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***  
  حماس تقدم مرشحها في اجتماع التشريعي: ابو مرزوق .١

 موسى ابو مرزوق ان قيادات حماس       هقال ما    : فهيم الحامد   عن مراسلها  جدة من  ١٢/٢/٢٠٠٦ عكاظ   نشرت
. رج اجرت محادثات ايجابية ومكثفة مع المسؤولين المصريين حول تشكيل الحكومة المقبلـة            من الداخل والخا  

واضاف ان المسؤولين المصريين اكدوا انهم مستمرون في الوقوف الى جانب الـشعب الفلـسطيني ودعمهـم                 
واعتبـر  .للخيار الشعب وتطمين الغرب ان الحكومة الجديدة ستكون ذات مصداقية وستتحمل مسؤولياتها بالكام    

وحول . ان المطلوب في المرحلة القادمة من الدول العربية واالسالمية استمرار دعم تطلعات الشعب الفلسطيني             
تشكيل الحكومة قال انه سيتم اجراء مباحثات مع الفصائل الفلسطينية داخل االراضي المحتلة لدعوتهم للمشاركة               

.. د عباس لتبدأ المشاورات العملية لتـشكيل الحكومـة        مشيرا الى ان حماس تنتظر تكليف محمو      .. في الحكومة 
وحـول  . واوضح ان حماس ستقدم اسم المرشح لرئاسة الحكومة في الجلسة االفتتاحيـة للمجلـس التـشريعي               

ابرز االولويات الحفاظ على االمن والمكتسبات ورفع مستوى المعيـشة وترتيـب            : اولويات حكومة حماس قال   
  .البيت الفلسطيني من الداخل

 حمـاس  اعلـن امـس ان        بحر نائب أحمد أن ال  : كمال زكارنة  عن مراسلها      ١٢/٢/٢٠٠٦ الدستور   وقالت
ونفى النائب األنباء حول توصل الحركة إلى اتفاق داخلي على           انتهت من تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة،       

   .سماعيل هنية إلإسناد منصب رئاسة الوزراء 
سامي ابو زهري نفى وجود اسـماء       أن  :  يوسف الشايب  عن المراسل   ١٢/٢/٢٠٠٦ الغد األردنية    وأضافت

 كما نفى عضو التـشريعي عـن قائمـة    ، انه حتى االن ال توجد اسماء محددة"وقال،   .محددة لرئاسة الحكومة  
فـي  حماس أحمد مبارك األنباء التي تتحدث عن أن المشاورات الجارية داخل الحركة ومع الفصائل المختلفـة                 

وقال نحن تفاجأنا بهذه األنبـاء،       .خارج تمخضت عن اختيار إسماعيل هنية لتشكيل الحكومة المقبلة        الخل و داال
تشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة تجمـع     "وأكد على أن الخيار المفضل لدى الحركة هو    .ولم تحسم األمور بعد   

 بعد من المـشاركة فـي الحكومـة         الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها حركة فتح، التي أكد أنها لم تحسم موقفها            
وفي ذات االتجاه، أشار مبارك إلى أن شخصيات في فتح وفي فصائل أخرى عرضت علـى حمـاس                  . المقبلة

  .تدرس جميع الخيارات"موضحاً ان الحركة " المشاركة في الحكومة المقبلة
  
  مصدر اسرائيلي رفيع يقر بفشل اسرائيل بتجنيد العالم لمحاربة حماس  .٢

ر اسرائيلية اليوم االحد ان اسرائيل تشعر بالقلق ازاء تصدع موقفها الـرافض العتـراف العـالم                 قالت مصاد 
بحماس بعد فوزها في االنتخابات، وانها قررت في ضوء فشلها التأثير المباشر على الرأي الدولي، تخفيف حدة                 

، واالتكـال علـى الموقـف       تدخلها في الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي بوتين لقادة حماس لزيارة موسكو           
وحسب مـا   . االميركي الذي يطالب القيادة الروسية التمسك بقرارات الرباعي الدولي بشأن التعامل مع حماس            
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نشرته هآرتس فان الموقف االميركي ال يعارض اللقاء بين بوتين وقيادة حماس، شريطة ان تطرح روسيا على                 
وحـسب الـصحيفة ابلغـت االدارة       . رائيلية التي تبناها الرباعي   قادة الحكومة الفلسطينية المقبلة الشروط االس     

االميركية اسرائيل، في نهاية االسبوع المنصرم ان الروس وعدوها بعدم تغيير موقفهم وانهم سيطرحون خالل               
ويستدل مما نقلته معاريف عن مصدر اسرائيلي رفيـع اقـرار            .اللقاء مع قادة حماس مطالب المجتمع الدولي      

فشل محاوالتها الحثيثة القناع العالم بتكريس جهوده لمحاربة حماس وتقديم مصالح اسـرائيل علـى               اسرائيل ب 
وقالت الصحيفة ان الصراع االسرائيلي لعزل حماس يواجه مصاعب جمة مع اتساع التصدعات في              . مصالحه

بالـضرورة مـع    ونقلت عن المصدر قوله ان لكل دولة مصالحها الخاصة وهي ليست متفقـة              . الجبهة الدولية 
واضاف ان وجهة النظر الروسية التي تدعو الى الحوار مع حماس باتت تتبناها الكثير مـن                . مصالح اسرائيل 

الناس ال يعرفون كيف يواجهون حماس ويتخوفون من التوجه المتشدد الـذي تقـوده اسـرائيل                : وقال. الدول
العالم ال يحب المواجهـات، واوروبـا       . يئا اخر الدبلوماسيون يصغون الى تفسيراتنا، لكنهم يفعلون ش      . واميركا

وفيما تتهم اسرائيل روسيا بالمسؤولية عما تسميه تصدع الموقـف الـدولي مـن              . تريد انهاء كل شيء بهدوء    
حماس حسب ما قاله مصدر اسرائيلي لالذاعة االسرائيلية صباح اليوم االحد اتهمت مصادر يمينيـة الحكومـة                

وزعمت ان قرار اولمرت تحويل المستحقات المالية للفلسطينيين في         . لموقف الدولي االسرائيلية بالذات بتصدع ا   
  !الشهر الجاري هو الذي ادى الى تصدع الموقف الدولي

  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  

  سامالسلطة ترحب بدعوة بوتين ح .٣
ـ      » حماس«عريقات باعتزام بوتين دعوة قياديي      صائب  رحب   داعم لزيارة موسكو وكذلك بالموقف الفرنسي ال

مضيفا . »إننا نرحب بدعوة موسكو أو أي حكومة أخرى الجراء محادثات مع الفلسطينيين           «وقال  . لهذه الدعوة 
ونحن نريد من العالم    . نحن نحترم الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وهذا ما نسعى له         : نحن نقول للجميع  «

 سؤال حول مطلب كل من روسيا وفرنسا مـن          وفي . »أجمع التعامل مع الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني      
االعتراف باالتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل قال عريقات إن السلطة أيضا قالت             » حماس«حركة  

وأن التالعب بالكلمات لـيس مـن       . لقادة حماس ال يعقل أن تستمروا في شعارات ما قبل الفوز في االنتخابات            
  .»مصلحة الشعب الفلسطيني

١٢/٢/٢٠٠٦لشرق األوسط ا  
  
  انتخاب األحمد رئيساً لكتلة فتح في التشريعي  .٤

انتخبت كتلة فتح في المجلس التشريعي       :غزة ماهر إبراهيم   نقالً عن مراسلها في    ١٢/٢/٢٠٠٦البيان  نشرت  
ام األحمد  وأكد عز . النائب عزام األحمد رئيساً لها في اجتماع عقدته تمهيداً لالنتقال إلى المعارضة في المجلس             

    .٤٥ من أصل ١٧مقابل  على دحالن بعشرين صوتاً  أن نبيل شعث انسحب لصالحه وانه فاز 
اكد نواب من فتح ان التوجه العـام        : وكاالتال  نقالً  عن   رام اهللا  من ١٢/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية   وأضافت  

جلس التشريعي، وان النـواب     لدى الحركة هو تجنب السعي للوصول الى أي منصب في هيئة مكتب رئاسة الم             
وقال النائب عيـسى    . الذين سيعملون من خالل كتلة برلمانية منظمة وفق آلية عمل الكتل البرلمانية المعروف            

قراقع ان التوجه العام لدى نواب الحركة هو التماشي مع موقف الحركة الذي يرفض المشاركة في الحكومـة                  
 للعمل داخل المجلس التشريعي، فقد انتخب نـواب الحركـة هيئـة             وبدأ نواب الحركة بتنظيم صفوفهم     .المقبلة

مكتب لرئاسة الكتلة البرلمانية تكونت من انتصار الوزير نائبة لرئيس الكتلة، وعضوية كل من فؤاد كوكـالي                 
االحمد لوكالة فرانس برس نحن ال نتفق مع حماس علـى برنامجهـا             عزام   قالو .ونجاة االسطل وأحمد هزاع   

لكنه توقع ان تتغيـر      .ارك معها في الحكومة واذا استمرت على موقفها لن نكون اال معارضة بناءة            لذلك لن نش  
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ودعا الى إنهاء حالة التسيب التي حولت فتح الى تنظيم هالمي واستكمال عملية انهاء               .حماس وأنها بدأت تتغير   
اني ملتزم بالـشرعية واالطـر       ألن سجلي توحيدي داخل فتح وتاريخي يدل على          :وقال انه انتخب   .االحتالل

وأكـد ان االنتخابـات خلقـت        .والحفاظ على وحدة فتح واسعى الى التأكيد على المضي قدماً في برنامج فتح            
 سنة  ٥٢كذلك دعا الى التخلص من كل الشوائب واالخطاء التي علقت بجسم فتح خالل الـ                .صحوة داخل فتح  

  . على تنفيذ سياسة فتح داخل المجلسووعد بالعمل .واالعداد للمؤتمر السادس للحركة
  
  الشرطة الفلسطينية تتحفظ على مخزن للخيام ضمن تحقيق عن الفساد   .٥
تحفظت الشرطة الفلسطينية على مخزن للخيام في خان يونس في إطار ملفات الفـساد التـي                : ا.ب. د -ا.ن.ق

ا بالتحفظ على أكثر مـن ألـف        إن النيابة الفلسطينية أصدرت قرار    : تبحث فيها، وقالت مصادر مسؤولة أمس     
خيمة كانت موجودة في أحد المخازن المستأجرة لصالح وزارة الصحة وذلك بعد أن تبين أن الذي يتصرف بها                  
وزير صحة أسبق وعضو المجلس التشريعي منتهي الوالية، وهو أحد الذين ترددت أسماؤهم ضمن المتهمـين                

إن هذه الخيام كانت من المعونات التي تقدم للمتـضررين مـن            ووفق المصادر ف   .بالفساد واستغالل المال العام   
عمليات التوغل والتجريف الصهيوني، وواصل الوزير السابق االحتفاظ بها حتى بعد إنهاء عمله منذ سـنوات                

  .كوزير لوزارة الصحة
  ١٢/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  السلطة تنفي الطلب من المملكة تسليمها متهمين بالفساد .٦

 نفى مسؤول كبير في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية تلقي اي طلب من النائب العـام         :ماجد االمير ،  عمان
وفي رده علـى سـؤال      . الفلسطيني لغاية االن بخصوص الطلب من االردن تسليم السلطة مقيمين في المملكة           

لـسلطة خمـسة فلـسطينيين      للرأي حول الحديث عن قيام وزارة الشؤون الفلسطينية الطلب من االردن تسليم ا            
ومن جهته نفـى    .  انه ال يوجد لدى الوزارة اي شيء لغاية االن حول الموضوع           :متهمين في قضايا الفساد قال    

  . السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري ان يكون قد وصل سفارة فلسطين اي شيء حول طلب التسليم
  ١٢/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 

  
  ي فئة مدسوسة رماسي المصخاطفو الدبلو: البحيري .٧

 حسام الموصـلي    صريمع اإلفراج عن الدبلوماسي الم     :١٢/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية    في   كتب حسن جبر  
وقال المستشار الموصلي، بعد اإلفراج عنه، إنه بخير، ولـم           .تنفس مسؤولون فلسطينيون ومصريون الصعداء    

لحالة الصحية للموصلي ممتازة، ولم يتعـرض ألي     وأكد السفير المصري أن ا     .يفصح عن أية معلومات أخرى    
وأعرب السفير عن ارتياحه وأعضاء البعثة المصرية النتهاء         .أذى، أو إهانة، أو ما يسيء له من قبل الخاطفين         

ودعت مؤسـسة    .بدوره، وعد قائد الشرطة الفلسطينية بالعمل من أجل إلقاء القبض على الخاطفين           . هذه االزمة 
  .نسان إلى محاسبة المختطفينالضمير لحقوق اإل

