اللاألرض والحرية والسالم وهكذا كان شعار الفيلم ال حياة مع االحت

  ١١/٢/٢٠٠٦الوطن السعودية 
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  الجليل بهويته العربية يؤرق الدولة العبرية: تحقيق .٣١

إن : يقول المؤرخ اإلسرائيلي بني موريس في مقابلته الشهيرة مع الصحفية آري شاريت المنشورة في هآرتس              
غوريون لـم يكمـل     كانت نهاية القصة ستكون سيئة من وجهة النظر اليهودية، فإن سبب ذلك يعود إلى أن بن                 

.  ألنه أبقى مخزونا ديموغرافيا كبيرا ومتفجرا في الضفة وغزة وداخل إسرائيل نفـسها             ١٩٤٨الترانسفير عام   
 كـالم   ...أسعد عبد الرحمن إن نظر اليهود لعرب إسرائيل بأنهم قنبلة موقوتة          .ويقول مسؤول ملف الالجئين د    

ويشير إلى أن الذي يجعل الجليل بهويته العربية كابوسا         . خطير، يؤشر إلى ما يخطط إسرائيليا ضد الفلسطينيين       
 .يؤرق الدولة العبرية هو نجاح هذه األقلية في الحفاظ على طابعها العربي المتميز على مـدار سـتين عامـا                   

واألخطر من ذلك، فإن هذه المشكلة مرشحة للتفاقم إسرائيليا إذا علمنا أن نسبة زيادة السكان فـي إسـرائيل ال                    
 حسب التقرير السنوي الصادر عن دائـرة اإلحـصاء          ٤٨ لفلسطينيي   % ٣,٤ بينما تصل إلى     % ٤,١ز  تتجاو

 وقد أجبر هذا الوضع المعقد ليبرمان في مؤتمر هرتسيليا الخامس إلى طرح مشروعه الخاص للحل                .المركزية
 ١٩٦٧طق المحتلة منذ العام     الدائم والنهائي مع الفلسطينيبن والذي في صلبه استبدال االنسحاب الكامل من المنا           

فهو يريد ضم منطقة المثلث إلى الضفة الغربية مقابل االحتفاظ          :  ويتابع .بتبادل أراض على أساس تبادل سكاني     
 وعلى الرغم من الجوانب العنصرية والخطيرة الكامنة فـي مـشروع            .بكامل المستوطنات في الضفة الغربية    

ت اليمين الصهيوني عنصرية وتطرفا في إسرائيل بضرورة التخلي عن          ليبرمان، إال أن فيه اعترافا من أشد فئا       
ويرى أنه بطبيعة الحال، لم     . مبدأ أرض إسرائيل الكاملة وأنه ال بد في النهاية من قيام دولتين بين النهر والبحر              

مـاعي  يغير ليبرمان جلده إطالقا ولكنه بات يخاف على يهودية دولته وأصبح على يقين أن مشروع الطرد الج                
 وألن الكثيرين في إسرائيل يعلمون أن الترانسفير حل غير عملـي            .غير قابل للتنفيذ في ظل الظروف الراهنة      

وغير ممكن لذا فإن الحل األمثل لهذه العضلة الديموغرافية هو المضي في تهويـد منطقـة الجليـل بخطـى                    
   .متسارعة

  ١١/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 
  

   خانقة تهددأية حكومة قادمةوازمةقر االحتالل سبب الف: سنقرط .٣٢
اكد وزير االقتصاد مازن سنقرط ان تفاقم الفقر والبطالة في االراضي الفلسطينية هو نتيجة االحتالل واجراءاته 

وقال ان النمو االقتصادي قدر بنسبة  .االحادية الجانب وحذر من ان ازمة مالية خانقة تهدد اية حكومة قادمة
وبشأن تقييم االوضاع المالية قال ان ثمة عجزا تراكميا لكنه . كن ركودا اقتصاديا يقابلهالعام الماضي، ل% ٩

 مليون دوالر بسبب ضعف المعونات التي يقدمها ٧٠٠ليس وليد اللحظة وال عالقة له باالنتخابات، ويقدر بنحو 
 مليون دوالر، ٩٠٠ حوالى واوضح ان ايراداتنا الداخلية  .لنا المجتمع الدولي وايضا ضعف االموال المقدمة

 مليون دوالر تاتي من ٢٠٠ مليون دوالر منها تاتي من االيرادات الضرائبية والعالقات التجارية و٧٠٠
وفي رد على سؤال حول بعض  .الرسوم التي تتقاضاها الوزارات والهيئات المختلفة لصالح وزارة المالية

ني عن االقتصاد االسرائيلي قال سنقرط هذه تصريحات شعارات حماس التي تدعو الى فصل االقتصاد الفلسطي
 دوالر ١١٠٠واوضح ان دخل الفرد الفلسطيني حوالى . عاطفية وهناك ارتباط قسري مع االقتصاد االسرائيلي

واضاف الناتج القومي في .  الف دوالر في السنة وتكلفة المعيشة واحدة١٨ودخل الفرد االسرائيلي حوالى 
  .مليار دوالر، بينما الناتج القومي في فلسطين حوالى خمسة مليارات دوالر ١٠٠اسرائيل حوالى 

  ١١/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
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  االقتصاد الفلسطيني في مأزق صعب لكن يمكن تجاوزه: خبير .٣٣
أكد خبير اقتصادي أن المأزق االقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلـسطيني وسـلطته الوطنيـة،                :رائد أبو ستة  

ورأى أن الحل يكمن باالعتراف بواقع االحتالل واالعتماد على المشاريع الصغيرة            . تجاوزه صعب ولكن يمكن  
بعيدا عن أوهام بناء اقتصاد دولة مستقلة، تنافس في مجال الـصناعات             في بناء اقتصاد يواجه التحديات القائمة     

ة إلى مصادرة االحتالل القـوة      وأرجع أسباب األزم   .المتقدمة، فنحن ما زلنا تحت االحتالل وعلينا أن نعي ذلك         
االقتصادية الفلسطينية، من حيث اإلنتاج والعمل في قطاع غزة والـضفة الغربيـة، والعالقـات االقتـصادية                 

  .الخارجية
  ١١/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
 الرباعية تؤكد استمرار الدعم المالي للسلطة لثالثة اشهر .٣٤

لرباعية ولفنسون استمرار تقديم الدعم المالي الدولي للسلطة اكد مبعوث ا:  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
ون اكد له ذلك سوقال سنقرط ان ولفن .الفلسطينية لمدة ثالثة اشهر كمرحلة انتقالية حتى تشكيل الحكومة الجديدة

ة وقال سنقرط انه طالب ولفنسن بشكل شخصي تمديد مدة عمله برئاسة البعثة الدولية لمد ،خالل لقائه به أمس
 .ستة اشهر على األقل حيث من المقرر ان ينهي ولفنسون مدة انتدابه نهاية الشهر القادم

  ١١/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
  
   للشركات المدرجة بشراء األسهم الصادرة عنهايسمحمرسوم رئاسي بقانون  .٣٥

يمـات  اكد ماهر المصري رئيس مجلس ادارة هيئة سوق راس المال، ان الهيئـة سـتنتهي مـن وضـع التعل                   
واالجراءات التنفيذية لتمكين الشركات المدرجة في البورصة من شراء االسهم الصادرة عنها، تنفيذا لمرسـوم               

وقال، إن التعديل يعطي عامال اضـافيا السـتقرار سـوق االوراق     .رئاسي صادق عليه عباس االحد الماضي     
بحسب المصري، فان اية شركة ترغـب       و .المالية، ويحافظ على االسعار، ويحفظ للمساهمين حقوقهم الربحية       

في شراء االسهم الصادرة عنها، يجب ان تحصل على موافقة مسبقة من هيئة سوق راس المال، مرورا بعـدة                   
اجراءات على ان تحتفظ بهذه االسهم كسندات خزينة ال يجوز تداولها في البورصـة، وال تـستطيع الـشركة                   

  .اعتبارها جزءا من راس مالها
  ١١/٢/٢٠٠٦ينية األيام الفلسط

  
 ان تحدد اسم رئيس الوزراء   :  حماسمعشرط واشنطن للتعامل  .٣٦

 يقول مسئولون أمريكيون أنهم تخطوا مرحلة االرتباك والصدمة التي تلت االنتصار : واشنطن ـ خالد داود
ية طويلة  وأنهم بدءوا يرون أن ذلك التطور قد يكون مفيدا في جهود التوصل الي تسو , المفاجئ لحركة حماس

 ويشارك المسئولون األمريكيون بنشاط هذه األيام في الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الفلسطينية  , ىالمد
الجديدة والدخول في أدق التفاصيل بما في ذلك اقتراح أسماء لشخصيات مستقلة من أعضاء المجلس التشريعي 

و ويشيد المسئولون األمريكيون في هذا الصدد لتولي منصب رئاسة الوزراء من أمثال النائب زياد أبوعمر
بالمجهودات المكثفة التي تبذلها مصر من خالل اتصاالتها مع كافة األطراف الفلسطينية المعنية وخاصة حركة 

   . حماس
  ١١/٢/٢٠٠٦األهرام المصرية 

  
  مقتدى الصدر يلتقي ممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق  .٣٧
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صدر الذي يزور دمشق امس بممثلي الفصائل الفلـسطينية وعـرض معهـم             اجتمع مقتدى ال  :  ا ف ب   -دمشق
ماذا ''وقال الطاهران الصدر سأل خالل االجتماع         .الوضع في العراق وفلسطين كما افادت مصادر المجتمعين       

نريد وقوفكم الى جانب الشعب الفلـسطيني وان يظـل          ''، فرد ممثلو الفصائل     ''يمكن ان نقدم للشعب الفلسطيني    
طـرد القـوات االميركيـة      ''واجمعوا على ضرورة     .''راق رافضا للتطبيع واي اعتراف بالكيان الصهيوني      الع

واقترحت الفصائل الفلسطينية تشكيل لجنة عراقية لمساندة الشعب الفلسطيني بحـسب            .''والبريطانية من العراق  
  . الطاهر

  ١١/٢/٢٠٠٦الدستور 
  
   مشروعاًثلث مسلمي بريطانيا يعتبرون اليهود هدفاً .٣٨

أظهر استطالع للرأي في بريطانيا ان ثلث المسلمين المقيمين يعتبرون اليهود هدفاً مشروعاً كجزء من الصراع                
 في  ٣٧وأوضح االستطالع الذي نشرته صحيفة جويش كرونيكل ان نسبة           .من أجل العدالة في الشرق األوسط     

ورأى  .ر المعادية لليهود والسرائيل عمومـاً  شخص تم استطالع آراؤهم، أكدت هذه المشاع ٥٠٠المئة من بين    
نصف المستطلعة آرائهم ان اليهود البريطانيين مارسوا نفوذاً كبيراً على الـسياسة الخارجيـة وال يولـون أي                  

 في المئة فقط انه يمكن تبرير أعمال االنتحـاريين الفلـسطينيين فـي              ١٦وقال   .اهتمام بـ محنة الفلسطينيين   
أى ناطق باسم المجلس االسالمي في بريطانيا ان القول أن المسلمين يعتبـرون اليهـود               من جانبه، ر   .اسرائيل

  .البريطانيين هدفاً مشروعاً يعبتر أمراً غير مقبول على االطالق
  ١١/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  تحالف إنجيلي أميركي لدعم إسرائيل  .٣٩

كية لصالح إسـرائيل، فـي خطـوة        أطلق القس اإلنجيلي جون هاغي، تحالفا جديدا للضغط على اإلدارة األمير          
 قيـادي  ٤٠٠وحضر حـوالى   . وصفت بأنها تاريخية وتعتبر األولى من نوعها على مستوى الواليات المتحدة      

انجيلي من مختلف أنحاء الواليات المتحدة مؤتمرا عقد الثالثاء الماضي في كنيسة في سـانت انطونيـو التـي                  
ووصـف   . ل تحالف مسيحيون متحدون من أجـل إسـرائيل        وقد أسفر هذا المؤتمر عن تشكي     . يرعاها هاغي 

وقال إنه أول جهد أعرفه علـى مـستوى         .  المؤتمر بأنه تاريخي    عن حاخام، من لجنة رودفي شولوم، ما نتج      
وأضاف أن هؤالء القادة الذين شاركوا يتحدثون باسـم          . وطني من أجل توحيد القادة اإلنجيليين لدعم إسرائيل       

وقال مسؤول شـبكة   .  المنظمة قدرة استثنائية على دعم إسرائيل والدفاع عنها وتأييدها   لهذه. ماليين األشخاص 
وأوضـح أرى   . اإلذاعة المسيحية التابعة لبات روبرتسون، إن هذا الجهد يوحد مجموعة متنوعة من الكنـائس             
ونـوا يأخـذون    التأثير تركيزا متزايدا على الوصول إلى اإلعالم وإلى أعضاء الكونغرس الذين يمكـن أن يك              