اللواء مـصطفى البحيـري نائـب رئـيس     أن عبدالقادر فارس  في غزة  ١٢/٢/٢٠٠٦عكـاظ   وذكر مراسل   
المخابرات المصرية قال في تصريح لعكاظ أن ما أقدم عليه خاطفو الموصلي يعود الى حالة االنفالت األمنـي                  

 ،يعة بين مصر والسلطة الفلـسطينية والفـصائل       ورجح وقوف جهات مدسوسة تريد الوق     . الذي يعيشه القطاع  
   .مضيفا ربما تكون هناك جهات ترغب في أن ترفع الحكومة المصرية يدها عن الساحة الفلسطينية
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  محكمة االنتخابات ترد جميع الطعون في النتائج .٨
نتخابية، التي حسب ما    انتهت محكمة قضايا االنتخابات من النظر في الطعون المقدمة لها بشأن العملية اال            : لندن

أفادت مصادر في لجنة االنتخابات المركزية، لم تؤثر على النتائج النهائية التي قامت اللجنة باإلعالن عنها في                 
 ما يعني انتفاء أي تأثير لها       ،طعوناتجميع ال محكمة فإنه تم رفض     الوحسب األحكام الصادرة عن      .وقت سابق 

وأشارت مصادر مسؤولة في لجنة االنتخابات الى أنه مع إغالق بـاب            . دعلى نتائج االنتخابات وتوزيع المقاع    
الطعونات في نتائج االنتخابات وصدور األحكام بشأنها عن المحكمة المختصة، تصبح النتـائج المعلنـة عـن                 

  .اللجنة، نهائية، وال يجوز الطعن فيها بأي شكل من األشكال
  ١٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  يف الرجوب يحذران من عواقب الفلتان األمنيالنائبان الدويك ونا .٩

حذر النائبان من حماس عزيز الدويك ونايف الرجوب، أمس، من العواقب المترتبة على استمرار حالة               : الخليل
الفلتان األمني في األراضي الفلسطينية سواء على المواطنين وشعورهم باألمان أو علـى فـرص االسـتثمار                 

دويك خالل اللقاء المفتوح الذي نظمـه المركـز الفلـسطيني للديمقراطيـة وحـل               وقال ال  .واالقتصاد الوطني 
واعتبـر   .النزاعات، ان ظاهرة الفلتان األمني تعود في أحد أسبابها الى وجود تقصير في أداء األجهزة األمنية               

ة الفلتان وخلق   ان مساءلة المسؤولين الفلسطينيين بمختلف مستوياتهم، تعتبر واحدة من الوسائل للتغلب على حال            
ظروف أكثر استقراراً وأماناً، داعياً في الوقت ذاته الى االحتجاج على جريمة االساءة للرسول صلى اهللا عليه                 

من جانبه، قال الرجوب إن استمرار ظاهرة الفلتان األمني تـشكل مؤشـراً علـى                .وسلم، بالوسائل الحضارية  
 الى أن حصيلة أشكال الفلتان المختلفة تـصب فـي مـصلحة             وجود حالة من االنهيار في أداء السلطة ، الفتاً        

  .االحتالل، وتؤدي الى تراجع فرص االستثمار وتضر باالقتصاد الوطني
  ١٢/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
  مطالب بفصل مدير التلفزيون  .١٠
يد بقرارات  عشرات الموظفين الموقوفة رواتبهم من هيئة اإلذاعة والتلفزيون بصرف الرواتب والتق          طالب  : غزة

لجنة التحقيق المشكلة من وزارتي اإلعالم والعدل وديوان الموظفين، وناشدوا، خالل تظاهرة أمام مقر مجلـس           
شعث الذي يقـف    . الوزراء محمود عباس بفصل مدير عام التلفزيون محمد الوحيدي ومعاقبة وزير اإلعالم د            

   .وراء تجميد الرواتب وتجاهله لرئيس الهيئة باسم أبو سمية
 ١٢/٢/٢٠٠٦البيان 

  
   مليون شيكل٢ر٩اإلعالن عن إتالف والتحرز على دخان بقيمة  .١١

أعلن النائب العـام الفلـسطيني أحمـد        ): ا.ب.د( و )ا.ن.ق( نقالً عن  ١٢/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية   نشرت  
  ألف علبة سجائر هربت عبر معبر رفـح وذلـك بحـضور            ١٨المغني أن النيابة العامة ضبطت وأتلفت نحو        

وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس أمام مقر النيابة العامـة           . مسؤول عمليات المراقبين األوروبيين في المعبر     
 ألف علبة سـجائر هربـت       ١٧،٨٢٤معبر وضبطنا   ال بناء على تعليمات الرئيس عباس توجهنا إلى         :في غزة 

  . بطريقة غير قانونية
حذّر النائب العام أحمد المغنـي كافـة المـواطنين           :١٢/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و

والتجار السيما تجار الشنطة من مغبة اإلقدام على تهريب أي نوع من البضائع، من مـصر الـى األراضـي                    
ولفت الى أن قيمة الدخان المهربة عـن         .الفلسطينية، لما لذلك من آثار سلبية كبيرة واضرار باالقتصاد الوطني         

  . مليون شيكل٢ر٩غت منذ شهر كانون األول الماضي نحو طريق معبر رفح بل
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  لم أكلف بعد تشكيل الحكومة الجديدة: اسماعيل هنية .١٢
وقـال ان   .. نفى اسماعيل هنية االنباء التي ترددت حول اختياره لرئاسة الحكومة الجديـدة           :   فهيم الحامد  ،جدة

واضـاف ان االسـماء     . الوقت المناسـب   ترشيحه لم يحسم بعد مشيرا الى ان الحركة ستعلن عن مرشحها في           
المرشحة التزال في مرحلة النقاش والتداول وهناك اتفاق بين قيادات الحركة على ضرورة اختيـار الـشخص                 

  .صاحب التجربة والخبرة والكفاءة نافيا مايتردد عن وجود تنافس او صراع على مناصب السلطة
  ١٢/٢/٢٠٠٦عكاظ 

  
  دعوة رسمية لزيارة االردن  قيادة الحركة تلقت :اسامة حمدان .١٣

صرح اسامة حمدان ان قيادة الحركة تلقت دعوة رسمية لزيارة االردن وان            :  كمال زكارنة  - الدستور -عمان  
وقال ان حماس حريصة على ترتيب زيارة وفدها لالردن بما ينسجم            .العمل يجري حاليا لتحديد موعد الزيارة     

 الدول العربية وبما يناسب جدول االعمال الذي سيتم اعـداده لهـذه             مع الجولة التي يقوم بها حاليا في عدد من        
-واضاف نحن حريصون على عالقة فلسطينية      .الزيارة وكذلك الحرص على لقاء كبار المسؤولين االردنيين         

  .عربية سوية وسليمة، وعالقة واضحة وقوية مع المجتمع الدولي 
  ١٢/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  والحديث عن هدنة طويلة سابق ألوانه.. ةلن نشارك في الحكوم: الجهاد .١٤

 ".حمـاس "قال نافذ عزام، إن الحركة لن تشارك في الحكومة الـمقبلة، التي ستـشكلها              : غزة ــ حسن جبر   
نحن أصالً قاطعنا االنتخابات، على أساس أنها تجرى تحت سقف أوسلو، ومن غير الــمنطقي أن                : وأضاف

موقف عـدم الـمـشاركة لـيس       "وأوضح أن    .التي جاءت نتيجة لها   نقاطع االنتخابات ونشارك في الحكومة،      
وكان عزام يعقب على ما تناقلته وسائل إعالم         ".موجهاً ضد أحد، وليس معناه وجود خصومة بيننا وبين حماس         

نعم، جرى لقاء بين الحركتين فـي       : وقال مختلفة، حول وجود اتصاالت بين حركة حماس والجهاد في دمشق،         
في االنتخابات، إال أنه كان لقاء مجاملة، ولـم يجرِ فيه الحديث بشكل تفصيلي عـن               " حماس "دمشق، بعد فوز  

وأكد أن حركة الجهاد ستتعاون في كل ما يخدم القضية الوطنية، ويعـود بالفائـدة علـى                  .الـمرحلة الـمقبلة 
 من الـضروري توجيـه      :قال عزام إن الحديث عن هدنة طويلة األمد سابق ألوانه، وتابع           و .الشعب الفلسطيني 

  .األولوية لترتيب البيت الفلسطيني، وتقوية الجبهة الداخلية
  ١٢/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
  فشل محاوالت الغتيال مقاومين في الضفة والقطاع  .١٥

ى إسرائيلية استهدفت سـيارة     ش أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن طائرة اباتي       : رام اهللا، غزة ــ ماهر إبراهيم     
 أبو  كتائب الفرسان »بثالثة صواريخ شرق مدينة دير البلح، لكنها لم تصب السيارة التي كان يستقلها قائد               مدنية  
،  في منطقة الـشمال   « جهادية»وأشار أبو شقفة إلى أنه ومجموعته كانوا في مهمة           .  برفقة أربعة آخرين   شقفة

ر من أي وقت مضى، والوقوف صفاً واحداً        وطالب أبو شقفة فصائل المقاومة كافة بالتوحد في هذه المرحلة أكث          
« سـرايا القـدس   »وفي السياق نفسه تأكد أن قائـد        . للتصدي لجرائم االحتالل والرد عليها بأسرع وقت ممكن       

   . أشرف السعدي نجا من محاولة اغتيال نفذتها قوات االحتالل في مخيم جنين
  ١٢/٢/٢٠٠٦البيان 
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  ديدة فتح تفتح باب المساومة مع الحكومة الج .١٦
سيعلن « حماس»أعلن عزام األحمد أن القرار الرسمي بالمشاركة أو عدمها في الحكومة المرتقب التي تشكلها               

وقال إنه لم يـصدر حتـى اآلن الموقـف الرسـمي            . بعد أن يقوم الرئيس عباس بتكليف رئيس جديد للوزراء        
عنـدها  »لتيار الذي ينتمي إليه     من هو الشخص وا   « فتح»وأضاف أنه عندما تعرف     . والنهائي حول الموضوع  

يصدر الموقف النهائي أما حاليا فجميع القوى بما فيها فتح يصدر عنها تصريحات أحيانا متطابقة وأحيانـا قـد        
  . يكون فيها خالف بسيط

 ١٢/٢/٢٠٠٦البيان 
  
  عبارات مسيئة للرسول على جدران مسجد قرب قلقيلية  .١٧

فجر اليوم بوجود كتابات باللغة العبرية تسيء للرسول الكريم صلى          فوجئ أهالي قرية النبي الياس قرب قلقيلية        
وأفاد مواطن أنه فوجئ بثالثة مستوطنين يتقدمون نحو المسجد ليرى           .اهللا عليه وسلم على جدران مسجد القرية      

هذا وقد خرج المئات من أهالي وطـالب بلـدة عـزون            . أحد المستوطنين يشرع بخط شعارات باللغة العبرية      
بة، فور سماعهم بالخبر في مسيرة احتجاج غاضبة رددوا خاللها الشعارات المنددة بالجريمة الـصهيونية               القري

  .الجديدة، ومطالبين  بمعاقبة كل من يسيء لإلسالم والمسلمين
  ١٢/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المواطنين على حاجز عسكري .. انتهاء محنة احتجاز مئات: نابلس .١٨

ة الماضية محنة احتجاز أعداد كبيرة من المواطنين على حاجز عـسكري مفـاجئ أقامتـه قـوات                  انتهت الليل 
وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها قوات االحتالل بهـذا            .االحتالل بالقرب من نابلس، في إجراء غير مبرر       

  .ى وكبار السناإلجراء التعسفي خالل أسبوع، ما زاد من غضب واستنكار المواطنين، ال سيما المرض
  ١٢/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
  غرس اشتال الزيتون في قرية غير معترف بها  .١٩

 ناشطًا عربيـا    ٧٠  في اطار الرد على سياسة مطاردة عرب النقب وحرث مزروعاتهم، قام نحو               :ياسر العقبي 
 بها، وذلك تحت     شجرة زيتون في قرية أم رتام غير المعترف        ١٥٠أمس، بغرس   " اعتراف"ويهوديا من منتدى    

  ".األمل والمساواة بين السكان في النقب"شعار 
  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار النفق : رفح .٢٠
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار نفق، جنوب رفح، إلى قتيلين وسبعة مـصابين، بعـد أن               :  محمد الجمل    -رفح

وأفادت بعض المصادر، أن     .ين، أحدهم في حالة الخطر    تمكنت أطقم اإلنقاذ من انتشال جثة ثانية، وسبعة مصاب        
القتيلين، واثنين من المصابين، كانوا يتواجدون داخل النفق لحظة انهياره، أما الباقون فهم ممن كانوا يحـاولون                 

وكان النفق المذكور، انهار بشكل مفاجئ، أثناء وجود أربعة شبان بداخله، فـي              . إنقاذ المحاصرين داخل النفق   
  . متأخرة من ليلة أول من أمسساعة

  ١٢/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  
  
  



 

 9

   فلسطينياً فقط في السجون المصريةسبعون .٢١
قالت مصادر أمنية مصرية أمس ان إجمالي عدد الفلسطينيين المحبوسين والمحتجزين في السجون المـصرية               

 المصادر التي طلبت عدم الكشف      وقالت . فلسطينيا فقط تم القبض على اغلبهم في قضايا حدودية         ٧٠يبلغ نحو   
عن نفسها ان المقبوض عليهم اعتقلوا في حوادث اختراق الحدود الدولية برفح والتهريب عبر األنفاق والتسلل                

وأشـارت  . إلى األراضي المصرية، وقالت المصادر ان الفلسطينيين المحتجزين هم رهن التحقيقات والمحاكمة           
  .مدة العقوبة في قضايا جنائية ارتكبوها في مصرالى أن هناك عددا  آخر يقضون اآلن 

  ١٢/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  
  موفاز يساوي بين الشيشان وحماس  .٢٢

وفي هذا االطـار    . تواصل اسرائيل محاوالتها البائسة لثني القيادة الروسية عن قرار استضافة وفد من حماس            
هامش مؤتمر وزراء الدفاع في حلـف النـاتو         التقى موفاز، مساء امس، بنظيره الروسي ايفانوف وذلك على          

وقال مصدر اسرائيلي ان موفاز انتقد قرار بوتين وادعى ان موسكو تفتح ابوابها امام تنظيم                .المنعقد في ايطاليا  
وفي محاولة للتـأثير علـى الموقـف     .ارهابي في الوقت الذي تدعو فيه الى التعاون الدولي لمحاربة االرهاب        

 بين ما اسماه االرهاب الشيشاني وعمليات حماس ضد اسرائيل، وطلب مـن ايفـانوف               الروسي، ساوى موفاز  
 قائال ان وصول حماس الى الـسلطة بـات حقيقـة            يهان ايفانوف رد عل    وقالت معاريف  .اعادة فحص القرار  

اسـرائيل  واقعة، ودعوة قادة التنظيم الى موسكو تستهدف التوضيح لهم بأن العالم لن يتقبلهم اال اذا اعترفـوا ب                 
 مدرعة كـان مـن      ٥٠وحسب المصدر االسرائيلي تم االتفاق خالل لقاء على تأجيل ارسال            .واوقفوا العمليات 

  .المقرر ان ترسلها روسيا الى السلطة الفلسطينية
  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  إسرائيل تقرر التعامل مع السلطة كدولة معادية في ظل حكومة حماس  .٢٣

يادات العسكرية واألمنية اإلسرائيلية سلسلة توصيات أمام القيادة الـسياسية،          وضعت الق :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
. حول سبل التعامل المستقبلي مع السلطة الفلسطينية في حال تسلم حماس رئاسة الحكومة أو المـشاركة فيهـا                 

يها بكل مـا    وتعتمد هذه التوصيات أساسا تحويل السلطة الفلسطينية الى دولة معادية، وعمليا اعالن الحرب عل             
وحسب مصادر اعالمية مقربة    . وقطع كل اتصال معها   . إذ تقرر اعتبار حكومة كهذه بمثابة عدو      . تعنيه الكلمة 

  : من وزارة الدفاع االسرائيلية، فإن اسرائيل ستتخذ عددا من االجراءات تجاه السلطة، منها
 من دولة معادية، كما لـو انـه         كل فلسطيني يدخل اسرائيل من دون تصريح سيعتقل ويحاكم بوصفه متسلال           •

  . مواطن ايراني على سبيل المثال
يتوقف التعاون القائم حاليا بين الجيش االسرائيلي وبين السلطة الفلسطينية وتغلق مكاتب االرتبـاط وتتوقـف                 •

  . الخدمات المقدمة فيها للمواطنين الفلسطينيين، حال االعالن عن تشكيل حكومة برئاسة حماس أو عضويتها
الق الطريق بين غزة والضفة في وجه الفلسطينيين ومنع التنقل بين المنطقتين تماما، بما فيه للنواب الذين                 إغ •

  . انتخبوا أخيرا، خصوصا نواب حماس
التوقف عن اتصاالت التنسيق األمني بين الجيش والمخابرات االسرائيلية وبين أجهزة األمن الفلسطينية فـي                •

  . أي مجال كان
ماس المسؤولية عن وزارة الداخلية وخضوع األجهزة األمنية الى سـلطتها، تتحـول هـذه               في حال تولي ح    •

وتصبح نقاط التفتيش التابعة للشرطة الفلسطينية بمثابـة مواقـع عـسكرية معاديـة              . األجهزة الى جيش معاد   
  . السرائيل
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ابرات الغربية والعربية   وقررت أيضا توسيع نشاطها ضد حماس الى الساحة الدولية بتأليب أجهزة األمن والمخ            
والهدف من ذلك هو التوضيح لتلك األجهزة األمنية بان حماس تقـوم بعمليـة              . وغيرها على حماس والسلطة   

وحـسب  . خداع كبرى لدول العالم وتنصب لها المكائد والمصائد حتى تتمكن، وعندئذ تعود لطبيعتها االرهابية             
ضحايا الخداع عند حماس سيكون الرئيس الفلسطيني نفـسه،         تلك المصادر فإن األمن االسرائيلي يرى ان أول         

فسيتيحون له أن يدير المفاوضات مع اسرائيل من دون         . الذي يتعامل مع الحركة بمنتهى الديمقراطية واالحترام      
وفي الوقت الذي   . تدخلهم، فيحافظون بذلك على موقعهم في الحكومة ويضطرون دول الغرب الى التعامل معهم            

والمطب الثاني الذي يعده قادة     . سيتخلصون من الرئيس ويطرحون مرشحا خاصا من طرفهم مكانه        يستطيعون،  
فقد بات واضحا ان قادة حماس يوزعـون        . حماس، حسب مزاعم األمن االسرائيلي، هو في ازدواجية الخطاب        

ارع الفلـسطيني   بعضهم يتكلم للعالم بلغة معتدلة وبعض اخر يتكلم بلغـة متـشددة للـش             . األدوار في ما بينهم   
وقال رئيس المخابرات إن لدى اسرائيل تسجيالت من اجتماعات داخلية لحمـاس، جـرى خاللهـا                . والعربي

ويعتبر العسكريون حتى امتناع حماس عن المشاركة في عمليات تفجير          . التذكير عدة مرات بالتجربة االيرانية    
 هدفها كسب الرأي العام العالمي وستنتهي فـي         ويقولون ان هذه مجرد هدنة مؤقتة     . ضد اسرائيل بمثابة خديعة   

ويرى العسكريون ان موقفهم المتشدد هذا هو الذي سـيؤدي          . أية لحظة يتمكنون فيها من الظهور على طبيعتهم       
الى موقف متشدد في العالم، وأية مهادنة مع حماس ستؤدي الى تصدع الموقف األميركي األوروبي الـصارم                 

  . تجاه حماس
  ١٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  ! بيرتس يقول انه سيبادر للقاء ابو مازن .٢٤

قال عمير بيرتس، مساء السبت، انه سيبادر الى االجتماع برئيس السلطة الفلسطينية عباس لفحص ما اذا كـان                  
وكان بيرتس يتحـدث     !ينوي اتخاذ خطوات تمنع اقامة حكومة فلسطينية تعلن عن خرق االتفاقيات مع اسرائيل            

   .لقناة الثانية في التلفزيون االسرائيليفي لقاء منحه ل
  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
   وبين نتنياهو هوة عميقة ي بين:بيرتس .٢٥

قال بيرتس على صعيد ازمته مع براك انه على الرغم من تقديم قائمة العمل الى الكنيست، والتـي ال تـشمل                     
ووصـف   .وجه اليه قريبا بهذا الصدد    براك، فان هذا ال يمنع اندماج براك في قيادة الحزب، وقال انه ينوي الت             

وحـول احتمـاالت   . واتهمه بالعمل بشكل متواصل لتفكيك هذا المعسكر      . يوسي بيلين بانه عدو لمعسكر السالم     
وقال ان  . تشكيل الحكومة القادمة، قال انه لن يوافق على االنضمام الى حكومة يكون نتنياهو وزيرا للمالية فيها               

  .قة في المجالين السياسي واالجتماعيبينه وبين نتنياهو هوة عمي
  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  شيف يطالب بتبني استراتيجية تؤّدي إلى انشقاٍق داخل حماس .٢٦

طالب الخبير االستراتيجي الصهيوني زئيف شيف حكومة كيانه بتبني استراتيجية تؤّدي إلـى إحـداث               : نابلس
 الحركة عن فكرة إبادة الكيان مثلما تخلّت فتح          في "البرغماتيون"ـ  انشقاق داخل حماس كي يتخلى من وصفهم ب       

ومنظمة التحرير عن هذه الفكرة، محذّراً من أنّه ما لم تتخلَّ حماس عن ذلك وواصلت طريقهـا فـإّن الكيـان                     
وطالب في مقاٍل نشرته يديعوت احرونوت الجمعة بعدم الوقوع فيما وصفه            .سيكون أمام مواجهة عنيفة وشديدة    

عى إلدارة الحياة اليومية للفلسطينيين وتبحث عن حيٍل لتضليل الواليات المتحدة واالتحاد            بشرك حماس التي تس   
األوروبي وغيرها من الدول المانحة كي تواصل هذه الجهات دفع األموال للسلطة الفلسطينية دون أن تتخلّـى                 
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ط المـالي علـى الحكومـة       وأضاف أّن المطلوب هو ممارسة الضغ      .عن أيديولوجيتها الداعية إلى إبادة الكيان     
الفلسطينية التي ستشكلها حماس من أجل أن ينشأ حوار بين غالبية الجمهور الفلسطيني التي تتطلع إلى الحيـاة                  

 .الطبيعية، وبين حماس، مشيراً إلى أّن هذا الحوار لن يتحقق إذا واصل الكيان الصهيوني دفع األموال للسلطة                
ي تصلّباً دون هوادة عندما يدور الحديث عن مواضيع وجودية، حتى لو كـان              على إسرائيل أن تبد   : وتابع قائالً 

الضرر الالحق بالفلسطينيين عميقاً، مشيراً إلى أّن الجمهور الفلسطيني الذي مّل من فساد فتح، لم يختر سـالم                  
  .فياض االقتصادي المستقيم الساعي إلى السالم بل اختار حماس التي تدعو إلى مواصلة الحرب

  ١٢/٢/٢٠٠٦مركز الفلسطيني لإلعالم ال
  
   العملطرح برنامج يبيرتس  .٢٧

طرح عمير بيرتس برنامجه في مؤتمر صحفي عقده اليوم حيث ادعى ان في صلب برنامجه تخفيض البطالـة                  
واسـتعرض البروفيـسور    . ، رفع اجور المستخدمين، والكفاح من اجل تخفيض نسبة البطالـة          %٥الى نسبة   

 االقتصادي، مـستهال    -العمل، البرنامج االجتماعي  منصب وزير المالية في حال نجاح       بافرمان المرشح لشغل    
ال يمكن الي سـاحر،     : وقال. حديثه بالسخرية من تصريح نتنياهو بأنه سيقضي على الفقر خالل ثالث سنوات           

ه ستلغي  اما بيرتس فادعى ان حكومة برئاست      .بما في ذلك هاري فوتر ان يقضي على الفقر خالل ثالث سنوات           
  . التقليصات المتواصلة في مخصصات الشيخوخة، واعادة كل ما تم تقليصه من الفئات الضعيفة
  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  مهرجان شارون يعود الى االضواء  .٢٨

قال متحدث باسم مستشفى هداسا صباح اليوم االحد، ان شارون ما زال في حالة حرجة ولكن مستقرة بعـد ان                    
وفي متابعة الحدث التطورات في حالة شارون        .لسبت الزالة جزء تالف من االمعاء     اجريت له جراحة عاجلة ا    

 سنتيمترا او ثلث االمعاء الغليظـة       ٥٠واستأصل االطباء    .قال المستشفى انه مازال في وحدة الرعاية المركزة       
مـدير  وقـال    .لشارون امس السبت بعد اكتشاف تلف ناتج عن تراجع تدفق الدم مما تسبب في موت انـسجة                