  . باالعتبار تشريعا معاديا إلسرائيل
  ١١/٢/٢٠٠٦السفير 

  
  موقفاً أكثر تشدداً من موقف إسرائيل يتبنيانعضوان في الكونجرس  .٤٠

أشارت تقارير أمريكية إلى أن العضوين الديمقراطيين إيلينا روس ليتينن وتوم :  أحمد عبدالهادي،واشنطن
 جهودهما الساعية نحو استصدار قرار من الكونجرس بوقف أي معونات النتوس رفضا طلباً من ليفني بتجميد

 اإلسرائيلية بهذا الشأن - تقدم إلى السلطة الفلسطينية لبعض الوقت وذلك حتى تنتهي المشاورات األمريكية 
 بدعوى أن الوزيرة اإلسرائيلية وقعت  وبررا رفضهماوحتى تتضح معالم تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة

 . األمريكيةحت ضغوط من الخارجيةت
  ١١/٢/٢٠٠٦الوطن السعودية 
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  اجراء اتصاالت بحركة حماس أمر مستحيل: األطلسي  .٤١

. استبعد االمين العام لحلف شمال االطلسي أمس أي احتمال لقيام الحلف باجراء اتصاالت مع حركـة حمـاس                 
حلف االطلسي عالقات شراكة مع السلطة      وال يقيم ال  . مستحيل.. وقال اجراء اتصاالت بحماس أمر غير وارد        

. الوطنية لكن بعثة منه توجهت العام الماضي الى رام اهللا الجراء أول اتصال رسمي بمـسؤولين فلـسطينيين                 
وردد نداءات اطلقتها واشنطن والدول االوروبية لحركة حماس لـ نبذ العنف ونـزع سـالحها واالعتـراف                 

  .باسرائيل
  ١١/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 

  
   من حماس قياديحشود في االردن بحضور  .٤٢

وشارك فيها ابراهيم غوشة في      شارك االالف من االردنيين في مسيرة دعت إليها الحركة اإلسالمية في البالد،           
أول ظهور علني له على الساحة االردنية بعيد فوزحماس، ونواب ونقابيون وفعاليات من المجتمـع المـدني،                 

  .على النبي الكريمتنديدا بالرسوم التي تطاولت 
  ١١/٢/٢٠٠٦القبس الكويتية 

  
  الدولي بحق الجدار رقراال إلجبار إسرائيل على تنفيذ دعوة أردنية .٤٣

دعا نقابيون ونواب الحكومات العربية والجامعة العربية الى القيام بحملة موسعة :   محمد سويدان-عمان 
جاء ذلك في ندوة  .ولية القاضي بعدم قانونية الجدارإلجبار الكيان الصهيوني على تنفيذ قرار محكمة العدل الد

اقامتها الحملة الوطنية االردنية لمناهضة الجدار واالستيطان بالتعاون مع لجنة الحريات في نقابة المحامين 
  .امس

  ١١/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
  

  قادة حماسمع لحل اإلشكالية القانونية يسعىاألردن : مسؤول أردني .٤٤
كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن زيارة سرية لألردن قام بها وفد من قيادات : لدعمةمحمد ا  ـ عمان

حماس برئاسة محمد نزال، قبل أيام التقى خاللها مسؤولين أردنيين وتوصل معهم الى صيغة تسمح بعودة خالد 
 ليسوا مبعدين إن قادة حماس ممن يحملون الجنسية األردنية,  مسؤول أردنيفي حين قال. مشعل، الى األردن

ألن ذلك مخالف للدستور، وإنما اختاروا المغادرة ألن القوانين األردنية ال تسمح ألردني بأن ينتمي الى تنظيم 
 تنازل هؤالء القادة من خاللوأضاف أن األردن يسعى لحل اإلشكالية القانونية . أو حزب سياسي غير أردني
ويرى . فر مؤقتة لتسهيل مرورهم بين الدول إذا أرادوا ذلكوإصدار جوازات س, عن جنسيتهم من تلقاء أنفسهم

المراقبون ان ترؤس مشعل لوفد حماس في زيارته المرتقبة لعمان يعني أن المباحثات إليجاد صيغة سياسية 
  .وقانونية انتهت وتكللت بالنجاح

  ١١/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
 
  هل يعّدل صعود حماس مجرى الصراع؟ .٤٥

  الياس سحاب  
 -حوالت كثيرة ال بد من حصولها، خاصة لدى الطرف العربي والفلسطيني، حتى يأخذ الصراع العربي              هناك ت 

لكـن  . االسرائيلي مجرى تاريخيا مطابقا للصراع االفريقي الوطني مع نظام جنوب افريقيا العنصري الـسابق             
ـ                 اوض علـى أسـاس     ذلك ال يمنع من المالحظة، أنه حتى في الظروف الراهنة، فإن اسـتمرار اسـلوب التف
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االسترضاء العربي والفلسطيني للعنصرية الصهيونية، واالحتالل االسرائيلي، هي حـال اعلنـت االنتخابـات              
  .الفلسطينية األخيرة إفالسها التاريخي

 هو احتمال مستحيل عمليا، لكن      ١٩٤٨صحيح أن حماس سرعان ما ستدرك أن العودة باألمور كليا الى ما قبل              
ية، وحلفاءها الدوليين، خاصة في واشنطن، وحتى األنظمة العربية الرسـمية المنخرطـة فـي               القيادة اإلسرائيل 

 اإلسرائيلية، سرعان ما ستدرك هي األخرى، ان االسـتمرار فـي محاولـة              -التسوية على الطريقة األمريكية   
طت تاريخيا،  فرض تسوية قائمة على أساس اإللغاء التدريجي للحقوق األساسية لشعب فلسطين، هي محاولة سق             

  .ولم تعد هي األخرى واقعية، او قابلة للتطبيق
بقي على القيادة الفلسطينية الجديدة، التي ستفرزها التحوالت األخيرة، وعلى  األنظمـة العربيـة المنخرطـة                 

 فلـسطينية   -وان تحسن رسم استراتيجية عربيـة     مباشرة في الصراع، ان تحسن فهم أبعاد التحوالت األخيرة،          
، تكون مؤسسة على استعادة التمسك بكافة الحقوق التاريخية األساسية للعـرب            ناء على هذه التحوالت   جديدة، ب 

وللفلسطينيين، مع مراعاة تطوير أساليب المقاومة، ولغة المقاومة، الى المستوى الـسياسي األرقـى، الـصالح                
  .للتسويق عالميا

  ١١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  
  يران وسورية وحزب اهللا وحماس  اسرائيل التعامل مع اىعل .٤٦

 بن كسبيت
الجبهة الشرقية التاريخية لم تعد هي الموجودة، اذا، اقبلوا بالجبهة الشرقية الجديدة ـ ايران ـ سورية ـ حزب 

اربع أيد تخرج من جسم واحد، والتي تتلقي التعليمات واألوامر من رأس واحدة لتلك األفعي . اهللا وحماس
آلن، فان وتدا غليظا قد ضرب في وسط الساحة الخلفية عندنا، وحركة حماس هي وا. الساكنة في طهران

 .اصبع في اليد االيرانية التي ُأرسلت من بعيد، لكنها وصلت الينا وبدأنا نحس بها
في المشاورات التي تجري في االوساط األمنية االسرائيلية منذ أن فازت حماس في االنتخابات فان صورة 

: وكذلك األمر بالنسبة للتوصيات التي تتمخض عن هذه المشاورات. حة في هذه المشاوراتمتكدرة تبدو واض
اذا كان . انفصال شامل حقيقي وواضح عن الفلسطينيين. العمل علي تنفيذ خط االنفصال التام عن الفلسطينيين

في االوساط العسكرية الشعب الفلسطيني قد اختار حماس، فهذا هو ما يستحقه، هكذا يعلق أحد كبار المسؤولين 
 .ويضيف اآلن، فليبحثوا عنا. في اسرائيل

الجنرال حلوتس، رئيس هيئة االركان، وخالل المشاورات الداخلية التي تجريها المؤسسة العسكرية هو كما 
 وهو في هذه الحالة يعرب عن رأيه. يحظر علينا التململ، وكذلك اللعب. يبدو الذي يقود هذا التيار لهذا االتجاه

فاذا قررنا . تحت عنوان يبدو لي، فهذا عنوان سوف يوصلنا الي خط أحمر غير قابل ألكثر من تفسير واحد
 .مص االصابع والتردد فان هذا سيكون سببا في إسقاط كل أركان السور الدولي

صون الناطقون، بمن فيهم رئيس هيئة االركان، وبمن فيهم وزير الدفاع موفاز، كلهم يو: التفاصيل والشرح
االنفصال التام عن الفلسطينيين وعدم االبقاء علي عالقة من أي نوع معهم، بل انهم ال : بتوصية واحدة فقط

ويريدون وقف كل أشكال المفاوضات معهم، وبصورة . يريدون هذه العالقة واالتصاالت، حتي مع أبو مازن
ال شيء للفلسطينيين، نحن . دخال السياحال إل. ال نريد عماال منهم. واغالق المعابر. وقف المساعدات. فورية

 ).فقط باستثناء هذه االموال التي تم السماح بنقلها اليهم هذا االسبوع(هنا، وهم هناك 
باستثناء قائد جهاز (في المشاورات األمنية التي جرت قبل اسبوع، أوصي جميع قادة االجهزة األمنية 

لذي فضل عدم االدالء برأي خاص في هذا الشأن وآثر ا) االستخبارات العسكرية الجنرال عاموس يادلين
الصمت، والذي قال فيما بعد إن حماس لم تشكل حكومتها حتي اآلن، وبالتالي فانها لن تستفيد من هذه االموال 

وفي اللحظة التي ستقوم فيها . التي تريد الحكومة دفعها للسلطة الفلسطينية عن فترة سابقة لما نحن عليه اآلن
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ابعة لحماس في المناطق، وال يعنينا اذا ما كانت حكومة حمساوية مئة في المئة أم حمساوية بنسبة حكومة ت
معينة فقط، وال يعنينا اذا تقرر أن تتحول صالحيات معينة حساسة أليدي أبو مازن أم ال، فمنذ اللحظة التي 

 . وتغادرتتشكل فيها حكومة جديدة، فان علي اسرائيل ان ترزم متاعها وتسحب أيديها
ال أحد يخرج وال أحد يدخل، ال من يتحدث وال من يسمع، والمعابر مغلقة، فقط تستمر اسرائيل بتزويدهم 

، وكذلك تزويدهم بالمياه، واذا كانت هناك ضرورة فان اسرائيل )مقابل دفع المستحقات كاملة(بالكهرباء 
فاسرائيل ال بد . هم، ولينضجوا بعصارة حماسفليتدبروا بأنفس. وهذا هو األمر. ستزودهم بحليب االطفال ايضا

لها من االصرار والعناد علي سياسة واضحة ـ هكذا قال رئيس هيئة االركان في هذه المشاورات دون أي 
 .خلل وبال أي تنازل

ولكن، ماذا سيحدث غدا؟ . وحسب اقواله ووصفه، فان هذا الجدار الصلب من المواقف ال زال صامدا ومستقرا
فاالمريكيون ال زالوا يتلعثمون في صياغة موقفهم، هل يجرون اتصاالت أم ال في اطار . رف ذلكال أحد يع

ونحن يجب أن ال نقع في مثل هذا الشرك ـ هكذا . واالوروبيون سوف يكونون أكثر تلعثما. المساعي السياسية
ديث المعسولة في يقول حلوتس ـ أي عدم الوقوع في شرك من العسل ألن حركة حماس تسلك طريق األحا
فماذا قلنا نحن . هذه االيام، وتحاول تحذيرنا بطريقة تسهيل ابتالعنا للحبوب المخدرة وتتظاهر باللطف والود

 .قلنا سندمر اسرائيل، حسنا، لقد قلنا ذلك: حتي اآلن؟ ـ هكذا يتظاهرون في أقوالهم
فلن يكون هنا ما يعرف بـ .  المزدوجةلكن دان حلوتس يؤكد إن علي اسرائيل أن ال تشترك في هذه األالعيب

فهذه معركة . رجل جيد وآخر سيء علي نحو أبو مازن الجيد وآخر سيء مثل أبو طير أو هنية أو مشعل
واحدة، وجهاز سلطة واحد وممنوع أن نقع في مثل هذا الشرك الذي يحاول البعض في العالم أن يفعل أو يفرق 

 .بين عناصره ومركباته
ا القفز في المواقف هنا وهناك، فان حماس ستستولي علي كل شيء، وسوف تكون العالقة فاذا ما حاولن

االسرائيلية ـ الدولية في هذه المعركة تتشكل كما تريدها حماس والتي ستعمل علي شفط كل شيء لصالحها 
 ايرانية اسالمية وتوصلها شيئا فشيئا الي بلورة وتشكيل واقامة دولة ـ هنا بالقرب من كفار سابا، ستقيم دولة

 .خالل عشر سنين فقط
هذا لن .  مليون شاقل شهريا، وهم سيشيدون بها مدارس التوجيه العقائدي المتطرفة٣٠٠ونحن سندفع لهم نحو 
هكذا يقول حلوتس، ألن هذا سيكون محورا واصال بين طهران، دمشق، بيروت، غزة، . يكون ولن نساعد عليه