مستشفى انه على الرغم من ان الجراحة سارت بشكل جيد وانه لم يعد هناك خطر مباشر على شارون فـان                    ال
  .المشكلة االساسية مازالت هي حالة فقدان الوعي التي يعاني منها شارون

  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  اهتمام اسرائيلي بقبرص التركية   .٢٩
ئيلية عقدا مع حكومة جمهورية شمال قبرص التركية إلنشاء         وقعت احدى الشركات االسرا    : حسني محلي  ة،أنقر

محطات لتحلية مياه البحر في الشطر الشمالي من الجزيرة فيما وجهت الحكومة االسـرائيلية دعـوة رسـمية                  
وكانت المعلومات الصحافية قد تحدثت األسبوع الماضي عن         .لوزير الداخلية القبرصي التركي لزيارة تل ابيب      

وأشـارت   .شركات االسرائيلية مجموعة من الفنادق السياحية قرب مدينة كيرنة شمال الجزيـرة           شراء احدى ال  
مصادر قبرصية تركية الى الزيادة الملحوظة في عدد السياح االسرائيليين الذين يزورون شمال الجزيرة وقالت               

 الحظر المفروض علـى     ان شركات الطيران االسرائيلي الخاصة ستبدأ رحالتها الى قبرص التركية قريبا رغم           
  .الجمهورية التي ال تعترف بها سوى تركيا

  ١٢/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
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  االحتالل االسرائيلي يعيد فتح معبر ايرز   .٣٠
 بيت حانون امـام حركـة       -اعادت قوات االحتالل االسرائيلية صباح اليوم االحد فتح معبر ايريز         : الفت حداد 

   .العمال الفلسطينين
  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  السلطة تستدين نصف مليار دوالر من البنوك  .٣١

كشف وكيل وزارة المالية أن مجموع ما حصلت عليه وزارته حتى اليوم من تسهيالت وقروض بنكية لتـوفير                  
وأقر صعوبة دفع الرواتب في الفترة المقبلة في حـال           .  مليون دوالر  ٥٠٠رواتب موظفي السلطة يبلغ حوالي      

  .دات الخارجيةاستمرار توقف المساع
 ١٢/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  عقد مؤتمر االستثمار في موعده .٣٢

أكد محمود عباس، امس، دعمه لعقد مؤتمر فلسطين االول للتنمية واالستثمار في موعده المحدد،               :جعفر صدقة 
واكد كل مـن    . وحسم جدالً ثار بعد فوز حركة حماس في االنتخابات         .على ان يعقد مؤتمر ثان في شهر ايلول       

رئيس مجلس ادارة سوق فلسطين لالوراق المالية على ضرورة عقد المؤتمر في موعده، وما سيحمله               ورط  سنق
فـي  " حمـاس "من رسالة الى العالم مغايرة لما تحاول ترويجه الحكومة واالعالم االسـرائيلي عقـب فـوز                 

التـالي فـشله، بـسبب      لكن دعاة التأجيل اعربوا عن خشيتهم من مشاركة ضعيفة في المؤتمر، وب            .االنتخابات
  .الظروف السياسية الجديدة بعد االنتخابات، واقترحوا تأجيله الى شهر ايلول

  ١٢/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  

  موسكو تؤكد زيارة حماس قبل نهاية فبراير .٣٣
لخارجيـة الروسـية    لالمبعوث الروسي   أن  :  فرح سمير   عن مراسلها  القدس من     ١٢/٢/٢٠٠٦ عكاظ   ذكرت

واضـاف  . حماس يمكن ان يزور موسكو بحلول نهاية الشهر        غين اعلن أمس في موسكو ان وفدم      الكسندر كالو 
قال ان االعـالن    , وردا على سؤال حول احتمال توجيه دعوة رسمية       . يبدو ان الوفد سيكون بقيادة خالد مشعل      ''

نحن نعمل على تحديـد     , افي ما يتعلق بن   ''واضاف   . ''يمكن ان يعتبر بمثابة دعوة رسمية     ''الذي ادلى به بوتين     
   . ''المواعيد ومستوى الزيارة

حتى االن لم نتلق دعوة      أنه    سامي ابو زهري     هقالالى ما   :  كمال زكارنة  من  ١٢/٢/٢٠٠٦ الدستور   ولفتت
رسمية ولكن هناك معلومات ان الجولة وزيارة وفد حماس الى روسيا سـتكون فـي النـصف الثـاني مـن                     

مـشيرا الـى انهـا      '' نعتقد ان زيارة روسيا تطور مهم لخدمة الموقف الفلسطيني         نحن''واضاف .''الشهرالحالي
  '' .سوف تشكل انقساما في الموقف الغربي الذي تقوده الواليات المتحدة بهدف عزل حماس ومحاصرتها''
  
   حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم ىالتأكيد عل: عمرو موسى .٣٤

ولة عربية اوربية تستهدف اعادة احياء فرص السالم واقرار الحـق            امس ج  ىبدأ عمرو موس   : بدر الدين أدهم  
 ضوء نتائج االنتخابات الفلسطينية األخيرة وتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة اعمالها طبقا             ىالفلسطيني عل 

 سلطتهم   حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم ودعم      ىوقال ان الهدف االساسي هو التأكيد عل      .. لالتفاقيات الدولية 
  .الوطنية

  ١٢/٢/٢٠٠٦أخبار اليوم 
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  مصر تسهم في ترميم اآلثار الفلسطينية   .٣٥
قررت وزارة الثقافة المصرية المساهمة في ترميم آثار مدينة القدس وغيرها مـن اآلثـار الفلـسطينية التـي                   

  .ثار بيت لحمآل تتعرض لتهديدات إسرائيلية، واألخرى التي تأثرت قبل ثالثة أعوام من قصف قوات االحتالل
  ١٢/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
   بالمشاركة في مؤتمر دمشق ٤٨اقرار حق األحزاب الفلسطينية في مناطق  .٣٦

أكد األمين العام لمؤتمر األحزاب العربية عبد العزيز السيد أن األمانة العامة ثبتت حق األحزاب الفلسطينية في                 
واضـاف إن   .  سيعقد في دمشق في الرابع من اذار المقبل           للمشاركة في مؤتمر األحزاب الذي     ٤٨مناطق الـ   
 حزباً عربيا سيشاركون في المؤتمر بمشاركة شخصيات عربية ودوليـة مـدعوة لحـضور               ١٢١وفود تمثل   

المؤتمر مبيناً ان المؤتمر سيعقد بعد إنتهاء اعمال األحزاب العربية في بيروت تحت عنوان دعم نهج المقاومة                 
  .بنانية والفلسطينية والعراقية ونصرة المقاومة الل

  ١٢/٢/٢٠٠٦الدستور 
 
   ماس حزب اهللا وسورية وإيران إلى تقديم المساعدة لحودعيسليم الزعنون : حوار .٣٧

بالرغم من ان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون يرى ان فلسطين للجميـع             :حوار ريما البغدادي  
لجبلين الى عدم التصادم، اال انه اكد للسياسة على ان فتح بغالبيتها            فهي اكبر من حماس ومن فتح داعيا هذين ا        

ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة مشيرا الى الورطة التي تعاني منها حماس اليوم بدخولها الـى المعتـرك                 
وان رفضت حاصـرها    .. السياسي بعد ان كانت تحتل الصف الثاني بعد فتح فهي ان اعترفت باسرائيل انتهت             

ولفت الى ان الواقع السياسي الفلـسطيني سـيعاني          .مجتمع الدولي وادخلت فلسطين الى حالة اعالن الحرب       ال
ـ        ... تناقضا  سـيطالب رئـيس الـوزراء المقبـل         ٦٧ـففي حين سيطالب الرئيس عباس اسرائيل بأراضي ال

 حمامة سالم في تقريب     معلنا انه ينوي االجتماع بخالد مشعل ليكون      .. الحمساوي بفلسطين من النهر الى البحر     
 ملفـا مـن   ٥٠ـواكد على ان ابو مازن ورث تركة كبيرة من عرفات اي ما يقارب ال        .وجهات النظر ال اكثر   

الفساد وضياع نصف بليون دوالر وهو اليوم في حاجة الى عشر سنوات لتحقيق االصالح متمنيـا ان تـتمكن                   
ودعا ايران وسورية وحزب اهللا الى لعب دور         .يةحماس في حال تسلمت الحكومة من اختصار هذه المدة الزمن         

الوسيط لحماس متمنيا عليهم تقديم الدعم المالي والمعنوي لصمود حماس امام ما ينتظرها من ضـغوط دوليـة                
هي فازت الن الشعب اراد معاقبة      : ورفض ان يكون فوز حماس بجدارة منها قائال        .واسرائيلية على حد سواء   

ل ان حماس تتصرف بذكاء فهي كانت تتمنـى         اقو... اله ففازت نكاية في الطهارة فقط     فتح التي لم تحقق له آم     
ـ   %٤٠الحصول على   Dirty Work ـ من مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني لتأتي بعد فتح ولتأخـذ فـتح ال

االعمال القذرة المتعلقة بالتفاوض مع اسرائيل، وتحصل على العمل التطهري النظيف، ولكن ما حـصل قلـب               
لموازين، واالن اذا كان لديهم الخبرة، فيمكنهم ادارة االمور منفردين وعليها التحالف مـع مـن تريـد او ان                    ا

 حماس االن واقعة في مأزق فهي كانت تتحدث عن ان التهدئة انتهـت               وقال أن  .ترفض التحالف مع من تريد    
 : وعندما سئل  . السيطرة عن الموقف    ولكن العقالء فيها سيطروا على الموقف ويمكنهم اليوم        ٢٠٠٥بانتهاء عام   

ولذلك التهدئة قائمة االن بسبب العقالء امثاله والجيد باالمر الحـالي ان              خالد مشعل،  :؟ قال من تقصد بالعقالء  
ابو مازن لم يعد عليه ان يتوسل لحماس بعدم ايقاف التهدئة فهي دخلت الى المعترك واصبحت العالقـة بـين                    

هي تتحدث اليوم عن تعـديل الميثـاق        واعتراف حماس باسرائيل    ما سئل عن     وعند .حماس واسرائيل مباشرة  
 اذا عدل الميثاق الـوطني الفلـسطيني واذا         :؟ أجاب الوطني الفلسطيني للخروج من مأزق االعتراف باسرائيل      

 والتي اجبرتنا اسرائيل عليها فهذا يعنـي ان اسـرائيل سـتعتبر ان              ١٩٩٦الغيت التعديالت التي وضعت عام      
فمنظمـة التحريـر    .. مة التحرير قد فسخت االتفاق وهكذا ستعود حالة الحرب وتكون خطوة اعالن حرب            منظ
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وقعت على االعتراف باسرائيل واسرائيل اعترفت بالمنظمة وتلتزم منظمة التحرير بالغاء جميع المـواد التـي                
سليم تدريجي لالراضي وهذا كله     تدعو الى تدمير اسرائيل وفي المقابل تلتزم اسرائيل باالنسحاب من المدن وبت           

مرفوض من قبل حماس والعالم اجمع يقول لحماس ان الحكومة الجديدة مجبرة على االلتزام بالحكومة القديمـة            
فاسرائيل تطالبنا باكمال تعديل الميثـاق الـذي        ) ب، ج (فكما نحن نقول ان على اسرائيل ان تعيد لنا االراضي         

  .يرفض اي مادة تدعو لتدمير اسرائيل
نحن حاولنا االصالح ففشلنا وعدنا للهجـرة الـى         : كمؤسسين لفتح عن اإلصالح   لماذا عجزتم   وأجاب عن سئل    

الخارج، وشخصيا قدمت للرئيس عرفات نصائحي بإقالة الضباط الذين ابتزوا الناس واستغلوا تجار المخدرات،              
ل الضباط وباصالح سلك القضاء،     وأخذ قراراته بعز   .. OK: عرفات قال لي ف. وسرقوا مواد الشعب االساسية   

وخرجت بذلك وغادرت الى عمان العود بعد شهر فإذا بي ارى كل شيء عاد لمكانه، فـذهبت البـو عمـار                     
 صفحة من الممارسات التي وقعت في عهد جمال عبـد الناصـر،   ٥٠وقدمت له كتاباً للدكتور ماجد الحلو وفيه     

الفـرق  : اتك عن الممارسات التي حدثت في عهدك، فأجابنيوقلت له اخشى عليك ان يؤلف احدهم كتاباً بعد وف      
 أنني فشلت   :فأجبته وأنا ما بخفشي من حد، خليهم يكتبوا وأنت اكتب معاهم         .. بيني وبينك انك بتخاف من الناس     

في حماس سيأتون    االن االخوة وقال الزعنون    ...في اختراق جدار الكذب من حولك، وليسر كل منا في طريقه          
 وعندما سئل عـن     !!ويعتقلون هؤالء المفسدين  ... المسافة برة وأكثر قدرة وباذن اهللا سيختصروان     وهم أكثر خ  