 .آلنوعليه، فال بد من تحطيمه هنا وا
. يقول المحيطون بحلوتس، أن كل تسوية وكل جهد للوساطة في هذه الظروف سوف تكلفنا كثيرا فيما بعد

في البداية يكون . فهذه نفس الطريقة في االستيالء. فالجنرال حلوتس يري في حماس النموذج االيراني بوضوح
، وواضح جدا فيما لو كان ايرانيون ذلك بهدوء وباسلوب ناعم ال يستفز، وبعد ذلك يكون بالقوة واالرهاب

معنيين بالدخول الي هنا والعمل في اسرائيل فاننا لم نكن لنسمح لهم بذلك، وهكذا يجب أن ننظر الي حماس 
ونتعامل معها كما لو أننا نتعامل مع ايران، فباستثناء الحديث باللغة الفارسية، فان كل شيء آخر سيكون شبيها 

 .أيه في هذه المداوالت األمنية الداخليةله ـ هكذا يجمل حلوتس ر
وفقا ألحد السيناريوهات القليلة فان أبو مازن يستطيع الغاء نتائج هذه االنتخابات واالعالن عن اجراء انتخابات 
جديدة خالل نصف عام، وأن اتصاالت سرية في هذا الخصوص تجري حاليا، وأن سيناريو كهذا يتداولونه 

وفي قيادة الجيش االسرائيلي فانهم يقولون بأن مجرد االعالن عن تشكيل حكومة . اآلن في اسرائيل ايضا
حماس فانه يتوجب علي اسرائيل أن تعمل بكل ما لديها من طاقة وقوة اللغاء نتائج هذه االنتخابات ، لكن 

 .فرصة نجاح مثل هذا التفكير ضئيلة للغاية
 خطر حقيقي علي وجود اسرائيل
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ئيلي في هذا الشأن متشدد وهجومي للغاية، وهو ازداد صالبة هذا االسبوع، ويمكننا التوجه العسكري االسرا
مع الحكومة االسرائيلية بعد ) المستوي األمني(منذ اآلن استشعار كيفية المواجهة القريبة التي ستحدث بينهم 

الع تام علي فهم في االجهزة األمنية يعلقون كثيرا من اآلمال علي اهود اولمرت، وهم علي اط. قليل
الضرورات االنتخابية، لذلك فانهم يحاولون بكل جهدهم إسقاطه في شباك مواقفهم، واآلمال منوطة بأن ال 

وأنه لن يسرع في الوقوع في أي من النماذج التي تنتجها مدرسة . يتململ أو يتراخي اولمرت في هذا الشأن
ويؤكدون بقولهم اذا .  تمر، ولن نسمح لها بالمروردوف فايسغالس، النهم يقولون اآلن إن مثل هذه النماذج لن

 .أردنا الغش، فاننا لن نغش إال انفسنا في هذه المرة
وهؤالء (أن الخطر الحالي يعتبر خطرا حقيقيا علي اسرائيل هناك قادة في الجيش االسرائيلي ممن يعتبرون 

 سنة معرضة لخطر وجودي محتمل ٥١ ـ ١٠، ويقولون بأن اسرائيل ستجد نفسها بعد )ليسوا الجنرال حلوتس
وخصوصا اذا كانت حماس ستسلك . ، وهناك سيكون الوقت متأخرا جداسيقف لها علي بوابة ساحتها الخلفية

فاذا اقترحت حركة حماس اعالن هدنة طويلة المدي، علي . طريقا حكيما غير متهور ومبرمجاً كالذي نعتقده
علي لجم حركة الجهاد االسالمي، وبذلك ترتفع أسعار البورصة سبيل المثال، فانها ستفرضها بقوة، وستعمل 

لذلك، تُمنع اسرائيل منعا باتا من السقوط في مثل هذه الحبائل، وأن ال . ة جديدةفي تل ابيب الي مستويات عالي
تُعرض أمن وحياة اسرائيل لخطر حقيقي علي وجودها، أي مقابل ازدهار مؤقت في الحاضر القريب تُعرض 

 .أمن ووجود الدولة في المستقبل للخطر
دي بعملية انفصال حادة عن الفلسطينيين، انفصاال ، تنا)وال نتحدث هنا عن رئيس هيئة االركان(هذه المصادر 

وهكذا، حسب . إن البعض يطلب ايضا قطع الكهرباء وقطع المياه، ولندع ايران تزودهم بكل شيءبل . نهائيا
اعتقادهم، فان الشعب الفلسطيني سيفهم بسرعة أن انتخابه لهم كان غلطة كبيرة، وسيفهم بأنه صوت لصالح 

، ولكن من الممكن رسم هدم اآلمال باقامة مجتمع جيد وحياة ممتازة لكال الشعبينتنظيمات متطرفة سوف ت
وفي داخل حماس، فان حالة من التوتر الداخلي الكبير . صورة للفلسطينيين عن نتائج مثل هذه االنتخابات اآلن
ملتزمة، منظمة فحماس تعتبر منظمة اصولية منظمة و. تتفاعل هناك، وال زالت داخلية لم تتسرب الي الخارج

وأن أحد النقاشات الحادة الدائرة اآلن جيدا ومطيعة لقيادتها، وأن كل الغسيل القذر يتم غسله داخل البيت فقط، 
في اوساطها هو حول ضرورة حلف القسم أمام رئاسة السلطة في اليوم الذي ستتشكل فيه حكومة حماس، 

هل نُقسم علي طاعة قوانين . ح المتطرف يرفض ذلكفعناصر الجناح المعتدل يوافقون علي ذلك، ولكن الجنا
لماذا نفعل ذلك؟ ، فقط هي قوانين االسالم التي نُقسم بالحفاظ عليها، فال نُقسم إال علي . السلطة الفلسطينية؟ 

 .القرآن وأنظمته، واذا أقسمنا لقوانين علمانية وضعية فاننا نكون قد خُنا وخدعنا ناخبينا 
، والتي تتخذ من دمشق مقرا )خالد مشعل(قيادة حماس الخارج : الثة اتجاهات مركزيةتوجد في حماس حاليا ث

ولكل واحد . ، وقيادة حماس في السجون)اسماعيل هنية ومحمود الزهار وأبو طير(لها، وقيادة حماس الداخل 
فين في جميع وال يوجد تداخل بين المعتدلين والمتطر. من هذه التيارات معتقداته ووجهات نظره الخاصة به

 .هذه التيارات
سوف نعترف بجميع االتفاقات المعقودة بين (نحن نسمع خالد مشعل هذه االيام يتحدث بلسان حلو وكالم هاديء 

فالتيار األكثر تطرفا وأكثر اصولية هو التيار . ، بينما محمود الزهار هو الذي يظهر التطرف)السلطة واسرائيل
المسؤول عن كتائب عز الدين القسام، حيث ال يزال محمد ضيف الجريح مسؤوال السائد في المنطقة، أي التيار 

 .عنه
لقد حققت حماس في االيام القليلة الماضية انجازا جيدا بالنسبة لها، حيث تمكنت من الحصول علي تعهدات من 

مثال، فاذا لم هكذا حصلت علي تعهد من السعودية، علي سبيل ال. بعض الدول العربية لدعمها بالمال الالزم
تصل االموال من اسرائيل وال من المجتمع الدولي، فهناك من تبرع بمد يد العون، ودفع االموال الالزمة في 

السعودية وبعض الدول العربية ستمد يد العون للنظام الحماسي بدال من الدول الغربية، وفي . دول الخليج
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اء ووجهات نظر كثيرة تبودلت بين الطرفين وبحثت المشاورات التي تجريها الحركة مع أبو مازن، فان آر
خيارات عديدة، وفي أعقاب كل جولة مشاورات يعود قادة حماس الي خالياهم، ويناقشون تلك االقتراحات، 

ففي االوساط المقربة من أبو مازن يرحبون بفكرة اعطاء . وذلك بهدف الجسر بين هذه االقتراحات واآلراء
ة، ومن ثم إفشالها، وبذلك يكون من الممكن الدعوة الي اجراء انتخابات جديدة فرصة لحماس لتشكيل حكوم

للخروج من المأزق، وذلك كحل أفضل من ذلك الذي أشرنا اليه في البداية والذي يفكر به البعض، أي إلغاء 
 .نتائج االنتخابات األخيرة

حالة تراجع مستمر، وعلي وجه فالسياحة الي المناطق في . االوضاع الحالية غير مشجعة في المنطقة
وكذلك . الخصوص السياح المسيحيين الي منطقة بيت لحم، ولذلك فان المسيحيين يشعرون بمخاوف كبيرة

يتخوفون من قرارات ومواقف صعبة تجاههم من السلطة، وتقييدات علي المالبس والزي وعلي المشروبات 
 .الروحية، والجميع ينتظر ما سيحدث

الملك عبد اهللا كان قد تحدث في أحد االجتماعات المغلقة في واشنطن قبل ايام، .  من الذهولاالردن يعيش حالة
عن األخطار الكبيرة المنتظرة في المنطقة بعد أن وصلت احدي القوي االسالمية المتطرفة الي السلطة، وقال 

ردن بالتحديد، وأن سلطة بعبارة محددة إن االسالم المتطرف يشكل خطرا حقيقيا علي الشرق االوسط وعلي اال
وقد قال لعدد . اسالمية متطرفة يمكن أن تؤدي الي إسقاط أنظمة قائمة ومستقرة في الشرق االوسط فيما بعد

من الذين رافقوه في جولة في الفنادق التي شهدت انفجارات عنيفة قبل شهرين في عمان والتي تبنتها قوي 
يشوهون االيمان والدين ويربطون الدين باالعمال .. االرهابيون..هؤالء االشخاص : اسالمية متطرفة، فقد قال

 .االرهابية البشعة
وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز غادر اسرائيل لالشتراك في اجتماع لوزراء دفاع حلف الناتو، وسوف 

 سيقضيهما يلقي خطابا أمام الوزراء هناك بعد ظهر اليوم ـ الجمعة ـ وسوف يجري خالل اليومين اللذين
اجتماعات منفردة مع كل واحد من وزراء دفاع هذه الدول، حيث سيعرض امام مواد حماسية ونشرات خاصة 
في محاولة منه لتقوية وتحصين جدار الرفض العالمي لحماس ولكي يظهر لهم ـ عمليا ـ عوامل وعناصر 

ل انه سيوقفهم علي خطر عودة قيام الربط بين حماس وايران وما يعنيه ذلك من خطر علي اسرائيل والعالم، ب
 .الجبهة الشرقية الجديدة في المنطقة، وهذا سيكون خطرا علي الشرق االوسط كله، وعلي اوروبا والعالم

حيث اصبحت العالقة ) مبارك(وفي االسبوع المقبل سيزور موفاز القاهرة حيث ينتظره هناك صديق حقيقي 
واالن، فانهما يواجهان خطرا استراتيجيا مشتركا ال بد من . اتيجيةعالقة استر) ومنذ وقت طويل(بين الرجلين 
 .مواجهته معا

 محطة تلفزيون االقصي
حركة حماس تسعي حاليا وتعمل علي معركة الرأي العام التي تضع خطا واضحا تحتها، أو بكلمات اخري، 

نشاء شبكة اعالمية محلية، فحركة حماس توظف في هذه االيام مبالغ مالية ضخمة ال. معركة وسائل االعالم
وبعد ذلك ستكون شبكة علي مستوي المنطقة وبعد ذلك ستكون عالمية، أي عمل شيء شبيه بـ محطة قناة 
المنار الخاصة بحزب اهللا في لبنان والمرتبطة بايران وأن هذه العملية يجري توجيهها من قيادة حماس في 

واذاعة حمساوية ستكون مرحلة اضافية ومتقدمة في دمشق وان خالد مشعل يفهم جيدا بان محطات تلفزة 
 .الطريق نحو االستيالء والسيطرة علي المنطقة

فـ القمر الصناعي الحمساوي في الطريق، حيث بدأت اعمال البث التجريبي لتلفزيون حماس في غزة هذا 
تجريبي من داخل احد االسبوع، حيث بدأت محطة التلفزة الجديدة التي عرفت باسم تلفزيون االقصي ببثها ال

فقد بدأ هذا البث في االول من شهر كانون الثاني الماضي، . المساجد في وسط غزة، وعلي ما يبدو في جباليا
، وفي حركة حماس يخفون مكان )٦٢اف .اتش.علي موجة قصيرة يو(والحديث يدور عن عملية بث تجريبية 

سب المخطط، فانهم سيعملون بعد ذلك علي انشاء هذه المحطة ويعملون بسرعة النجاز العمل فيها، وانه ح
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محطة مماثلة في الضفة الغربية، وبعد ذلك يقومون بشراء قمر بث خاص ليعمل علي بث برامجهم في المنطقة 
 .كلها ويوصلها الي العالم بأسره، وال سيما لجمهور المسلمين في كل مكان ـ كما يفكرون