نحن نسعى الى جمع القدومي وعباس، فهذا هو الشق الذي بدأ من االعلـى، وبـدأ   : قالالخالفات بين قادة فتح     
  . باالتساع واعتقد انها بداية االصالح

  ١٢/٢/٢٠٠٦السياسة الكويتية 
  
  اس في سياسات فلسطين والمنطقةآفاق حم .٣٨

  حسن شامي
لقد مارست قوى دولية فاعلة، في مقدمها االدارة األميركية واالتحاد األوروبـي ضـغوطات              . فلنحاول أن نفهم  

على أن القـوى الدوليـة   . على الحكومة االسرائيلية كي تقبل وتسمح بمشاركة حماس في االنتخابات التشريعية         
نتخابات ومعرفة نتائجها، بالتلويح بمقاطعة ورفض أي حكومة فلسطينية تشارك          نفسها سارعت قبيل حصول اال    

وها هي القوى نفسها تهدد باللجوء الى عقوبات تتخـذ شـكل حـصار مـالي وقطـع                  . فيها الحركة المذكورة  
ى المساعدات اذا لم تعترف حماس بالدولة العبرية والتخلي عن العنف الذي هو، في هذه األيام، ال يحتمل سـو                  

وتطالب القوى نفسها حماس بااللتزام باالتفاقيات الدولية التي عقدتها السلطة          . صفة سحرية واحدة هي االرهاب    
هـل هـي آليـة      : على اننا ال نعرف حتى اآلن ما هي آلية هذين االعتراف ونبذ العنف المطلوبين             . الفلسطينية

  تفاوض، وفي أي اطار؟
تأتي التصريحات االسرائيلية التي تزعم الرغبة فـي عـدم إضـعاف            في هذا السياق الحافل بمفارقات عجيبة،       

وأقل ما يقال في هـذا      . سلطة محمود عباس ما دام هذا األخير يرفض التعاون مع الحركة المنتخبة ديموقراطياً            
ما إما الشرعية ذات الصفة الدولية وا     : النوع من االبتزاز انه يضع الرئيس الفلسطيني أمام بخيارين أحالهما مر          

  .الشرعية الوطنية
وفي هذا التشخيص، الذي ال يقل واقعية عن واقعيات شائعة في أوساط نخب عربية في أيامنا، دعوة إلعمـال                   

لقـد أوصـلت    . العقل كي نفهم السياق الذي يؤدي الى معضلة التقابل بين الشرعية الدولية والشرعية الوطنية             
 سنوات حكومة برئاسة شارون كان عنوان برنامجها االنتخابي         االنتخابات االسرائيلية الى سدة الحكم قبل بضع      

والسياسي الغاء اتفاقية أوسلو ودفنها، بل حتى الغاء مبدأ التفاوض مع السلطة التي يرأسها عبـاس المنتخـب                  
 وقد عملت الدولة العبرية، بتغطية دولية تستند الى مبدأ واقعية سحرية تكاد تكون باروكية،             . بدوره ديموقراطياً 

وكان الهدف المعلن من ذلك هو دفع المجتمع الفلسطيني حثيثاً          . على تقويض شروط وأسس الوطنية الفلسطينية     
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والحصيلة الواقعية هي انه ليس هناك مفـاوض فلـسطيني، وأحـسن دور             . نحو حرب أهلية ال تبقي وال تذر      
الدولـة االسـرائيلية فـي      للشريك المفترض في صناعة السالم هو أن يتفرج، بإعجاب وسرور، على براعة             
ما ينبغي قوله، ها هنـا،      . التفاوض مع ذاتها الجتراح حلول أحادية الجانب ال يموت فيها الذئب وال يفنى الغنم             

هو أن التشدد الحالي ذا الصفة الدولية مع أي حكومة وطنية تشكلها حماس أو تشارك فيها بقوة، يأتي لاللتفاف                   
أن الحركة آخذة في انتهاجها، كما يستفاد من المحادثات الجارية في مصر بين             على المرونة السياسية التي يبدو      

ليس مطلوباً من المراقب لتطورات الوضع الفلسطيني ان يضع جانبـاً  . قادة حماس والقوى الفلسطينية والعربية  
الجتمـاعي  عمل النقد واالنتقاد حيال حركة اسالمية ارتكبت وقد ترتكب اخطاء، ناهيك عن غموض برنامجها ا              

على ان إعمال النقد يتطلب ايضاً التقاط سائر عناصر المشهد والتوقف عنـد المنحـى التركيبـي                 . والسياسي
للحركة وسعيها الى المزاوجة بين صفتها االسالمية الشمولية بين الصفة الوطنية التي تحض علـى احتـضان                 

ة يترافق فيها التمثيل الديموقراطي مـع البنـاء         التعدد والتنوع الماثلين في المجتمع الفلسطيني وتعهدهما بطريق       
بل حتـى   . والحق ان القوى الدولية تتحمل قسماً كبيراً من المسؤولية عن حال اإلعضال التي نشهدها             . الوطني

يمكن القول أن سلوك هذه القوى الزاعمة، في أقل تقدير، القبض على المصائر الوطنية، تستثير السؤال عـن                  
  .في عرف هذه القوىمعنى الديموقراطية 

هدف االنتخابات هو تعليم شعوب هذه المنطقـة،  . انها، على ما يبدو، انتخابات تجري ألغراض تربوية ال غير  
كما يردد ايديولوجيو االدارة األميركية ومنشدو تعاليمهم في أوروبا وغيرها، على اطّراح مقولة السالح زينـة                

اننا، من دون مبالغة، وسـط قـراءة مدرسـية وتربويـة            . الرجالالرجال لتحل محلها مقولة االنتخابات زينة       
للديموقراطية، من دون ان يكون لهذه صفة سياسية حقيقية اال كقيمة مضافة ممنوحـة كجـائزة أو ممنوعـة                   

 وطنية متجـذرة فـي أنـسجة        -في هذه الحال، لن يكون على حماس وما يماثلها من حركات اسالمية           . كعقاب
حيي فحسب عظام اتفاقات دولية، وهي رميم وأد معلن، بل سيكون عليها ايضاً ان تعطي               اجتماعية محلية، أن ت   

والحـق ان المـدافعين الحقيقيـين عـن         . للديموقراطية االنتخابية صفة ريعية قليلة الصلة بتمثيلهـا الـوطني         
االسـتخدام  الديموقراطية وحقوق االنسان، في العالم كله، مطلوب منهم اليوم انقـاذ هـذين األقنـومين مـن                  

وليس هذا باألمر السهل، خصوصاً في منطقـة ينخرهـا العجـز والتـسلط              . الغانغستري الشائع عولمياً اليوم   
وهشاشة االندماج االجتماعي والوطني بحيث تندفع قطاعات واسعة منها الى اللوذ بهويات اثنية ودينية وطائفية               

شعيرة لنكوص وانسحاب من لعبة العصر وعالقاته       واعتبارها ملجأ يحمي من الضياع، وان كانت هذه الحماية          
  .المعقدة

  ١٢/٢/٢٠٠٦الحياة 
  
  آفاق حماس في سياسات فلسطين والمنطقة .٣٩

  وحيد عبدالمجيد
ظهر هذا االرتباك، أكثـر     . ارتباك جديد أحدثته نتائج االنتخابات الفلسطينية لدى نظم حكم عربية مرتبكة أصال           

وهما أيضا األكثـر تـأثرا      . ابا من فلسطين بحكم الدور والديموغرافيا     ما ظهر، في مصر واألردن األكثر اقتر      
ففي مصر توجـد جماعـة      . بنتائج انتخابات غيرت الموازين ووضعت حماس في موقع الصدارة للمرة األولى          

وسبق المركز في مصر الفرع في فلسطين عندما حقق مرشحو اإلخوان صعودا الفتـا              . اإلخوان المسلمين األم  
  .ابات البرلمانية المصريةفي االنتخ

مقاعد دفعة قوية لحماس وال بد أن تنعكس القفزة         ال من   %٢٠أعطى صعود اإلخوان في مصر وحصولهم على        
النوعية التي قفزتها هذه الحركة بدورها على اإلخوان الذين يستعدون بقوة اآلن النتخابات محليـة قـد تكـون                   

فهم يطمحون إلكمال النـصاب الـالزم لخوضـهم         . مصرحاسمة في تحديد صورة التنافس على السلطة في         
  . أو مبكرة) ٢٠١١(االنتخابات الرئاسية المقبلة، سواء أجريت في موعدها 
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وهذا الخالف هو مظهر من مظاهر االرتباك الذي نجد مثله في األردن حيث يطمح اإلخوان هناك إلى استثمار                  
 اختراق في االنتخابات النيابية التي يحل موعدها في         صعود اإلسالميين في فلسطين، وقبلها في مصر، لتحقيق       

وقـد  . وكان هناك اتجاه في القصر الملكي يميل إلى تبكير موعدها لتجري خالل العام الجـاري           . ٢٠٠٧تموز  
  .يؤدي صعود حماس إلى إعادة النظر في هذا االتجاه

. ة بأقرانهم ومرشدهم العام في مصر     وكان إخوان األردن أوضح في التعبير عن تطلعهم إلى تسلم السلطة مقارن           
واإلخوان في مصر ال يريدون زيـادة خـوف الخـائفين مـن             . فاالستحقاق االنتخابي في األردن هو األقرب     

ولذلك كـان   . وهم عادوا إلى طريقتهم التي تعتمد على عمل أكثر وكالم أقل          . صعودهم في االنتخابات األخيرة   
نتخابي إلى مرحلته األخيرة هم الذين اتخذوا من صعود حماس فرصة           إخوان األردن الذين وصل استعدادهم اال     

غير أن السؤال المحوري الذي يثيره الفوز الكبير الـذي حققتـه            . لحملة تعبئة سياسية ودينية جديدة لمصلحتهم     
قطاع هو عن الظروف التي تجعله ذا أثر إيجابي أو سلبي على حركـات اإلخـوان فـي                  الحماس في الضفة و   

فاألثر الفوري لهذا الفوز ال بـد أن يكـون، بطابعـه،            . مصر وغيرها وعلى حركات إسالمية أخرى     األردن و 
. إيجابيا على هذه الحركات يرفع معنوياتها ويزودها بثقة أكثر في قدراتها وقد يحفزها على المزيد من العمـل                 

أولهما مدى قدرة   : ن المحددات ولكن هذا األثر الفوري، وبطابعه أيضا، قابل ألن يستمر أو يتغير وفق نوعين م             
الحركات اإلسالمية على توظيف نتائجه اإليجابية لفترة تمتد بالنسبة إلى كل منها حتى موعد االنتخابـات فـي                  

أما النوع الثاني من هذه المحددات فهو يتعلق بأداء نظم الحكم وأدواتها في البالد التي يؤثر فوز حمـاس                   . بلده
هذا األداء قد يكون له أثر أكبر على فرص الحركـات اإلسـالمية فـي               . مية فيها إيجابيا على الحركات اإلسال   

وفرق كبير، بل جوهري، بين أن تبقى هذه        . تحقيق مزيد من الصعود مقارنة باألثر المترتب على فوز حماس         
النظم، خصوصا في مصر واألردن، في حالها المرتبكة الراهنة، وأن تخرج بسرعة من هذه الحـال وتمتلـك                  

  .مام المبادرة والقدرة على الفعل المؤثر ضمن رؤية أوضح، خصوصا على الصعيد اإلقليميز
وكان جلياً خالل األسبوعين األخيرين أن مصر لم تراجع بعد دورها اإلقليمي في ضوء التغيير الكبيـر الـذي                   

ة، بل حاسمة بـشكل     وال يمكن مراجعة هذا الدور لتطويره إال إذا كانت لديها إجابة واضح           . أحدثه فوز حماس  
ما، عن سؤال متعدد الجوانب بالغ الصعوبة هو كيف يمكن التعاطي مع االرتباط القوي بين حماس واإلخـوان                  
في مصر، ليس فقط من الناحية التنظيمية ولكن أيضا من زاوية التأثير والتأثر المتبادل في لحظة ينتعش فيهـا                   

رتباط على مصر أن تعيد بناء دورهـا الفلـسطيني وفـق            اإلسالم السياسي في المنطقة؟ وهل يفرض هذا اال       
مردوده على ساحتها السياسية الداخلية وميزان القوى فيها أوال وقبل كل شيء بحيـث يتراجـع وزن النتـائج                   
اإلقليمية لهذا الدور من المرتبة األولى التي يحتلها اآلن إلى مرتبة تالية وربما متأخرة؟ وما الذي يتعين علـى                   