، مهندسين، مقدمي برامج، مخرجين ومذيعي نشرات اخبارية حيث فنيين: فقد شكلت حركة حماس طاقما مهنيا
تم تأهيلهم خارج المناطق، في مصر وفي شبكة الجزيرة، وكذلك فقد تم دمج العنصر النسائي في هذا الطاقم 

 . وذلك بهدف اقامة قسم خاص للبث االذاعي والتلفزيوني النسائي في المستقبل
بية ستستمر ثالثة اشهر وبعد ذلك سيتم االعالن عن جدول برامج ومن الواضح بان عمليات البث التجري

متواصل، وانهم حاليا يحافظون علي بث برامج دينية بطابعها االغلب الي جانب بعض البرامج الصحية 
المحطة الكبيرة التي يعتزمون اقامتها فان حماس تدرس امكانية والمجتمعية وبعض الفقرات االخبارية، أما 

قرب من المجمع االعالمي الكبير في دبي حيث توجد شركات صيانة فنية كبيرة في المنطقة حيث اقامتها بال
يوجد شخص معروف كشخصية حمساوية باسم احمد محمد فتحي حامد يعمل مديرا لشركة صيانة فنية معروفة 

 وكان معتقال باسم شركة الرباط لالتصاالت واالنتاج الفني وهذا الشخص معروفاً كشخصية متطرفة في حماس
، وخالل فترة بسيطة فان في اسرائيل في سنوات التسعينيات، وهو فلسطيني من بيت الهيا في قطاع غزة

الحركة ستقوم باصدار صحيفة يومية، وبعد ذلك نشرة اخبارية باللغة االنكليزية حيث ستذاع من راديو االقصي 
 .المعروفة بانها محطة حمساوية
ون وزيرا للدعاية لحماس كان فيما مضي من النشيطين في العمليات المسلحة فالسيد حامد ـ الذي قد يك

ومعروف كمتطرف، وسبق له أن القي خطابا في اعقاب االنسحاب االسرائيلي من غزة والذي اعتبر نصرا 
لحماس، حيث قال نحن في حماس، نؤكد من خالل كتائب عز الدين القسام أننا سنواصل الجهاد والمقاومة حتي 

رير كامل فلسطين من النهر الي البحر وان ال شيء سيوقفنا، فبفضل القسام حررنا غزة والتي كانت تحطم تح
 .الوجود الصهيوني وال احد يستطيع الوقوف في وجهنا 

من الجدير بالذكر أن موضوع حماس يحظي باتفاق عام بين االوساط والمراتب العسكرية في اسرائيل، وهكذا 
كثيرة تؤيد هذا االتجاه، وكذلك كان موقف المقدم احتياط ـ مايك هيرتسوغ ـ الذي فان شخصيات عسكرية 

نشر مقاال في صحيفة فورين أفيرس تحت عنوان هل يمكن لجم حركة حماس؟ وكان جوابه علي هذا السؤال 
حركة انه ال أحد يمكنه ذلك، وال حتي بعض القوي المعتدلة نسبيا والتي شاركت في االنتخابات تحت اسم ال

يمكنها وقف هذا التطرف الكامن في اطر الحركة وقواها االيديولوجية، وان هذا لن يحدث اال اذا تجمعت 
 .بعض الظروف والشروط التي انعدمت في المدة التي كانت فيها السلطة الفلسطينية موجودة قبل االنتخابات

رية، وكذلك بين االوساط القيادية الوسطي واالن، فهناك بعض االراء المغايرة االخري، ففي االكاديمية العسك
في الجيش وبين فئات الضباط برتب عقداء ومقدم من العاملين في الميدان، وكذلك في اوساط معينة في الرأي 

أحد أصحاب وجهة النظر هذه هو اليستر كوك رجل االستخبارات البريطانية الشهير والذي عمل . العام العالمي
سكريا خاصا لالتحاد االوروبي وتخصص في العالقات مع الفلسطينيين حتي اصبح لسنوات عديدة مستشارا ع

مع االيام وكأنه من اهل البيت الفلسطيني والحمساوي الي أن تم ابعاده عن عمله بسبب برودة تحليالته وعدم 
 .توافقها مع ما كان يعتقده االوروبيون

االشتراك (اكها في السلطة سوف يدفعها لالعتدال وان فحسب هذه التحليالت فان حماس قابلة للتساهل وان اشتر
وعليه، يجب ان ال تُقاطع حماس . سيعلمها امتصاص تطرفها الن ما تراه من هنا ال تراه من هناك) في السلطة

علي خلفية كهذه، بل ربما كان من االجدر أن تري في هذه العملية فرصة جيدة للدفع باتجاه االعتدال واالبتعاد 
 .رفعن التط

 االستعداد لتغيير األسطوانة
الكرة موجودة االن في ملعب ايهود اولمرت، أما حلقة الليكود التي تحيط بنتنياهو والتي تؤكد أنه هو االكثر 

فالليكود يؤكد أن رأيه في هذا الموضوع . صرامة ضد حماس ينافس كديما ويدفع به لمزيد من التصلب
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 المضمار وان سبق له وان حذر اسرائيل من احتمال استيالء صحيح، وأن نتنياهو صاحب تجربة في هذا
ولكن من الناحية الثانية يمكن القول كذلك إن آفي ديختر والذي هو احد الكبار في كديما . حماس علي السلطة

كان قد حذر هو االخر من حدوث أمر كهذا، الن فوز حماس ووصولها الي السلطة هناك قضت تماما علي كل 
ت واالحتماالت التي درست والتي كانت تضع حلوال لكل التوقعات، حتي عمير بيرتس شعر بانه السيناريوها

 .ملزم باتخاذ مواقف متشددة في هذا السياق حيث قال ال يوجد ما نتحدث به معهم
نتنياهو يعرض اسطوانة ليست سيئة خاصة بالتعامل مع حماس، وهو بذلك يجعل هذا االمر يشكل برنامجا 

لحزب الليكود، وانه لوال هذا العرض الذي يقدمه لوجد اختالفا في نتائج االستطالعات التي تجري انتخابيا 
 .ونقرأ نتائجها

واولمرت التي ننظر اليه االن علي أنه رئيس للوزراء القادم، فانه ـ علي ما يبدو ـ يستعد لتغيير االسطوانة، 
 شعر فعليا بان ما حدث في عمونا قد آذاه كثيرا مع أن سلوكه ال يؤكد مثل هذا التغيير، وخصوصا بعد أن

واوقع اضرارا بالغة في حملته االنتخابية، وان هذه العملية أضرت بشخصيته التي كان سيظهر فيها علي أنه 
وبعد االنتخابات، واذا ما فاز فيها، فان اولمرت سيسير في طريق . البديل الطبيعي في السلطة للحكومة القادمة

بات ) باسرائيل(سيبلور موقفا جديا بعد هذه االنتخابات، الن عناصر اللعبة تغيرت وان المحيط جديدة، وأنه 
 . اطال لحيته ولبس الثوب االخضر) المفاوض الفلسطيني(اكثر عدائية وان الشريك 

هناك من يعتقد ان اولمرت قد يقوم علي خطوة يغير فيها جميع الذين يعملون من حوله بمن في ذلك 
ون في مجلس االمن القومي وكذلك في واشنطن، وكذلك المستشارون السياسيون والعسكريون، أنه الموجود

مندوبا جديدا ) يعين(يعتزم االنعتاق من كل خيوط الماضي ومن كل نظريات االنفصال المختلفة، وأن يأخذ 
لمؤسسة العسكرية والتقرب اكثر من ا) يدور الحديث عن تعيين المحامي ايلي زوهر(السرائيل في واشنطن 

وبالتحديد لرئيس االركان الذي يحظي حاليا باجماع علي كل االجراءات والتي ينفذها وان يتحلي بالصبر 
 ...والمسؤولية

  ١٠/٢/٢٠٠٦) معاريف (
 ١١/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

 
  الدولي    العربي   فوز حماس والمأزق الفلسطيني .٤٧

  أحمد المرشد
يكون صعود حركـة حمـاس      ونفت ان   ت الى احترام قرار الشعب الفلسطيني    صحيفة الجارديان البريطانية دع   
كما حذرت مـن     ..  مارستها االدارة االمريكية على دول منطقة الشرق االوسط          الى الحكم نتيجة للضغوط التي    

ـ     يؤدي   الن ذلك سوف  قطع المعونات االمريكية االوروبية عن السلطة الفلسطينية الجديدة          ق مطالـب   الى تحقي
   . اسرائيل ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني   المتشددين في

قـدمت للـسلطة       ان المعونـات التـي       والجدير بالذكر وطبقا لالرقام الرسمية الصادرة عن االتحاد االوروبي          
 ٦٠٠  ار دوالر كمنح وقروض باالضافة الـى      ملي  ٢,١ قد بلغت     ٢٠٠٢ وحتى عام     ١٩٩٤الفلسطينية منذ عام    

وخالل نفـس الفتـرة قامـت دول         ..  مليون دوالر قدمتها الوكالة الدولية لغوث الالجئين التابعة لالمم المتحدة          
   . مليارات دوالر للسلطة الفلسطينية كمساعدات  ٣ اوروبية اخرى بتقديم نحو 

مليـون    ٢٣٠ قد بلغـت      ٥٠٠٢ سلمت للسلطة خالل عام        ة التي والجدير بالذكر ايضا ان المعونات االوروبي       - 
   . قدمتها دول اوروبية بصفة خاصة   بخالف المنح االخرى التي ..  دوالر

  وقد نقلت صحيفة الهيرالد تريبيون الدولية نقال عن بعض الدبلوماسـيين الغـربيين ان فـوز حمـاس فـي                    - 
حة للمساعدات بالضغط علـى الـسلطة       وغيره من المنظمات المان      وروبياالنتخابات التشريعية اتاح لالتحاد اال     
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فيـه الـسلطة      تعـاني    الوقت الذي   وفي   قدمت إليها،   الفلسطينية الجديدة عن طريق التهديد بقطع المعونات التي    
وعجزهـا عـن دفـع       ..  مليون دوالر   ٩٦ وصلت الى      ميزانيتها والتي    الفلسطنيية بالفعل من االزمة المالية في     

   ). قوات االمن   ألف فرد في  ٨٥ من بينهم    ألف موظف مدني  ٥٣١ (  الفلسطينيينرواتب الموظفين
للسلطة الفلسطينية     يقدمها االتحاد االوروبي     الغرب ان وقف المعونات التي       ويرى بعض المحللين الساسيين في      

  ات ذلك على الشعب الفلـسطيني     حيث سيكون عليه تحمل تبع     ..  زق خطير مأ   في   يضع االتحاد االوروبي     سوف
   . ومؤسساته الخدمية 

موقف حرج ايضا فكيف تقدم المعونات لـسلطة           تقديم هذه المعونات فإنها ستكون في        حالة استمرارها في     وفي
  تسعى لتدمير اسرائيل؟ )  حماس  ( ارهابية

   : ة بشأنستسفر عنه االيام القادم   يصبح السؤال الحائر هو ما الذي   من هنا  
موقف حركة فتح من حكومة حركة حماس بعد تصريح صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين بأن                :  أوال

من حكومة وطنية وان حركة فتح سوف تنضم الى            الحكومة الجديدة ولن تكون جزءاً       فتح لن تشارك في   حركة  
  صفوف المعارضة؟

حكومة جديدة وان الكلمة االخيرة        كة فتح سوف تكون خارج اي     والجدير بالذكر ان ابو مازن قد صرح بان حر        
   . سوف تكون للجنة التنفيذية لحركة فتح

دول الخليج وايضا ايران      -  السعودية  -  مصر  -  لبنان  -  سوريا  -  االردن ..  دول الجوار العربية  موقف   :  ثانيا
  الدولية؟ازاء هذه التغيرات الجديدة على الساحة الفلسطينية و

نتخابـات  اال   وهزيمة قادة حركة فتح في     ..  المتشدد تجاه الحكومة الجديدة لحماس       موقف الكيان الصهيوني   :  ثالثا
   . الحكومة   اسفر عن ابعادهم عن كرسي   التشريعية والذي

ـ            موقف االتحاد االوروبي   :  رابعاً سلطة الفلـسطينية   المتشدد تجاه حركة حماس وتهديده بقطع المعونات عن ال
   . باعتبار ان حماس جماعة ارهابية تسعى لتدمير اسرائيل

يضا ضد حماس باعتبارها حركة ارهابية تهدد المـصالح االمريكيـة           موقف الواليات المتحدة المتشدد ا     :  خامسا
  منطقة الشرق االوسط؟   واالسرائيلية في

   : يبقى التأكيد على ان   لذلك
تتطلب تضافر جهود جميع الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية لمواجهة تحديات             سطينيمصالح الشعب الفل    -١ 

تشكيل حكومة وطنية      والضرورة تقتضي  .  خالفات جانبية    ونبذ اي    بيت الفلسطيني الفترة القادمة واعادة ترتيب ال    
تعاد عن الوزارات السياسية واالمنيـة      واالب   تخدم برنامجها السياسي     تؤول فيها لحماس الحقائب الخدمية والتي     

ت السلمية بـين الـسلطة      وذلك من اجل استئناف المفاوضا       على ان تتولى حركة فتح مسئولية هذه الوزارات،       
وايضا الحفاظ على العالقات الخارجية وال سيما مـع الواليـات            ..  الفلسطينية واسرائيل وتنفيذ خريطة الطريق    

يمنح رئيس الـسلطة الفلـسطينية         الفلسطيني   خاصة وان النظام السياسي       االوروبي المتحدة االمريكية واالتحاد  
   . يكونوا من اعضاء المجلس التشريعي   يشترط ان   اختيار الوزراء وال   الحق في

 مع الواقع الجديد على الـساحة الفلـسطينية          واالسالمي   ايضا وقوف العالم العربي      وان الضرورة تقتضي    -٢ 
دفع عملية السالم واقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة            يساهم بشكل كبير في      قوي   وتشجيع قيام ائتالف وطني   

خاصة بعد اعالن بنيامين نتيناهو زعيم الليكود          للسلطة الفلسطينية الجديدة،     والمعنوي   ا تقديم الدعم المالي   وايض
تـصل لالسـواق       ن حصيلة المستحقات الجمركية للبـضائع التـي       اموال للسلطة الفلسطينية م      تجميد دفع اي  

   . مليون دوالر شهريا  ٠٥  تقدر بحوالي   والتي ..  الفلسطينية عن طريق الجمارك
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  قطاع   وقطع المياه والكهرباء عن المدن الفلسطينية في       ..  غزة   فضال عن عرقلة وصول الصادرات الى قطاع        - 
   . غزة والضفة الغربية 
ومطلوب من مصر القيام بدور كبير للتنسيق مع دول الجوار العربية لـدعم الـسلطة الفلـسطينية الجديـدة        - 

لمواصلة الدعم للسلطة الفلسطينية وايضا حث اللجنة الرباعية والدول المحبـة              ى االتحاد االوروبي  لد   والسعي
   . ن اجل اعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيم   االسرائيلي   لدعم مسيرة التفاوض الفلسطيني    للسالم

 مع السلطة الفلسطينية الجديدة خاصـة       ومطلوب من الحكومة االسرائيلية البحث عن صيغة جديدة للتعامل          -٣ 
تعلم ان كتائب شهداء االقـصى         وهي ..  ياسر عرفات وابو مازن من حركة فتح         وانها قبلت من قبل التعامل مع     

   . لحركة فتح    العسكريالجناح   هي
داد للتفاوض مع   داخل اسرائيل قد بينت ان اسرائيل اآلن على استع           ومن حسن الطالع ان استطالعات الرأي       - 

   . اسلحتها وتعترف بدولة اسرائيل   حركة حماس حول مسألة التسوية السلمية شريطة ان تلقي
  داخل قطاع    ها تجاه اسرائيل من اجل مصالح الشعب الفلسطيني       الفترة القادمة استراتيجيت     فهل تغير حماس في     - 
   . بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية   داريتدار من خالل التعاون اال   غزة والضفة الغربية والتي 
ة ويتطلب ايضا اجراء اللقاءات الثنائية بـين الـسلط         ..  غير قصير    يتطلب وقتا    ان هذا التغير     ومن الطبيعي   - 

   . الفلسطينية واالسرائيلية لتقريب وجهات النظر بينهما
  للرئيس الفلسطيني    وان المخرج الوحيد من هذا المأزق الصعب هو ترك امور التفاوض مع الجانب االسرائيلي             

   . ابومازن 
يعاقب    قرارات ضد حركة حماس حتى ال        التمهل والتريث قبل اصدار اي       ومطلوب من االتحاد االوروبي     -٤ 

   . وتتدهور احواله المعيشية   الشعب الفلسطيني
..  عقوبات على السلطة الفلـسطينية الجديـدة         ايومطلوب من االدارة االمريكية ايضا التريث قبل فرض           -٥ 
خاصة وان االنباء تفيد بأن هناك اتصاالت سرية بين حماس واالدارة االمريكية من اجل التوصل الى صـيغة                   

  .  العالقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل   وسطية في
  ١١/٢/٢٠٠٦األيام البحرينية   

 
  المقاومة هي الحل .٤٨

  عبدالعزيز المقالح  . د
ما أحوجنا الى شعار المقاومة هي الحل لردع الرغبة المريضة في التمزق واللجوء الى االنـشقاقات الطائفيـة                  

لنظر الفكرية والسياسية الى مواقف صارخة وعبادات وطقوس        والمذهبية وما يترتب عليها من تحويل وجهات ا       
تأخذ بالمشاعر وتدفع بمعتنقي هذه المذاهب السياسية والدينية الى ان يعتدي األخ منهم على أخيه والجار علـى                  

لقد أوشكت االرض العربية كلها ان تكـون        . جاره قبل ان يرد اللطمة النازلة من العدو على وجهه ووجه بالده           
االحتالل المباشر، ومن شأن شعار المقاومة هي الحل ان يبدأ بمقاومة نـوازع الخالفـات المـدمرة وان                  تحت  

  .يقضي على شعور اإلحباط واليأس وما يترتب على هذا الشعور من حاالت التمزق والالمباالة
نه هدفاً وأسلوباً، ولـم     لقد نجح األعداء مؤقتاً في ان يوجهوا الى المقاومة تهمة اإلرهاب، في حين انها بريئة م               

وقد أوضحت القوى المقاومة األصيلة من خـالل        . تكن سوى مقاومة للعدو الذي يحتل االرض ويقتل األبرياء        
االلتزام والسلوك العملي الطويل وبالتضحيات الغالية ان كل ما هو داخل هذا الهدف الوطني االنـساني مبـاح                  

مون هذه القوى باإلرهاب يدركون هم قبل غيرهم ان المقاومـة           وكل ما هو خارج هذا الهدف حرام، والذين يته        
وما من قوة علـى االرض      . تدافع عن الحقوق المشروعة لشعب مقهور وتعمل على استرداد االرض المسلوبة          
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تستطيع ان تقف في وجه مواطنين اختاروا طريق المقاومة والدفاع عن حرية الوطن واستقالله وسيادته تحـت                 
  .د الظلم والعدوانشعار يتجدد بتجد

  ١١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
 
  المهادنة ال تعني المساومة .٤٩

  عبدالزهرة الركابي  
ال بأس من المهادنة ريثما تتضح الظروف وتتوافر لنا قدرات وتحالفـات سياسـية تعيننـا،                : في السياسة قالوا  

في كتابـة لـه نـشرتها إحـدى         ويقول خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس           
إذا كنتم على استعداد لقبول مبدأ الهدنة الطويلة األمـد، فإننـا علـى       : الصحف الفلسطينية مخاطباً اإلسرائيليين   

  . استعداد للتفاوض معكم على شروط تلك الهدنة
سـرائيلية  من االستهالل اآلنف، يبدو ان حركة حماس وأمام التحذيرات وال نقول التهديـدات األمريكيـة واإل               

واألوروبية وكذلك نصائح وال نقول ضغوط بعض المسؤولين في المنطقة، سوف تعمد الى سياسـة المهادنـة                 
المتحركة ومن باب التكتيك واالحتواء لتلك التحذيرات والتهديدات والضغوط، كونها تتحمل مسؤولية الـشعب              

  .الفلسطيني في هذه المرحلة
اس بالنسبة لممارسة السلطة هي كيفية الخروج من المحاوالت التي تريد           من هذا، تظل الخطوة األولى أمام حم      

حشرها في زاوية االعتراف بإسرائيل حتى يتم التعامل معها من قبل األطراف الذين سبقت اإلشـارة إلـيهم،                  
عبـر  والواضح ان الحركة المذكورة تعي جيداً أبعاد المساومة التي تريد تلك األطراف استدراج الحركة إليها،                

عوامل الضغط والحصار السياسية واالقتصادية واألمنية، وهي في المقابل بكرت في سياسة مرحليـة لكـسر                
حلقات تلك الضغوط والتهديدات والمساومة من خالل اعتماد استراتيجية الدخول الى التفاصيل والفـروع قبـل            

يدية للتخلي عن مقاومة االحتالل ومـا       الوصول الى العنوان الذي يمثل االعتراف أوالً ب إسرائيل كمرحلة تمه          
  .يتبع ذلك من تفاوض

أخذت استراتيجية حماس تعتمد مثلما أسلفنا على االنفتاح سياسياً وباتجاهين، يكون األول االلتفات الى معالجـة                
الداخل الفلسطيني من خالل بناء مرجعية فلسطينية سياسية تأخذ على عاتقها موضوع عملية الـسالم ومـسألة                 

اوض مع إسرائيل، وهذه المرجعية تكون هي المرجع السياسي الذي ينطلق منه البرنامج الفلسطيني العام أو                التف
باألحرى هو اإلطار السياسي الذي يتحرك منه الفلسطينيون خالل عملية السالم ومراحلها التفاوضية، وهو مـا                

 الوحيد والـشرعي للـشعب الفلـسطيني        يتطلب تفعيل واستنهاض منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل       
ان حركة حماس لم تكن منضوية في منظمة التحرير الفلسطينية وهي لها أسبابها ورؤاها في               : ولحسابات أولها 

  .ذلك
وإذا كان خيار المرجعية السياسية رسا على منظمة التحرير الفلسطينية وان كان هذ الخيار يحتاج الى نقـاش                  

ي حماس، فإنه يظل خياراً فلسطينياً عاماً يتيح للحركة ضرب عـصفورين بحجـر              طويل مثلما قال أحد مسؤول    
االنضمام الى منظمة التحرير الفلسطينية وجعلها أكثر تعميماً فـي تمثيـل القـوى والفـصائل                : واحد، األول 

الفلسطينية، وهذا االنضمام إذا ما حصل سوف يخرج المنظمة المذكورة من التهميش الذي حصل لهـا خـالل                  
سلطة فتح ويجعلها أكثر فاعلية في تمثيل الشعب الفلسطيني، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنهـا تكـون قـد                     
اكتسبت الشرعية الفلسطينية الشعبية الممنوحة في صناديق االقتراع الى حركة حماس في الداخل، وهـو مـا                 

لى اعتبار أنها تمثل عموم الشعب      يعزز الشرعية التي اكتسبتها المنظمة من المحيط العربي والمجتمع الدولي ع          
الفلسطيني الشتات والداخل، بينما السلطة الفلسطينية وآلية قيامها ال تجعلها في الحقيقة ممثلة لفلسطينيي الشتات               
من منطلق ان االنتخابات التشريعية اقتصرت على فلسطينيي الداخل، وليكون بالتالي مخرجـاً لحمـاس مـن                 

  . مع إسرائيلإشكالية االعتراف والتفاوض 
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إسقاط الذرائع والحجج المتعلقة بموضوع االعتراف ومسألة التفاوض والمساعدات االقتـصادية، ألن            : والثاني
الممثل هنا للفلسطينيين اطارهم العام والجامع منظمة التحرير الفلسطينية التي بدأت التفاوض معها إسرائيل قبل               

لطرف المعني بالتفاوض ليس سلطة حماس، مثلمـا أن اآلليـة           أن ينحسر دور هذا العنوان، وهو ما يعني ان ا         
التي ستستلم المساعدات والمعونات االقتصادية األوروبية واألمريكية هي األخرى لن تكون عن طريق الحركة              
المذكورة، وقد تبقى أموال استيفاء الضرائب والجمرك للبضائع والتي تمـر عبـر إسـرائيل الـى الـسلطة                   

سألة يمكن تسويتها بأسلوب مناسب كأن تُحول الى منظمة التحرير التـي تقـوم بتـسجيل                الفلسطينية، وهي م  
  . إيرادها لصالح السلطة الفلسطينية

واما الشق اآلخر في استراتيجية حماس وهو جانب التعامل مع إسرائيل والذي يتمثل في نقل المعركة السياسية                 
ناوين التي ترفعها وتريدها إسرائيل مثل االعتراف وإنهاء        الى ملعب إسرائيل، وذلك من خالل االلتفاف على الع        

المقاومة والتفاوض، من خالل الدخول الى الفروع وتفاصيلها وضوابطها وإعطائها األولوية، وأولها اسـتعداد              
حماس للتفاوض على مبدأ الهدنة طويلة األمد، حيث شكلت خطوة حماس هذه في استراتيجيتها المرحلية قـدراً                 

ورة البارعة في المعركة السياسية التي تخوضها ضد إسرائيل وحلفائها أمريكا واألوروبيين، فإنها فـي  من المنا 
نفس الوقت تحمل دهاء سياسياً كان يعوز السياسة العربية خالل تقابلها مع السياسة اإلسـرائيلية والـسياسات                 

  .المتحالفة معها
  ١١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  االختراق الروسي .٥٠

  تاحية الخليج  افت
تجاوزت روسيا كل المحاذير والشروط االسرائيلية والغربية، ومنها األمريكية على وجه الخصوص، ووجهت             

  .دعوة إلى قادة حركة حماس لزيارتها
الخطوة الروسية بالغة األهمية، فهي تخرق االمالءات التي حاولت واشنطن وتل أبيب فرضها علـى حركـة                 