عله إذا كان استمرار األثر اإليجابي الفوري لفوز حركة حماس على اإلخوان فـي مـصر، وفـي                  مصر أن تف  
األردن أيضا، يتوقف على أداء هذه الحركة في الفترة المقبلة ومدى نجاحها أو فشلها في النهوض بمـسؤوليتها                  

  الجديدة؟
بما تفشل بما قد يضعف مركز اإلخـوان        فهل تقدم القاهرة لها المساعدة التي تكفل نجاحها، أم تتركها لحالها فر           

  في مصر؟
لكن اإلجابة قد ال تكون بهذه الدرجة من الصعوبة         . السؤال صعب عندما يوضع بهذه الصورة الشديدة الوضوح       

إذا كان قادة حماس الذين تحدثوا عن التعامل مع األوضاع الفلسطينية واإلقليمية بواقعية ومسؤولية يعنون فعال                
 مؤثرا إيجابيا فـي     ١٩٦٧يكون إعالن أحدهم استعداد الحركة لقبول دولة فلسطينية على أراضي           وقد  . ما قالوه 

  .هذا االتجاه
وظهـر خـالل األيـام      . وأي تطور في موقفها سيمر في مخاض عـسير        . غير أن حماس تضم اتجاهات عدة     

ن يوجد تفـاوت فـي مـواقفهم        الماضية أن قيادة الداخل في معظمها أقل تشددا مقارنة بغالبية قادة الخارج الذي            
لكن لوحظ أيضا أن بعض قادة اإلخوان في مصر يميلون إلى أن تقدم حماس نموذجا ناجحا في إدارتها                  . أيضا
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للسلطة، وأن تستوعب درس الحركة الصهيونية فتعمل لبناء مجتمع فلسطيني قوي وموحـد، وتتبنـى خطابـا                 
  .فاوضات غير مجديةمنسجما مع الشرعية الدولية من دون أن تتلهف على م

وإذا أصبح هذا التوجه هو السائد في أوساط اإلخوان المسلمين في مصر، سيؤدي إلى دعم االتجاه األقل تشددا                  
وعندئذ تزداد فرص نجاحها ويقل الخـوف       . في داخل حماس ويدفع الحركة في مجملها إلى موقع أكثر اعتداال          

ففـي هـذه    . لذي يصب في مصلحة اإلخوان بطبيعة الحال      في مصر وغيرها من األثر اإلقليمي لهذا النجاح ا        
فبالرغم من هذا التطور المتوقـع أو المرجـو فـي           . الحال سيكون االتجاه األرجح هو نحو االعتدال واالنفتاح       

موقف حماس هو براغماتي في جوهره، فهو لن يكون خلوا من تفاعالت تؤثر فـي بنيـة اإلخـوان الفكريـة            
في الوقت نفسه، سيكون وجود حكومة فلسطينية تقودها حماس مناسبة لتفاعالت كثيفـة             و. فتجعلها أكثر انفتاحا  

بينها وبين مصر على نحو يمكن أن يجعل نظام الحكم والحزب الحاكم فيها أكثـر انفتاحـا علـى الحركـات                     
علـى  وعندئذ ربما يكون فوز حماس سبيال إلى وضع أفضل ليس فقط  . اإلسالمية عموما، بما في ذلك اإلخوان     

ولكـن  . صعيد قضية فلسطين، ولكن أيضا على مستوى العالقات بين نظم حكم وحركات إسالمية في المنطقة              
تظل الخطوة األولى هي أن تشجع هذه الحركات حماس على االعتدال، وأن تخرج تلك النظم من حال االرتباك                  

  .الراهن
  ١٢/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  آفاق حماس في سياسات فلسطين والمنطقة .٤٠

   بشيرصالح
بقدر ما فاجأت حماس بفوزها في االنتخابات أو باألحرى واألصح بحجم ذلك الفوز وبمـداه، فإنهـا أدهـشت                   

فحماس، وإن لم تبدأ التفاوض إال أنها انخرطـت فـي           . بانتقالها، على نحو سريع شبه آني، إلى القول السياسي        
باتت تميـز مـثال بـين       .  تستلزمه من تمييز   آلت من اإليديولوجيا وما تتيحه من خلط إلى السياسة وما         . منطقه

األعداء أو بين الخصوم منازل ومراتب على ما جاء على لسان خالد مشعل الذي أحجم عن أن يدرج في نفس                    
الخانة إسرائيل والواليات المتحدة مبديا انفتاحا أو نية انفتاح على هذه األخيرة على ما بين الطرفين من تـالزم                   

  . التماهي خصوصا في عهد هذه اإلدارة األميركيةمعلوم يكاد يبلغ مبلغ
صحيح أن قادة حماس ما انفكوا يعلنون إصرارهم على خيار المقاومة ويسعون إلى التوصل إلى صيغة تجمـع                  
بين المقاومة والسياسة، فال يتخلون عن تلك وال يفرطون في هذه، وصحيح أنهم ال زالوا يجهرون بامتنـاعهم،                  

 االعتراف إلسرائيل بشرعية الوجود، فال يمحضونها غير اإلقرار بها أمـرا واقعـا،              المبدئي في نظرهم، عن   
وصحيح أنهم يقولون بأنهم ال يسعون إلى سالم بل إلى هدنة مديدة، لكن الكالم ذاك ينبئ، بالرغم من ظـاهره                    

ؤولية، إنكارها، كما   الرافض، بأن الحركة بصدد استدخال عناصر الواقع العنيدة والتي ال يتيّسر، في موقع المس             
  .كان يسهل إدارة الظهر لها في موقع المعارضة

فأما اإلصرار على المقاومة، ومزواجتها بالسياسة على ما بات يقول قادة حماس، فليس باألمر الذي ينفـردون                 
به، بل هو رأي كل فئة فلسطينة أو غير فلسطينية، فال خالف على األرجح إال على شكل المقاومـة، والـذين                     
انتقدوا حماس، خصوصا إن لم يفعلوا من موقف العداء لها، على عنف توسلتْه، لم يأخذوا عليها جنوحها إلـى                   
المقاومة وحقها المبدئي فيها بل استنكروا شكل ذلك العنف وتوقيته وحاكموه بمقياس الجدوى وتوجسوا تبعاتـه                

ركة، إذ تبدي حرصـها المـذكور علـى تلـك           وهو ما يفيد أن الح    . السياسية والقيمية على القضية الفلسطينية    
المزواجة، ال تجترح جديدا غير مسبوق، وهي قد تجد نفسها في هذا الصدد وفي مستقبل األيام على خالف مع                   

  .حركة الجهاد صنوٍ لذلك الذي خبرتْه سابقا في عالقتها بسلطة فتح الوطنية
يوم كما كان مطروحا عشية التوقيع علـى اتفاقـات   وأما االعتراف بإسرائيل من عدمه، فبديهي أنه ال يطرح ال       

. أوسلو، فإسرائيل آنذاك غير إسرائيل اليوم وأميركا آنذاك غير أميركا اليوم والمناخ الدولي غير المناخ الدولي               
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وليس مستبعدا أنه لو كان ياسر عرفات على قيد الحياة، ووجه بمسألة االعتراف اليوم ال في بدايـة تـسعينات                    
وقيادي . ماضي، لكان رّده، على األرجح، شبيها برد مشعل، نظرا لتضاؤل فرص التسوية بل النعدامها             القرن ال 

حماس ال يقول كالما خاطئا، وإن حامت حول كالمه شبهة الجنوح إلى الخطابة، عندما يرى بأن إسرائيل هـي   
رية، إذ وأدت اتفاقات أوسلو على      ذلك أن الدولة العب   . التي يجب عليها االعتراف بما ألحقته بالشعب الفلسطيني       

يدي شارون، قد سحبت عمليا اعترافها بالشعب الفلسطيني ككيان سياسي، طالما أنها ال تنفـك تنكـر وجـود                   
الشريك وأنها متمادية في إنفاذ حل أحادي الجانب للمشكلة الفلسطينية، التي أضحت لديها، مشكلة ديموغرافيـة                

ن، والحالة هذه، من جانب واحد وبال مقابل ناهيك عن أن إسـرائيل مـا               مثل ذلك االعتراف سيكو   ... ال أكثر 
  .عادت تبدو معنّية به، وإن كانت تستخدمه ابتزازاً

وأما مسألة الهدنة، عدا عن كونها لصيقة بالثقافة السياسية لحركة إسالمية مثل حماس، فقد ال يعـدو الخـالف                   
 فحتى اتفاقات السالم الناجز هي فـي حقيقتهـا هـدنات،            .حولها أن يكون لفظيا في العمق وفي نهاية المطاف        

يفرضها ميزان قوة في لحظة بعينها، تعكسه وتنطق به، ويجّبها ميزان قوة آخر، تغير وتطور ورّجح كفّة على                  
  .حساب أخرى كانت راجحة، ولنا في تجارب الدول والشعوب أمثلة على ذلك ال تُحصى

ال يقال كل ذلك من باب الدفاع على خط حماس، إذ األرجح أن هذه األخيرة لن تجد بدا، إن حكمـت وسـواء                       
انفردت بالسلطة أم شكلت حكومة إئتالفية، من تبني خط فتح في ما يتعلق بحل القضية الفلـسطينية أو الـسعي          

ات كثيرة، غير االستقواء بالـضغط      إذ ليس أمام الشعب الفلسطيني، في هذا الطور من تاريخه، خيار          . إلى ذلك 
الدولي، على شح ذلك الضغط وقلة مردوده وغير اإلبقاء على القضية الفلسطينية مندرجة، وجودا، في األجندة                

لذلك، قد يكون رجال حماس، في الحكم، أنظف كفا من رجال السلطة، في شؤون التسيير والتصرف                . العالمية
تحلل من بعض التزامات باتت نافلة بقدر مـا هـي مكبلـة بعـد أن وأدت                 في المال العام، وقد يسهل عليهم ال      

إسرائيل التسوية، لكنهم في نهاية المطاف سيتبنون مقاربة فتح في طرح القضية الفلسطينية على العـالم وفـي                  
  .السعي إلى حل لها، ألنه ال مقاربة متاحة غير تلك

نظرتها اإليديولوجية، وقد يكون كذلك، فـي بعـض         وهكذا، قد تكون تجليات التشدد لدى الحركة من رواسب          
أوجهه األخرى، من تبعات تشدد الواقع حيال الفلسطينيين في طوره الراهن، لكن يبقى مع ذلـك أن الحركـة                   
تبدو، من مؤشرات وأمارات متعددة، بصدد استدخال الواقع، وبصدد االنتقال من اإليديلوجيا، التي تنكر ذلـك                

إن في قراءته وإن في التعاطي معه، إلى السياسة، بما هي إقرار بذلك الواقع، وبما هـي                 الواقع إنكارا كامال،    
  .مساومة ال تنتهي بين المبدئي وبين الممكن والمتاح

إذ أن التجربة تلك، إن تكللت      . ومن هنا أهمية تجربة حماس، خصوصا وأن مجالها ورهانها القضية الفلسطينية          
قع ومكوناته، قد تكون بداية التحول من إسالم إيديولوجي كما عهدته المنطقـة             بالنجاح على صعيد استدخال الوا    

في العقود األخيرة وكانت له تبعاته المعلومة كوارث وصداما إلى إسالم سياسي بالمعنى الدقيق لهذا الوصـف                 
  .مضادعلى غرار ذلك التركي تحديدا نقيض ذلك اإليراني الذي يبدو أنه يجد من جمهورنا هوى ومثاله ال
  ١٢/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
   في موسكوحماس .٤١

  حسن مدن  . د
في معنى من المعاني تبدو خطوة فالديمير بوتين، بدعوة قيادة حماس لزيارة موسكو، ضربة معلم، يظهر فيها                 

وروسيا، حتى من دون محيطها الـذي اسـتقلَّ عنهـا فـي صـورة               . بوتين قارئاً جيداً للتاريخ القريب لبالده     
  .ة في آسيا وأوروبا، تظل دولة كبرى، ال بل وعظيمة وإن جار الزمان عليهاجمهوريات مستقل

. عبر هذه القراءة الحصيفة للتاريخ، يحاول بوتين استعادة دور مفقود لروسيا في الشرق األوسط وفي العالم كله                
ونه فـي سياسـتهم     وبوسع بوتين ابن المدرسة الحزبية السوفييتية أن يتذكر جيداً ما كان أسالفه السوفييت يفعل             
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فقبل عقود من اآلن كانت منظمة التحرير في نظر الواليات          . الخارجية، حتى لو خلع عن كتفه الرداء الشيوعي       
المتحدة ودول أوروبية أخرى منظمة إرهابية مدرجة في أعلى قائمة المنظمات التي يحظـر التعامـل معهـا،                  