 عريضاً للحوار مع الحركة انطالقاً من اإلقرار باألمر الواقع الذي فرضه الـشعب              حماس من جهة، وتفتح باباً    
  .الفلسطيني من خالل خياره الديمقراطي من جهة ثانية

لقد رفضت روسيا بقرارها االصطفاف وراء واشنطن وتل أبيب، وأرادت أن تؤكد أن لها وجهة نظر أخـرى                  
ه في االختيار كما الشعوب األخـرى ومـن خـالل انتخابـات             تحترم من خاللها إرادة الشعب الفلسطيني وحق      

ديمقراطية حرة، ثم أن تستمع وتحاور من سيكون في السلطة، وهذا حقها كدولة كبرى عـضو فـي اللجنـة                    
  .الرباعية التي صاغت ووضعت خريطة الطريق التي منعت اسرائيل تنفيذها

 وترفضان التعامل معها فهذه هي استراتيجيتهما،       أن تعلن واشنطن والكيان الصهيوني أن حماس حركة إرهابية        
لكن روسيا أرادت أن تؤكد أنها دولة مستقلة وليست تابعاً، ليقينها الكامل بأن حركة حمـاس أصـبحت تمثـل                    
الشعب الفلسطيني وأنها الجهة المخولة التحدث باسم هذا الشعب، وأن تجاهل هذه الحقيقة ال يخدم التسوية، بـل                  

روط التعجيزية التي وضعتها اسرائيل والواليات المتحدة، وهي شـروط تحقـق أهـداف              يصب في خدمة الش   
  .االحتالل من خالل تجريد الشعب الفلسطيني من كل مقومات الصمود والمقاومة وفرض االستسالم عليه

من حق اسرائيل ان تغضب، ألنها قبل القرار الروسي اعتقدت أنها نجحت في جـر العـالم إلـى مواقعهـا،                     
عت الفلسطينيين والعرب في زاوية صعبة من خالل إظهار نفسها أنها ترغب في الـسالم، وان اختيـار                  ووض

حماس يعرقل التوصل إلى هذا الهدف، وقد ساعدها الموقف األمريكي في ذلك إلى حد بعيد، وأيضاً اطـراف                  
داً برز مـن خـالل الموقـف        اللجنة الرباعية، إال أن قرار روسيا أفشل كل هذا الجهد وفرض واقعاً دولياً جدي             

الفرنسي إزاء المبادرة الروسية، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة خارجيتها دنيس سيميونو ان باريس تـشارك                
  .روسيا في هدف دفع حماس نحو مواقف تسمح بتحقيق هدف إقامة دولتين تتعايشان في سالم وأمن
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تي عليها أن تخرج من حال الترقب واالنتظار إلى         وهنا يأتي دور الدول العربية ال     . موقف روسي يستحق الدعم   
المبادرة والفعل من خالل العمل لكشف الخداع االسرائيلي على حقيقته، وإظهار ان اسرائيل هي التي ال تريـد                  
التوصل إلى تسوية، إنما اتخذت من فوز حماس ذريعة للمضي قدماً في التهرب ورفض االمتثـال للـشرعية                  

  .ي تضمن الحد األدنى من الحقوق الفلسطينيةالدولية وقراراتها الت
  ١١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

 
  قيادة فتح أمام فرصة حقيقية لتصحيح أخطاء تاريخية .٥١

  ياسر الزعاترة      
لو نجح رموز من تبقى من القيادة التاريخية لحركة فتح في التمرد على المشاعر الفئوية والحزبية لكان بوسعهم                  

في تاريخ القضية الفلسطينية عبر شراكة وطنية مع حركة حماس وقوى الـشعب الفلـسطيني               التمهيد النقالب   
  .األخرى

ال خالف على أن قيادة مرت بتاريخ طويل من التنازالت وااللتزامات والمعاهدات لن يكون بوسـعها التمـرد                  
داخل، وبتأييد واسـع مـن      على ذلك كله بيسر وسهولة، لكن ما جرى اخيراً بإرادة الناخبين الفلسطينيين في ال             

إخوانهم في الخارج، يمكن أن يتيح الفرصة لمثل هذا التمرد، فيما يفسح المجال أمام تصحيح أخطـاء كبيـرة                   
  .وفادحة ارتكبت بحق الفلسطينيين وقضيتهم على مدى عقود

ذه األيـام مـن     ما من شك أن ترتيب البيت الداخلي الفتحاوي يبدو مهماً إلنجاح هذا التمرد، ذلك أن في فتح ه                 
يفضلون خيار شمشمون في الساحة الفلسطينية على التعاون مع حركة حماس أو الدخول معهـا فـي شـراكة                   
وطنية، والالفت هنا أن لهؤالء وزنهم في الحركة، لكنه وزن لم ينتج عن أدوار أو مواقف تاريخية وال نـضال     

م عماده األساسي جحافل من المتفرغين، فـضالً        مميز، بقدر ما نتج عن وسائل فاسدة يعرفها المعنيون في تنظي          
  .عن ظروف موضوعية ذات بعد خارجي في معظم األحيان

بسبب ارتباطاتهم الخارجية، إلى جانب أحقادههم االستثنائية على حركة حماس، ال يبدو هؤالء معنيين بمصير               
أجندة خارجيـة، ومـا محاولـة    القضية في سياق لعبتهم الثأرية، وفي العموم ربط هؤالء مصيرهم وأدوارهم ب        

  .انقالبهم على ياسر عرفات غير تأكيد لهذه الوجهة في سلوكهم السياسي
إنهم يتحركون على إيقاع مصالح شخصية وفئوية، فيما يتميزون بتقدير موقف بائس يقوم على اقتناع بهـشاشة                 

جية في ظل الـدعم األميركـي       الداخل الفلسطيني وضعفه مقابل جبروت اآلخر وقوته؛ أكانت الذاتية أم الخار          
  .واألوروبي

من هنا تبدو عملية إقصاء هؤالء، وأقله تهميشهم صعبة إلى حد كبير، ومن دون رفع الغطاء العربـي عـنهم                    
سيكون الموقف صعباً، خصوصاً بعدما بدا خالل المرحلة األخيرة أن قدراً من هذا الغطاء قـد تـوفر، ربمـا                    

بعاً لمخاوف تأثير نجاحها على معادالت داخلية في الدول العربيـة، وفـي             الستخدامهم في لعبة إفشال حماس ت     
  .مصر على وجه التحديد

ال شك أن استدعاء الشتات الفلسطيني في المعركة يبدو مهماً من أجل دفع هؤالء نحو الوراء، فيما لن تـشكل                    
وم فإن وجـود حمـاس      سيطرة بعضهم على أجزاء كبيرة من فتح هنا وهناك حصانة ضد التهميش، وفي العم             

ودعمها لهذا الخيار سيكون مهماً أيضاً، خصوصاً انه دعم يأتي على قاعدة شق فتح أو إضـعافها، بـل علـى           
  .قاعدة استعادتها دورها كحركة تحرر في قضية من أعقد قضايا الصراع في التاريخ المعاصر

راف بالطريق المـسدود الـذي وصـلته        ما هو مطلوب من القيادة التاريخية لحركة فتح بعد ذلك كله هو االعت            
عملية التسوية بصيغتها المعروفة منذ أوسلو، بل حتى قبل أوسلو إلى اآلن، إلى جانب االعتراف بعظمة الشعب                 
الفلسطيني وقدرته على التحدي والعطاء، فضالً عن القناعة بأن منظمة التحرير التي جاءت إلى مدريد ومن ثم                 
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ن التوازن بعد مرحلة بيروت ليست هي ذاتها اآلن، كما أن الشعب الفلـسطيني              إلى أوسلو في ظل حال من فقدا      
  .بعد انتفاضة األقصى ال يبدو هو ذاته قبلها

من المؤكد أن قضية إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية ستكون مطروحة بقوة ها هنا، لكن حاجـة هـذه                   
بد من الحديث عما هو راهن اآلن، أي الشراكة فـي           القضية إلى بعض الوقت سيجعل انتظارها صعباً، فيما ال          

  .السلطة ومواجهة االستحقاقات السريعة المترتبة على نتائج االنتخابات
ما من شك أن الفشل في المهمة التي تواجهها الساحة الفلسطينية ال بد أن يصب الجهود في سياق إعادة تشكيل                    

الذي يتأسس على ثالثة معطيات أساسية نشير إليها سريعاً؛         المنظمة كمسار آخر يواجه المرحلة برمتها، األمر        
أولها الفشل الذريع لعملية التسوية والتفاوض واتضاح الـسقف البـائس لمـا يعرضـه اإلسـرائيليون علـى                   
الفلسطينيين، وثانيها ما يتعلق بتوحيد الداخل الفلسطيني مع الخارج في الشتات بعد عقود من فقدان التواصـل                 

همش الداخل عندما كانت القيادة في الخارج، وحدث العكس عندما عادت القيادة إلى الداخل، مع               الكامل، حيث   
أما المعطى الثالث فيتمثل في الخريطة الـسياسية        . التذكير بمعادلة التواطؤ الدولي على شطب قضية الالجئين       

 ٨٧رة، بل اتضحت منذ نهاية العام       الجديدة للقوى والفصائل الفلسطينية، وهي خريطة لم تثبتها االنتخابات األخي         
  .بعد تأسيس حركة حماس إلى جانب الجهاد اإلسالمي التي تأسست قبلها بقليل

عودة إلى االستحقاق السريع الذي نحن بصدده، وهو استحقاق ال بد من مواجهته عبر شراكة بين حماس وفتح                  
لتزامات التي تم من خاللها تجاوز قرارات       في حكومة فلسطينية جديدة تقوم على أسس مختلفة ال ترتهن لكل اال           

ما يسمى الشرعية الدولية، بل تتجاوزها محتجة باختيارات الشعب الفلسطيني الجديدة بواقـع مـسار التـسوية                 
  .والمواقف اإلسرائيلية

إنها فرصة لتغيير المسار برمته والعودة إلى مضامين التسوية بروحيتها األولى وحيث كان القبول بـالقرارات                
الدولية تنازالً بالغ الخطورة في وعي الفلسطينيين واألمة عموماً، فضالً عن تطبيق مبدأ عدم إلزام أجيال األمة                 

  .بأي شيء يخالف ضميرها ومعتقداتها
ما من شك أن اإلصرار على أن السقف المتاح هو هدنة طويلة األمد ينسحب اإلسرائيليون من خاللهـا إلـى                    

دون قيد أو شرط مع عودة الالجئين واإلفراج عن األسرى سيضع العـالم أمـام               حدود الرابع من حزيران من      
  .مأزق حقيقي ويلقي الكرة في ملعبه، فيما يضع العالم العربي واإلسالمي أمام مسؤولياته التاريخية

سيقول البعض إن ذلك يعني أن المفاوضات ستتوقف، ونقول إن ذلك هو ما سيحدث بالفعل في المدى القريب،                  
كن أي بديل يطرحه المسار اآلخر؟ هل هو القبول بالعروض اإلسرائيلية البائسة، أم العودة إلـى المراهنـة                  ول

على الحنان الدولي الذي تابعنا فصوالً منه طوال سنوات عجاف، وبالطبع في ظل وعد بوش الشهير والتبعيـة                  
  األوروبية للتوجهات األميركية في الملف الفلسطيني؟

يعرض على الفلسطينيين ما يحفظ ماء الوجه، ليس بالنسبة الى حركة حماس وحـسب، بـل                الطرف اآلخر ال    
أيضاً بالنسبة لحركة فتح وعموم الفلسطينيين، ما يعني أن سؤال ما إذا كانت الشروط الجديدة سـتوقف عجلـة                   

  .التسوية ال يبدو ذا قيمة
ه الفلسطينيون خالل انتفاضـة األقـصى       إنها فرصة تاريخية يمكن أن تتأسس على التوافق الوطني الذي عاش          

وأدى إلى فرض االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة لوال فضيحة االتفاق الذي أبرمه الواقعيون وعرف باتفاق                
معبر رفح، وما من شك أن الفلسطينيين قادرون على استعادة مسار المقاومة في ظل إجمـاع شـعبي عربـي                    

سيضطر األنظمة إلى السير من ورائه كمـا وقـع خـالل انتفاضـة              وإسالمي من ورائهم، وهو إجماع ال بد        
  .األقصى، بل على نحو أفضل

إن واقع الفشل األميركي في العراق وأفغانستان، وواقع التمرد عليها كما نتابع مع إيران ودول أميركيا الالتينية                 
  .بية كما دحرته عن قطاع غزةيتيح فرصة كبيرة أمام مرحة مقاومة تدحر االحتالل اإلسرائيلي عن الضفة الغر
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إنها ليست مجرد أحالم، بل مشروع واقعي إلى حد كبير، لكن الواقعية بالنسبة إلينا هي تلك التي تـستند إلـى                     
إرادة حرة وتقدير أكثر دقة للموقف العربي والدولي يأخذ في االعتبار صحوة الشعوب العربية من جهة وواقع                 

خرى، فيما تؤمن أن شعبنا الفلسطيني لم يتراجع أمام سطوة القوة البـشعة   الفشل األميركي المتواصل من جهة أ     
التي مارسها بحقه شارون طوال خمس سنوات، سيكون بوسعه إنجاز مرحلة أكثر قوة حـين تتوحـد قيادتـه                   

  .وتتوحد األمة من ورائه
  ١١/٢/٢٠٠٦الحياة 

 
  التوقيت والمغزى... ملفات الفساد  .٥٢

  احمد حرب. د
 مترابطتان على اكثر من صـعيد، وال ادل علـى هـذا             - ملفات الفساد واالنتخابات التشريعية       فتح -الحالتين  

الترابط ما كشفه النائب العام نفسه عندما ذكر في مؤتمره الصحافي انه كان من المفتـرض عقـد مثـل هـذا                   
له لحين االنتهاء   المؤتمر في العشرين من شهر كانون االول الماضي لوال توجيهات الرئيس محمود عباس بتأجي             

من االنتخابات التشريعية خشية من سوء الفهم والتفسير بأنه دعاية انتخابية لحركة فتح وبخاصة ان موضـوع                 
  .محاربة الفساد والمفسدين كان يتصدر برامج المرشحين على مختلف قوائمهم وكتلهم

ية النجاح العملية الديمقراطيـة     اقدر للرئيس محمود عباس نزاهته وموضوعيته وتساميه على المصالح الفصائل         
الفلسطينية والتي يعود له الفضل االكبر في اجرائها، اال انه يمكن القول بإن توقيت فـتح ملـف الفـساد بعـد                  
االعالن عن نتائج االنتخابات، وفي خضم ردود االفعال المتباينة على فوز حركة حماس واسباب خسارة فـتح                 

ما هية المرحلة المقبلة، ال يخلو من اهداف سياسية مباشرة على الرغم            ووسط الجدل السياسي الفلسطيني حول      
  .من سمو مقصد صاحبها

فتوقيت االعالن عن فتح ملفات الفساد هو خطوة ربما اريد لها ان تبرهن أن حركة فـتح الموسـومة بالفـساد       
 معالجـة موضـوع      علـى  - بل هي على درجة عالية من الجرأة والثقة بالذات         -كحزب للسلطة ال تزال قادرة    

الفساد الذي كان سبباً رئيساً في خسارتها، ومحاسبة المتورطين فيه حتى ولو كـانوا مـن كبـار المـسؤولين                    
واصحاب النفوذ في السلطة، وهي بذلك تقدم نوعاً من االعتراف التطهيري امام الشعب الفلسطيني والذي هـو                 

  .ماهيرخطوة اولى واساسية على طريق االصالح واستعادة ثقة الج
لقد فازت حماس تحت شعار االصالح والتغيير، عنوان حملتها االنتخابية وقائمتها الوطنية، والمـتمعن بهـذا                
الشعار في سياق الدعاية االنتخابية لحماس يجد ان احد المعاني الحصرية المستهدفة والمباشـرة هـو تغييـر                  

  .منهجية السلطة واالصالح من الفساد الذي وسمت به
 كان هذا الشعار فعاالً حيث المس آالم الناس وآمالهم، ومن هنا جاء توقيت فتح ملفات الفـساد بعـد                    وبالتأكيد

معرفة نتائج االنتخابات التشريعية ليحقق هدفاً اخر اال وهو اضعاف مكانة ورقة الفساد فـي برنـامج حركـة                   
 المـستجدات الـسياسية التـي       حماس االنتخابي واستراتيجيتها لالصالح في اطار فلسفة لي االذرع في ساحة          

افرزتها االنتخابات، وكأن المقصود خطوة استباقية لسحب هذه الورقة من جيب حماس حال توليهـا الـسلطة                 
  .وعدم اعطائها فضل المبادرة بفتح ملفات الفساد

لسلطة هذا التحليل لمغزى توقيت فتح ملفات الفساد ال يقلل بالضرورة من اهمية الخطوة وصدقية نوايا رئيس ا                
بمحاربة الفساد طبقاً الحكام القانون، فجميع المؤشرات التي اعقبت المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب العـام                
احمد المغني في الخامس من شهر شباط الجاري تفيد بعزم الـسلطة وجـديتها علـى المـضي بالتحقيقـات                    

 هذه المرة مختلفة عـن سـابقاتها، الـى          والمالحقات القضائية حتى نهايتها، ولكن تجدر االشارة، ولكي تكون        
ضرورة التحديد والتعريف لمواضيع ملفات الفساد وعناصرها وشخوصها وعدم االكتفاء بالكشف عن العناوين             
العامة، وال ارى ما يمنع قانونياً من أن تقوم النيابة العامة باطالع الناس على اسماء من تم توقيفهم او من تقوم                     
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 منطلق ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ورد االعتبار لمن تثبت براءته، ان مـن شـأن              بمالحقتهم قضائياً من  
ذلك ان يحد من مرض االشاعة الذي تعزز واتسع انتشاره ليصيب الصالح والطالح ويخلـط اوراق الخطـاب                  
 االصالحي المتشكل ويقوض ما تبقى من ثقة شعبية بالمسؤول العام، اي مسؤول عام، ليس بشخـصه ولكـن                 

  .بالمفهوم القيمي لموقع المسؤولية
  ١١/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

 
  حماس جزء ال يتجزأ من محور الشر .٥٣

  اليكس فيشمان
 الـمسؤولية عن جهاز األمن الفلسطيني سيتحول كـل         - مباشرة أو غير مباشرة      -عندما يستلـم أتباع حماس     

 -رب الحدود مع اسرائيل في شمال الـضفة          موقعا ق  ١٥٠عناصر الشرطة الفلسطينية الـموزعين اليوم على       
اليوم يجري ضباط الجيش االسرائيلي االتصاالت معهم، ينسقون ويتحـادثون فيمـا            . أتباعا لـمنظمة ارهابية  

أما في الفترة القادمة فسيتحولون الى أتباع لـمنظمة ارهابية وسينتهي كـل هـذا              . بينهم، وهناك تعاون حقيقي   
ني أن اسرائيل ستبدأ باطالق النار عليهم منذ صبيحة الغد، إال أنهم سـيعتبرون مـن                هذا ال يع  . الذي نراه اآلن  

  .اآلن فصاعدا طرفا معاديا
على سبيل الـمثال توجد لقادة األلوية في الضفة عالقات عمل جيدة نسبيا مـع نظـرائهم الفلـسطينيين فـي                    

عض الحاالت يجري تبادل الـمعلومات     الـمقصود هنا عالقات عمل في اطار القضايا األمنية، وفي ب         . الـمدن
عندما ستسيطر حكومة حماس علـى  . األمنية الحساسة احيانا وايصال االشعارات بحدوث عمليات وما الى ذلك 

ذلك ألن كل حوار مع ضباط      . مقاليد األمور ستقطع اسرائيل كل اتصاالتها مع السلطة وممثليها كائنا من كانوا           
  .لوجية الحماسية سيكون حوارا مع حكومة تعلن الحرب على اسرائيلتقودهم حكومة تسير وفق االيديو

هذه هي الرؤية اآلخذة في التبلور في جهاز الدفاع والجيش في ظل انتصار حماس الجارف فـي االنتخابـات                   
صعود حماس  : الـمسألة هنا تدور حول رؤية متشائمة ال تترك مكانا للتأويالت         . وعشية إقامة حكومة فلسطينية   

لدولة اسرائيل وعليها أن تبذل كل ما في وسعها لـمنع تشكيل هذه الحكومة بما في ذلك حكومة وحـدة                   خطير  
بالنسبة لجهاز الدفاع، حماس    . مقنّعة أو حكومة يقف في مقدمتها ممثلون معتدلون، علـمانيون أو تكنوقراطيون          

 في جنوب لبنان قبل عدة اسابيع       اذا كان هذا الـمحور يقف عند حزب اهللا       . في جزء ال يتجزأ من محور الشر      
هذا طالـما لــم  .  حماس- حزب اهللا - دمشق -طهران : فقد أصبح ممتدا اليوم الى قطاع غزة ومحوره هو     

تلغِ حماس ميثاقها وال تعترف بدولة اسرائيل وال تتخلى عن سالحها وتعترف باالتفاقات الـموقعة بين اسرائيل                
  .قدمها جهاز الدفاع للـمستوى السياسيهذه هي التوصيات التي سي. والسلطة

في هذه االثناء تعرف أطراف أمنية عليا كيف تشير الى عدة مصائد وضعتها حماس فـي وجـه االميـركيين                    
كل واحد من هذه األطراف هو جزء من سور تم تشييده في وجه حماس              . واالوروبيين ومصر ودولة اسرائيل   

حماس ستحاول فتح ثغرة في هذا الـسور حتـى تـتمكن مـن              . جيفي محاولة الجبارها على التغير االيديولو     
 - أبـو مـازن   -احدى الطرق هي تشكيل سلطة فلسطينية ثنائية الرأس، أي رئيس         . الخالص من هذا الضغط   

من الـمحظور على اسـرائيل   . الذي ستتواصل االتصاالت معه والى جانبه حكومة حماسية تخضع للـمقاطعة         
ذا الوضع كما تقول الجهات األمنية، ألن هذه وصفة مؤكدة الخـراج حمـاس مـن                أن تتلعثم وأن تقبل مثل ه     

عزلتها مع بداية ظهور الشرخ االول في السور الذي ستنفد من خالله أطراف اوروبية وغيرها من البـاحثين                  
  .عن طريقة للتحدث مع السلطة حتى وإن كانت حماسية
ل أن توافق على وجود سلطة حماسية، وكيف يفترض أن          الجهات األمنية تقول أنه من الـمحظور على اسرائي       

من وجهة نظرهم   . يشكل الفلسطينيون سلطة غير حماسية؟ الجهات األمنية االسرائيلية ال تملك جوابا على ذلك            
  . فليذهب الفلسطينيون النتخابات جديدة، ألن اسرائيل لن تقبل بحماس في صورتها الحالية-
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 في جهاز الدفاع هو ما يسمى الخطاب الـمتكتك الذي يـستخدمه قـادة حمـاس                الفخ الثاني الذي يشيرون اليه    
هذا الخطاب، كما يقولون عندنا، هو نوع من الـمخدر الـذي           . ويلقون به في وسائل االعالم العربية والدولية      

فـي  هناك فجوة واسعة بين ما يقوله قـادة حمـاس           . يقوم قادة حماس بحقنه في الـمنظومة الدولية واسرائيل       
  .وسائل االعالم الدولية عالنية وبين ما يتردد عندهم في الغرف الـمغلقة

أي السير مرحلـة تلـو اخـرى        . يتبين أنهم يتحدثون على الـمستوى الداخلي عن استنساخ النموذج االيراني         
ث بعـد   مثلـما حـد  وتعويد العالـم واسرائيل على فكرة أن الجنّي ليس فظيعا الى الحد الذي يعتقدونه، تماما               

في تلك اآلونة كما نذكر، تم تشكيل الحكم االيراني من شخصيات معتدلة وبراغماتيـة              . صعود الخميني للحكم  
وفي الـمرحلة الثانية بعد أن ابتلع العالـم فكرة الثورة االسالمية تمت إزاحة هؤالء االشـخاص               . وعلـمانية

في . ع كان الجنّي االصولي قد خرج من القمقم       مرت عدة سنوات، وعندما أفاق الجمي     . وحل رجال الدين مكانهم   
  .اسرائيل يعتقدون أن نفس الحكاية تنضج هنا

بل . حتى األطراف األكثر تشاؤما في القيادة األمنية توافق على أن حماس لن تنوي االنجرار الى االرهاب غدا                
س للتحدث حـول التهدئـة      اغلبية التقديرات تتحدث عن هدنة طويلة، هذه الـموافقة من قبل حما          . على العكس 

ولكن هـذه   . والعالـم ايضا سيصفق لذلك   . ستُقابل في اوساط الجمهور االسرائيلي بصورة حماسية بالضرورة       
 تبدو خطيرة جدا فـي      -النظرية التي تعتقد أن اللحظة الـمواتية للهدوء ستحدث انعطافة في نهاية الـمطاف             

وخطوة تكتيكية محدودة اخـرى مـن   . اليهم نوع من الـمخدرهذا بالنسبة . نظر األطراف األمنية في اسرائيل 
  .اجل تشويش الصورة علينا

وبالـمناسبة، ال تشارك حماس في محاوالت الجهاد االسالمي لشن العمليات في قطاع غزة، وال تشارك فـي                 
ليات داخل  اطالق صواريخ القسام، وال في انشاء البنية التحتية للجهاد في سيناء حيث يجري التخطيط لشن عم               

اسرائيل توجه ضـرباتها    .  وال تتدخل  -حماس في غزة تنظر الى ما يحدث        . اسرائيل عبر الحدود الـمصرية   
حمـاس تبنـت    . للفلسطينيين في القطاع وتقوم بعمليات اغتيال انتقائية ممركزة فيما تلتزم حمـاس الـصمت             