الشهيد . سوفييت زعماء فتح لزيارة موسكو للمرة األولى      في ذلك الزمن دعا القادة ال     . ويالحق نشطاؤها وقادتها  
ماجد أبوشرارة مسؤول اإلعالم المركزي في منظمة التحرير كتب بعد هذه الزيارة أن تلـك الزيـارة التـي                   

  الصحيفة اليومية  برافداأعطتها فتح أهمية كبرى لم تنل أكثر من خبر صغير جداً من بضعة سطور في جريدة                 
أدركت حينها كم من الجهود علينا أن نبذلها لكي نأخذ قضيتنا الـى             : ما مفاده سوفييتي وقال   للحزب الشيوعي ال  

ـ                  . العالم ا لكن تلك الزيارة فتحت الباب فيما بعد في موسكو لمنظمة التحرير التي أصبح عرفـات يـستقبل فيه
تحاصر فيها بوصـفها     من موسكو كسرت الدائرة التي كانت منظمة التحرير          ومن هناك . استقبال رؤساء الدول  

  .منظمة إرهابية
. اليوم ليس األمس، وحماس ليست فتح، لكن أمرين مهمين يحمالن قدرا من التشابه ال تخطئه العين البـصيرة                 

المنظمـات  يست استثناء منه، مـصنفة فـي خانـة          إن حماس اليوم، في نظر الغرب كله، وموسكو الراهنة ل         
كسر هذه القاعدة، يكسر الدائرة التي تحاصر داخلها حماس، تمامـا           اإلرهابية، وبوعي مقصود يريد بوتين أن ي      

فتح، ومنظمة التحرير، وبذا تكون موسكو للمرة الثانية نافذة الفلسطينيين الى العالم، لكن              يف مع كما فعل بريجين  
لكـن  . هذه المرة يأتي هؤالء الفلسطينيون في صورة قيادتهم الجديدة التي أفرزتها ظروف اليوم، أي حمـاس               

الفارق الجوهري بين األمس واليوم هو أن موسكو إذ فتحت الباب قبل عقود لمنظمة التحرير، كانـت تكـرس                   
دوراً حيوياً تلعبه في المنطقة العربية وتعززه، كان لها حلفاء مهمون يحكمون القاهرة ودمشق وبغداد والجزائر                

لكن بوتين وهو يسعى لذلك     . ستعادة دور غارب  وإلى حد ما ليبيا، أما موسكو بوتين فإنها عبر حماس تسعى ال           
ان حماس المنبـوذة مـنكم      : أظهر مهارة في اللعب، فهو بذا يبلغ رسالة لواشنطن وتل أبيب وسواهما فحواها            

  .ستنال منا الدعم بوصفها قيادة الفلسطينيين اليوم التي ال يمكن تجاهلها
التي رحبت بمبادرة بوتين، ليس فقط ألنـه جـرؤ   ليست مصادفة بعد ذلك أن باريس كانت في مقدمة العواصم  

على ما لم تجرؤ عليه، وإنما ألنه مهد لها طريقا ترغب في السير فيه، هو التعاطي مع حمـاس مـن دون أن                       
  .ترمى من واشنطن بأنها أول من كسر الحظر

  ١٢/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  
  حماس ومهمة إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية  .٤٢

 ل الحسنبال
ضـغط  . واجهت حماس منذ لحظة االعالن عن فوزها في االنتخابات، حملة واسعة من الـضغط والحـصار               

االعتراف بإسـرائيل ومـا     : وينصب الضغط كله حول نقطة واحدة     . أميركي وضغط عربي وضغط إسرائيلي    
ا جرت عليه األمـور     يترتب على ذلك من اإلعالن عن وقف المقاومة لالحتالل واإلقرار بمبدأ التفاوض حسبم            

وقيل في سياق ذلك إن المساعدات كلها ستتوقف عن السلطة، وعليها أن تواجـه بعـد                . طوال السنوات السابقة  
ذلك استحقاق دفع الرواتب، واستحقاق وقف استيراد المواد الغذائية، واسـتحقاق وقـف تـصدير المنتجـات                 

كون هذا الفشل درسا لكل من يتجـرأ ويـنجح فـي            الفلسطينية، ثم يتم تتويج ذلك كله بإعالن فشل حماس، وي         
  . انتخابات ديمقراطية وهو يظن أن االنتخابات طريق نحو االستقالل وليس طريقا نحو التبعية

كانت حملة الضغط على حماس، أميركيا واوروبيا واسرائيليا، أمرا طبيعيا، ولكن ما لم يكـن طبيعيـا علـى                   
وقد تابعنـا   . نية، تضغط على حماس من أجل أن تعترف بإسرائيل        اإلطالق، أن تنطلق أصوات عربية وفلسطي     

حمالت الضغط في الصحف وأجهزة اإلعالم، وتابعنا أيضا كيف صمدت حماس أمام هذه الحملة، وأعلنت أنها                
لن تتراجع عن مواقفها المعلنة، بادئة بذلك تدشين نهج التوقف عن تقديم التنازالت المجانية إلسرائيل وتدشـين                 

  ضع الشروط والمطالب الوطنية الفلسطينية إزاء كل مطلب أميركي أو إسرائيلي نهج و
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) الـسعودية (وقد أثمرت سياسة صمود حماس في وجه موجة الضغط األولـى، فـصدرت أصـوات عربيـة                
ترفض سياسة وقف المساعدات االقتصادية، وترى في ذلك عقابا للشعب الفلسطيني كله ولـيس              ) روسيا(ودولية

ثم برزت خطوات التراجع األولى من إسرائيل وواشنطن وبعض الدول المانحة التي وافقت             .  فقط عقابا لحماس 
على صرف أموال مستحقة لمدة ثالثة أشهر، وكانت التغطية لهذا التراجع أن هذه األشهر الثالثة هي األشـهر                  

  . االنتقالية التي تبقى فيها السلطة في يد فتح قبل أن تنتقل إلى حماس
ألثناء، وضعت أميركا واوروبا وإسرائيل شروطها لقبول حماس في معسكر التبعية، ولكـن الوضـع               في هذه ا  

وبعيدا عن الغرق في التفاصيل فـإن       . الفلسطيني والعربي بدأ يفرز أيضا شروطا جديدة من أجل سياسة جديدة          
الذي عقده خالد مـشعل     النقطة الجوهرية في السياسة الجديدة، تمثلت في إعالن حماس، في المؤتمر الصحافي             

  . في نقابة الصحافيين في القاهرة، إن حماس تسعى إلى إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية
لم يهتم الكثيرون بهذا الذي أعلنه مشعل، وبقيت األسئلة والكتابات والتحليالت ومقابالت التلفزيونات، تدور كلها               

عترفون بإسرائيل أم ال؟ هل ستوقفون مقاومة االحتالل أم ال؟          هل ست : حول الموضوعات األميركية واإلسرائيلية   
كيف ستتدبرون أمر اإلنفاق على أجهزة السلطة؟ ونادرا نادرا ما توقفـت األسـئلة والكتابـات والتحلـيالت                  

إعـادة بنـاء الحركـة      : ومقابالت التلفزيونات، عند الموضوع الجوهري والمركزي الذي أشار له خالد مشعل          
  . سطينيةالوطنية الفل

لقد سبق لفتح، وحين كانت منظمة التحرير بزعامة أحمد الشقيري سيدة الساحة أن طرحت الشعار نفسه، وكان                 
طرحها لهذا الشعار وممارستها له سببا أساسيا في اندفاعها نحو تبوؤ مركز القيادة، في الثورة الفلسطينية أوال،                 

وما نجده أمأمنا اآلن هو تكرار للتجربة نفسها، بقدر ما          . ١٩٦٨ثم في قيادة منظمة التحرير نفسها بدءا من عام          
لقد قادت فتح تجربة التفاوض مع إسرائيل، انطالقا من مؤتمر مدريـد،            . يتيح التاريخ لنفسه أن يكرر األحداث     

وقادت فتح تجربة إنشاء الكيان الفلسطيني، وتجربة الحكم الذاتي، وتجربة المفاوضات حول            . وعبر اتفاق اوسلو  
من الـضفة،   % ٤٢الحل النهائي، وانتهت بها التجربة إلى ما يشبه الالشيء، فالحكم الذاتي لم يمارس إال على                

وسقطت بذلك تجربة اتفاق اوسلو، وبرزت على أنقاضها سياسة         . ثم أعادت إسرائيل احتالل هذه المساحة نفسها      
ء على المزيد من األرض الفلـسطينية،       شارون الهادفة إلى فرض الحلول بعيدا عن التفاوض، وبهدف االستيال         

وبسبب نتيجة الالشيء هذه، كان طبيعيا أن تنشأ فـي          . من خالل المستوطنات أو من خالل بناء الجدار العازل        
  . وجهها سياسة جديدة تطالب بإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، وجاء ذلك على يد حماس

ء من داخل فتح نفسها، لوال أن الداعين للتغيير من داخل فتح، اندفعوا             كان من الممكن أن ينشأ مطلب إعادة البنا       
نحو اليمين أكثر وأكثر، فبرز منهم المؤيدون التفاق جنيف، وبرز منهم المتآمرون على فـتح الـداعون إلـى                   

 مـنهم   وبـرز . استقالة القيادة واستقالة المجلس الثوري واستقالة قيادات األقاليم والفصل بين الداخل والخـارج            
المتمردون على توجيهات القيادة، وبينهم الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين وكان لهم دور أساسي في تراجع فـتح                 

وفي هذه اللحظة التاريخيـة،     ... وهنا. وشكل ذلك كله إنهاء إلمكانية التغيير والتجديد من داخل فتح         . االنتخابي
ار التغيير والتجديد القائل بإعـادة بنـاء الحركـة          كانت حماس جاهزة لملء الفراغ، وواعية لضرورة رفع شع        

  . الوطنية الفلسطينية
  : ماذا يعني هذا الشعار عمليا في المرحلة الراهنة؟ يعني عدة أمور أبرزها

 إعادة طرح معادلة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أمام العالم بصيغتها الجديدة، الصيغة التي تقول بوجود               :أوال
وبوجود إرهاب إسرائيلي يمارس يوميا عبر عمليات القتل المنظم وبضرورة العمل للـتخلص             احتالل إسرائيلي   

  . من هذا اإلرهاب بمقاومته وبخاصة بعد أن انسدت الطرق كلها أمام ما يسمى بالتفاوض
 وقف سياسة التنازالت في االتصاالت والمداوالت والتصريحات والمواقف السياسية والتأكيـد علـى أن               :ثانيا
تنازالت مطلوبة أوال وأخيرا من إسرائيل حيث عليها وقف االستيطان وإلغاء بناء الجدار ووقف االغتيـاالت                ال
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واإلفراج عن األسرى وإعالن االستعداد لالعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس وعلى كامل حـدود عـام                
  . موضوعيةثم يأتي بعد ذلك وقت مطالبة الفلسطينيين بالتعامل مع الوقائع ب. ١٩٦٧
وال .  إعادة بناء منظمة التحرير بطريقة جديدة تعبر عن التغيرات التي طرأت على الواقـع الفلـسطيني                :ثالثا

االنتخابات، وتمثيل القوى الفلسطينية االجتماعية داخل المنظمة بديال عن سياسـة           : يكون ذلك إال بشروط ثالثة    
ظمة التحرير وهو المضمون الـذي يجـسد وحـدة          تمثيل الفصائل، وبتكريس مضمون سياسي جديد يحرك من       

الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وحق هذا الشعب في تقرير مصيره كشعب، وباالرتكاز إلى ضـرورة                 
  . تطبيق حق العودة

 سيفرز هذا المنهج بشكل طبيعي مسؤوليات عربية إلى جانب المسؤوليات الفلسطينية، بـسبب تـداعيات     :رابعا
منها مثال تداعيات ما يقال علنا بأن       . يلي من ضمن المخطط األميركي الضاغط على المنطقة كلها        الدور اإلسرائ 

ومنهـا  . لعراق قصد منه أن يكون هدية إلسرائيل تعزز مكانتها االستراتيجية داخل المنطقة العربيـة             ااحتالل  
النظر عن نجاح أو فـشل      أيضا ما يقال عن ضرورة إقدام العرب على التطبيع االقتصادي مع إسرائيل بغض              

التسوية السياسية مع الفلسطينيين، على أن يشكل ذلك كله عودة لطرح الموضوع الفلسطيني بصورته الحقيقيـة                
   .كصراع إسرائيلي عربي وليس مسألة تخص الفلسطينيين وحدهم

 وهي مهمـة أكبـر      تشكل هذه النقاط األربع المالمح األساسية لمخطط إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية،           
بكثير من الجدل الدائر في بعض األوساط الفلسطينية، حول المشاركة بحكومة تشكلها حماس أو تركها لتواجـه          