ائيل لسكان القطاع تستوجب ردا مـن       ان كل ضربة توجهها اسر    : أي. استراتيجية حزب اهللا فور فك االرتباط     
في هذا االسبوع قامت اسرائيل خالل اربعة ايـام         . ولكنهم يقومون اآلن بوضع هذه االستراتيجية جانبا      . حماس

أتباعها يعتقلون في الضفة من دون أن يرمش        .  ناشطا ارهابيا في القطاع ولـم تحرك حماس ساكنا        ١١بتصفية  
كل خطوة تُحسب عنـدهم     . ف والـمدفعية تطلق حممها وحماس ال تتدخل      طائرات سالح الجو تقص   . لها جفن 

هناك دليل واحد حتى مـن الـشارع        .  يجمد في الوقت الراهن    -وكل ما قد يفسد عليهم تشكيل الحكومة        . بدقة
هذه الـمحاولة كانت لـمرة    . على محاولة حماس القناع أتباع الجهاد االسالمي بايقاف اطالق صواريخ القسام          

  .حدة لـم تتكرر ولـم تُحدث تأثيرا يذكروا
في اسـرائيل يعرفـون أن حمـاس      . في اسرائيل يفسرون ضبط حماس لنفسها بالـمعضلة التي تواجهها اليوم         

ذلك ألنه ال يمكن    . ستضطر للتنازل عن االرهاب، على األقل في الـمرحلة االولى، اذا أرادت البقاء في الحكم             
وعليه، ستفـضل حمـاس     . حتفاظ بالحكم والقيام بأنشطة ارهابية في الـمقابل       اال - كما تقول أطراف أمنية      -

  .الحفاظ على الهدوء في الفترة القريبة
بعد سقوط صاروخ القسام الذي أصاب عائلة واحدة في كرميا، اعتبرت اسـرائيل أن لـديها شـرعية دوليـة                    

ي يهودا والسامرة تتواصل كالـمعتاد منذ      الخطوات القتالية الـمضادة لالرهاب ف    . الستخدام قوتها ضد القطاع   
. أما في غزة فقد أوقفت فيها هذه العمليات منذ االنتخابات بما في ذلك القـصف الــمدفعي                . انتخابات السلطة 

العمليـات تتواصـل    : سياسة استخدام القوة التي تحددت للجـيش تقـول        . ولكن بعد حادثة كرميا عادت الكرة     
ال يوجد كبح   . أي أن القوة ستُستخدم بصورة موضوعية     . مة الفلسطينية الجديدة  كالـمعتاد الى أن تتشكل الحكو    

ومنذ اللحظة التي ستقوم فيها الحكومة سيكون استخدام القوة متناسبا مـع سياسـة    . على خلفية نتائج االنتخابات   
  .أي أن الحرب ضد االرهاب ستتواصل بكل الوسائل وفي كل االحوال. تلك الحكومة
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. ال ممر بين الـضفة وغـزة      . الجمود: راف بارزة في جهاز الدفاع تعني اقامة حكومة حماس        حسب تقدير أط  
التسهيالت فـي حركـة اعـضاء البرلــمان         .  مسافرا في اليوم على متن الحافالت ُألغيت       ٢٥٠خطة مرور   

ي تتمتع  الغالف الجمركي الذ  . خطط تسليم مدن اخرى للفلسطينيين مجمدة     . الفلسطيني لن تُمنح العضاء حماس    
معنى ذلك أن العالقات التجارية بين غزة والضفة ستكون أكثر تعقيدا لدرجة القطيعـة              . به السلطة اليوم سيلغى   

في الـسابق   . في الـمراحل االولى ستواصل اسرائيل نقل البضائع للقطاع واألنشطة االنسانية ستستمر          . التامة
، أما حسب الوضع اآلن فان االفتـراق        ٢٠٠٨ام  كان شارون يتصور أن غزة ستقطع صالتها باسرائيل في ع         

  .سيحدث قبل هذا التاريخ
حتى االنتخابات كـان االسـتعداد      . بالنسبة لقيادة الـمنطقة الوسطى   . سلـم التهديدات مختلف في الوقت الحال     

للعمليات الـموجهة ضد العمق االسرائيلي على رأس األولويات، ومن ثم االستعداد للعمليـات علـى محـاور                 
أما اآلن فقد صـعدت الـمـستوطنات الـى       . لطرق، وأخيرا العمليات ضد الـمستوطنات اليهودية في الضفة       ا

التقديرات تفيد بأنه اذا نجحت حماس في الوصول الى صيغة الهدنة التي تتطلع اليها، فانهـا                . الـمرتبة الثانية 
العام االسرائيلي بواسطة العمليـات     أي ممارسة الضغوط على الرأي      . ستتبنى الرؤية التي استخدمتها في غزة     

من الـمعتقد أن حماس لن تفعـل ذلـك         .  خصوصا الـمستوطنات الـمعزولة في الضفة     -في الـمستوطنات   
  .حاليا، وستفضل رؤية الحكومة االسرائيلية الجديدة والسياسة التي ستتبعها ومن ثم ستبدأ في تحريك الجماهير

في البداية ستنظم مظـاهرات حاشـدة فـي         . خراج الناس الى الشارع   حماس، خالفا لفتح، تملك القدرة على ا      
وفي .  التي ستُقابل في العالـم باالستحسان والتعاطف      -القضايا الوطنية االجتماعية مثل الجدار وغالف القدس        

 ستبني حكومة حماس قوة عسكرية على أسـاس الـميليـشيات           - كما يقدرون في اسرائيل      -الـمرحلة األبعد   
امتزاج األطراف العسكرية لحماس في االجهزة األمنيـة القائمـة           ).الـمرابطون( التي تقيمها في غزة      الشعبية

هذا الجيش  . سيتمخض عن تشكيالت ألوية، على غرار ألوية جيش التحرير الفلسطيني التي شهدناها في السابق             
  . دولة معادية-هو أحد رموز الدولة التي ستكون في هذه الحالة 

في هذه النقطة تبلـور قاسـم       .  التي ترسمها الجهات األمنية االسرائيلية تقلق االردن ومصر ايضا         هذه الصورة 
مشترك للتحرك والحفاظ على جبهة منسجمة من اجل محاولة إجبار حماس على قبول االمالء الدولي وتغييـر                 

  .ايديولوجيتها
 ليس صدفة، ليست فـي ذلـك محاولـة          التوجه التشاؤمي الذي ال يقبل الـمساومة الذي يطرحه جهاز الدفاع         

لتخويف مواطني دولة اسرائيل، بل انها محاولة لرسم صورة باالبيض واالسود، والتي ال تسمح لحماس بالنفاد                
اذا تشبثت حماس بأيديولوجيتها الحالية وقـادت الـشعب         . الى الـمناطق الرمادية وبث الضباب حول نواياها      

شرقية ارهابية رأسها في ايران وجسمها في العراق ولبنان وأرجلها فـي             فستواجه اسرائيل جبهة     -الفلسطيني  
 الحماسية في حالـة ضـعف   -لذلك، يتوجب حسب التصور االسرائيلي إبقاء السلطة الفلسطينية   . الضفة وغزة 

هذا وضع لن يتـيح     . وعدم اعتراف دولي وافتقاد للدعم االقتصادي والسياسي والعزلة التامة بين الضفة وغزة           
  .اءها لـمدة طويلةبق

  عن يديعوت احرونوت
  ١١/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

 
 عودة الى حماس .٥٤

  عبدالوهاب بدرخان     
إذا كانت حماس مستعدة لتقديم تنازالت في خطها السياسي وميثاقها االساسي، فاألكيد انها لن تفعل لمجـرد ان                  

للصحافيين ان على الحركة ان تعتـرف باسـرائيل   اللجنة الرباعية طلبت ذلك، أو ألن مصدراً في القاهرة قال           
لكن أي تغيير سيطرأ على نهج حماس سيأتي ثمرة التعاطي معها بالحوار، وال شك ان               ... و... وتنبذ العنف و  
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روسيا أبدت للمرة األولى منذ سنوات طويلة ذكاء مفاجئاً بخروجها عن اللهجة المتـشنجة للواليـات المتحـدة                  
  .ألمم المتحدة، وعزمها على التحادث مع حماسواالتحاد األوروبي وا

بعد المواقف األولى المتصلبة، والمتشددة بشأن الشروط المطلوبة لقبول حماس، ما لبثت الـدول الكبـرى ان                 
لم يكن ممكناً اإلصرار على التشدد إكراماً لتسيبي ليفني أو لشيمون بيريز، فبعـد              . عادت الى شيء من الهدوء    

وسواء كنت تكره حماس أو تحبهـا فإنهـا         . ات حصلت واختار فيها الفلسطينيون ممثليهم     كل شيء هناك انتخاب   
جزء من المجتمع الفلسطيني كان ارييل شارون وشاوؤل موفاز يرفضان االعتراف بوجـوده وفرضـا علـى                 

را وال  االدارة األميركية ان ال تنظر الى هذه الحركة إال بأنها منظمة ارهابية، لكن حماس ليست في تورا بـو                  
في مناطق القبائل الباكستانية وانما هي حركة مقاومة ضد االحتالل االسرائيلي، ليست سرية وانما لها وجـوه                 

  .مكشوفة ومعروفة
كان متوقعاً ان تغير فرنسا موقفها في أول مناسبة، وها هي استغلت التقرب الروسي من حماس، وال شك فـي                    

ذا ال يعني انتصاراً جديداً، مضاعفاً، لـ حماس وانما يشكل تصويباً           ه. أن دوالً اخرى ستتبع لكسر جدار الجليد      
لموقف أوروبي بدأ خاطئاً عندما رد على نتيجة االقتراع بما يشبه التأنيب للشعب الفلسطيني، بل ذهب الى حد                  

وحتى األردن الذي كان ارتكب خطأ حظر حركة حمـاس علـى ارضـه           . التهديد والتوعد بتجويع هذا الشعب    
 اآلن، مضطراً عن صيغة لتصحيح ذلك الخطأ الذي كان في حينه مستغرباً وغيـر مـألوف بالمقـاييس                   يبحث

  .والتعامالت األردنية ذاتها
إذ ال يمكن قادتهـا ان يتـسلموا        . منذ لحظة فوزها أدركت حماس انها ستكون عرضة للضغوط من كل اتجاه           

تزامات، كما ال يمكنهم ان يتعـاطوا مـع العـالم إذا            السلطة متأبطين رفضهم لكل ما تم سابقاً من اتفاقات وال         
لكن الحركة ال تستطيع ان تغير كـل ذلـك          . واصلوا اعتماد المبادئ نفسها القائمة على رفض وجود اسرائيل        

كانت تلـك   . بضربة قلم، وكيف لها ان تفعل إذا كانت اسرائيل نفسها شنت حملة دولية لتحريض العالم ضدها               
 ألنها لم تأخذ في االعتبار ان المجتمع الدولي ال يستطيع ان يدير ظهره نهائيـاً لممثلـين                  الحملة وال تزال غبية   
  .منتخبين من الشعب

والواقع ان تطورات عدة حصلت منذ اعالن نتائج االنتخابات، وأكدت للفلسطينيين أكثر فأكثر ان اختيارهم كان                
 ان يلوح مجدداً بتعنت االحتالل وكيف انه يستطيع         ان الغباء االسرائيلي شاء   : من أهم تلك التطورات   . في محله 

ان اللجنة الرباعية الدولية تعاملت مـع الـشعب         : ومنها ايضاً . مثالً ان يجمد أمواالً مستحقة للسلطة الفلسطينية      
الفلسطيني على انه شعب متسول ال يستطيع ان يعيش من دون المساعدات الدولية، وال شك ان هـذا الـشعب                    

ان العديد من قـادة     : ومن تلك التطورات كذلك   .  من هذا الوضع الذي رمته فيه سلطته وحكومته        يريد ان ينتهي  
  .فتح أدلوا بعد االنتخابات بمواقف غاضبة ومتشنجة فارتكبوا أخطاء جديدة زكت إرادة الناس التخلص منهم

الحتالل سبب تفاقم الفقـر     وزير االقتصاد الفلسطيني نبه امس من أزمة خانقة تهدد اي حكومة مقبلة، وأكد ان ا              
لكن الفلسطينيين سمعوا جيمس ولفنسون يقول انه سيذهب الى دول مجلس التعاون الخليجي ليـشحذ               . والبطالة

مثـل  ... بعض المال للسلطة الفلسطينية كي تتمكن من تقطيع أزمتها الداهمة ودفع رواتب الموظفين على األقل              
 اسرائيلي، وبالتالي فإن    -ربي اصبح محكوماً بضوء أخضر أميركي       هذا الوضع يفهم الفلسطينيين ان المال الع      

ال شك ان هذا لن يؤلب الناس على حمـاس بـل            . هذا التضييق يراد منه إذاللهم ومعاقبتهم على ما اقترعوا له         
هم يزيدهم تمسكاً بها، ألن الذين أوصلوا الوضع الى هذا الدرك هم أنفسهم الذين قدموا السرائيل الكثير فكافـأت                 

  .باإلجحاف واالغتياالت
  ١١/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  
  



 

 33

  
  
 :كاريكاتير .٥٥

  

  
  ١١/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 