أو ذلك النوع مـن الجـدل       . مصيرها، كما يعبر عن ذلك بعض رموز الجيل الجديد المخيب لآلمال داخل فتح            
 مسؤولة عن التفاوض مع إسرائيل، طمعا فـي أن          الذي اكتشف أصحابه فجأة أهمية منظمة التحرير باعتبارها       

ونسي هؤالء أنهم عملوا مدة     . يستمر نهج التفاوض وتقديم التنازالت بما يضمن كسب رضى إسرائيل وأميركا          
ولكن الثقة ال تزال    . تقارب الخمسة عشر عاما على إنهاء منظمة التحرير من خالل تكريس تماهيها مع السلطة             

 فتح الشرفاء، سيذهبون قريبا إلى مؤتمر الحركة، ليطرحوا علـى أنفـسهم األسـئلة               في نفوسنا، بأن مناضلي   
الحقيقية، بعيدا عن صغائر اإلحباط والمنافسة، وليضعوا أنفسهم من جديد، قوة فاعلة في عمليـة إعـادة بنـاء                   

  . الحركة الوطنية الفلسطينية
  ١٢/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  !!ت المستقبلتأهيل حماس الستحقاقا... الكرملين  .٤٣

  هاني حبيب 
القنبلة التي اطلقها بوتين، ال تزال تحدث ضجيجاً عالياً في اوساط دولية واقليمية مختلفة، كان وقعهـا مفاجـأة                   
تتوازى من حيث بعض المعايير، والقنبلة االساسية التي احدثتها نتائج االنتخابات الفلسطينية بفوز حماس فوزاً               

قاييس والمعايير التي سبقت االنتخابات، مفاجأة بوتين، بدعوة حماس لزيارة موسكو           ساحقاً ماحقاً تجاوز كل الم    
من اجل اجراء محادثات، تعتبر اختراقاً هائالً سجلته حماس، وهي في بداية مشوارها الرسـمي فـي جـدار                   

لنـسبة  الضغوط الدولية، االميركية واالسرائيلية واالوروبية على وجه الخصوص، المفاجأة كانـت كبيـرة با              
للواليات المتحدة، وربما ايضاً بالنسبة للقيادة الروسية باستثناء مطلقها، فقد كانت لندن قـد ضـمت االسـبوع                  
الماضي وزير الخارجية الروسي الفروف، ورايس، في مباحثات سياسية غير ان احداً منهما لم يتطـرق الـى      

اء مشاورات ومفاوضات بين الجانبين، لقاء       الجر حماسامكانية مجرد امكانية او احتمال دعوة موسكو زعامة         
الوزيرين في لندن، كان جزءاً من المباحثات التي اجرتها المجموعة الرباعية، بشأن تطـورات الوضـع فـي                  
الشرق االوسط وتحديداً الموقف من التطور االكثر خطورة، وهو فوز حماس في االنتخابات وموقف المجموعة               

جموعة، ، بموافقة كافة اطراف الم    ن تهديداً بوقف المساعدات للسلطة    جتماع تضم منه، البيان الصادر عن هذا اال     
  .ومن بينها االتحاد الروسي
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الواليات المتحدة التي اصيبت بالمفاجأة، لم تعرف كيف تتصرف، ففي البداية، ظهرت تصريحات تعبـر عـن                 
ر يتعلق بالسياسة الخارجية لدولة     عدم الرضا، ومع الوقت، ابدت واشنطن حذرها من الدعوة مشيرة الى ان االم            

ال يجب التدخل في قراراتها، ثم سمحت العاصمة االميركية بتسريب ما يشير الى ان اللقاء الروسي مع حماس،                  
يهدف الى توجيه رسالة واضحة لهذه االخيرة، بضرورة التغيير في برامجها وتوجهاتها، خاصة فيمـا يتعلـق                 

 الذي جاء من باريس للخطوة التي اتخذتها موسكو، جاء مفاجئاً بقدر مـا،              باالعتراف باسرائيل، غير ان الدعم    
وبدا وكأن فرنسا تحاول ان تفك اواصر العالقات التضامنية مع الواليات المتحدة فيما يخص بعض اهم مفاصل                 

ق علـى   الخريطة السياسية في الشرق االوسط، بعد ان اتهمت باريس بأنها تنفذ سياسة اميركية من خالل التواف               
، وما سبق من قرارات، فرنسا بتأييدها لالقتراح الروسي، انما تحاول           ١٥٥٩قرار مجلس االمن الخاص بلبنان      

  . االسرائيلي-مثل روسيا، ان تلعب دوراً مختلفاً في الشرق االوسط، خاصة فيما يتعلق بالمسار الفلسطيني
 بين حماس والروس، بل كافة االخبـار، خـالل          المفاجأة، كانت كذلك، النه لم يكن معروفاً ان هناك اتصاالت         

السنوات الماضية، كانت تشير الى اتصاالت بين حماس والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لكـن الـدعوة                
جاءت من الجانب الذي لم يكن من المهم بالنسبة لحماس اجراء اتصاالت معه، بنفس القدر، وربما اكثر الـذي                   

سية ان تفكر بأية اهمية الجراء اتصاالت مع قيادة حماس، ولسبب بـسيط للغايـة،               لم يكن بوسع الزعامة الرو    
وهو ان احداً لم يكن يتوقع ان يجري مثل هذا الزلزال الديمقراطي الذي حول حماس من قيادة المعارضة الـى                    

  .سدة السلطة، هزة اعقبتها هزات ارتدادية، كانت دعوة بوتين اهمها حتى االن
ح الرئيس الروسي، اثناء زيارته للقاهرة، مبادرة لعقد مؤتمر دولي لمعالجة االوضاع فـي              قبل عدة اشهر، طر   

الشرق االوسط، لكنه عندما وصل الى اسرائيل، وبعد اجرائه مشاورات مع قادتها، تراجع عن المـؤتمر الـى                  
جد في اسرائيل او لدى     لقاء، يعقده الخبراء وليس القيادات والزعامات، وحتى مثل هذه المبادرة المتواضعة لم ت            

 احس بحقيقة وزن بالده في المعادلة        يأخذ بيدها للتطبيق حينها نعتقد ان الرئيس الروسي        المجموعة الرباعية من  
السياسية الدولية، وتأثيرها المحدود للغاية في التأثير على مجمل االوضاع السياسية، مبادرته لدعوة حماس الى               

 على تجاهل الشركاء لمبادراته، اضافة الى ان مثل هذه الدعوة اعـادت  االنتقامالكرملين، تبدو شكالً من اشكال   
بالفعل االتحاد الروسي الى الدور الذي افتقده منذ اكثر من عقد وباستقالله عن اجتماع المجموعة الرباعية بات                 

  .له بعد اليوماحد اعضائها االساسيين لمجرد الدعوة بات االتحاد الروسي العباً اساسياً ال يمكن تجاه
 التي ستنعقد في بطرسبورغ بعد ايام، روسيا قبل دعوة حماس، هـي             قمة الثماني الكبار  روسيا هي اآلن رئيسة     

غيرها بعد الدعوة، اكثر تأثيراً والعب ال يمكن التعامل معه باعتباره الشقيق االصغر، روسيا تقول انها معنية                 
مليون روسي في اسرائيل، وانها ال تزال تشعر بانها مسؤولة          بالصراع في الشرق االوسط، الن هناك اكثر من         

عن توفير األمن لهم، اضافة الى ان احد اهم مرتكزات الكنيسة الروسية، موجود في القدس، ناهيك عن االرث                  
  .التاريخي للدور الرئيس لالتحاد السوفياتي اثناء الحرب الباردة

ي في الشرق االوسط، قد يساعد في فتح باب المفاوضـات فـي             روسيا، قد تجد ان االنفتاح مع االسالم السياس       
الشيشان، الجرح اليومي النازف في قلب االتحاد الروسي، وبانفتاح على المجموعات االسالمية واسعة االنتشار              
في بعض مناطق وجمهوريات االتحاد الروسي، الذي قد يساعد بوتين والزعامة الروسية عموماً في التـصدي                

ر المجموعات اليهودية المستندة الى النفوذ االقتصادي والمالي، في وقت تنفتح فيه الواليات المتحدة،              لتزايد تأثي 
من الناحية العملية على التيارات االسالمية في الشرق االوسط، وموقف واشنطن مـن تزايـد نفـوذ التيـار                   

ب هذه التيارات لصالح سياساتها،     االسالمي في البرلمان المصري مؤخراً، يشكل اطاراً لمحاولة واشنطن اجتذا         
رغم خطابها المتوازي باعتبار االسالم، موازياً لالرهاب، وهو مجال الحرب التي تقودها الواليـات المتحـدة                
على صعيد العالم كله، واشنطن التي بدأت تلتف انظمة ذات طبيعة يسارية في اميركا الالتينية على سياسـتها،                  

نطقة الشرق االوسط، وهي لن تكون وحدها، فاالتحاد الروسـي ومـن خـالل              بحاجة اكثر الى التركيز على م     



 

 23

مبادرته للتعاطي مع الزلزال الفلسطيني ودعوة حركة حماس الى الكرملين، بات عنصراً مهماً للتـوازن فـي                 
  .المنطقة

 سـيتبنى   كال الطرفين، روسيا وحماس، لن يكون اي منها قادراً على اقناع االخر بموقفه، فاالتحاد الروسـي،               
موقف اللجنة الرباعية، وسيضغط على حماس باتجاه االعتراف باسرائيل وبااللتزام باالتفاقات الـسابقة التـي               
عقدتها السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بينما ستصر حماس، على مواقفهـا المعروفـة               

يلي، وان اسرائيل هي التي يجب ان يوجه لها الضغط          باعتبار ان مناطق السلطة ال تزال تحت االحتالل االسرائ        
الدولي بهدف االنسحاب من االراضي المحتلة، وان الفلسطينيين ليسوا هم الذين يحتلون اسرائيل بل بـالعكس،                
عدم االقناع واالقتناع المتبادل، ال ينفي حاجة كل طرف القامة عالقات وثيقة وقوية مع الطرف االخر، فمثـل                  

  .تقوي الطرفين في مواجهة االطراف االخرىهذه العالقة 
السياسة الواقعية، التي تمثلت في دعوة حماس الى الكرملين، يمكن ان تشجع اطرافاً اخرى، ال تزال متـرددة،                  
في اقامة عالقات مع  حماس، وتوسيع الفجوة التي احدثتها الحركة في جدار العزل واالقصاء الذي تقوده علنياً                  

 وهو ما قد يفتح الباب، لتحديد موقف اميركي حقيقي عن طبيعة العالقات مع حماس، ونقصد                الواليات المتحدة، 
هنا، ان واشنطن ربما ستجد نفسها مجبرة على االعتراف، بأنها اقل ضيقاً من ما هو معلن، من وصول حماس                   

  !!.الى سدة القيادة في السلطة الفلسطينية
  ١٢/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
  بل تجربة وطنية جديدة‚‚ زاعةحماس ليست ف .٤٤

   عبد العاطي محمد
واجهت حركة حماس على مدى األيام      ‚ مثل كل حركات النضال الوطني التي تنتقل إلى موقع السلطة ألول مرة           

وكأن الجميع يعيد اكتـشافها     ‚ القليلة الماضية سيال من التساؤالت حول مشروعها السياسي في المرحلة المقبلة          
لـم تخـل هـذه      ‚ معرفة المسبقة بخطها السياسي سواء داخل الساحة الفلسطينية أو خارجها         برغم كل مظاهر ال   

التساؤالت من عالمات القلق ولم يقتنع الكثيرون من رجال السياسة واإلعالم بإجابات قادة الحركة مـع أنهـا                  
نتخابات الفلـسطينية   فالزلزال الذي أحدثه فوزها في اال     ‚ إجابات ال تخرج مطلقا عما هو معروف من اتجاهاتها        

وال يترك ـ بحكم الصدمة التي صاحبته ـ الفرصة وال الجو المالئم لقادة الحركـة لكـي     ‚ ما يزال يفعل اثره
يعيدوا تقديم أنفسهم من جديد للسياسة العربية وال للسياسيين واإلعالميين العرب لكى يـستوعبوا مـا حـدث                  

  .ويتعاملوا مع النتائج على أنها أمر واقع
‚ صار استقبل العالم فوز حماس على أنه صعود إلى قمة السلطة لجماعة إسالمية أيا تكن درجـة تـشددها                  باخت

فإن القلق يصبح طبيعيا خاصة في ظل كل المالبسات التي عبرت عن الخوف من              ‚ ولهذا االعتبار الديني وحده   
لمنطقـة وبينهـا وبـين العـالم        صعود الحركات اإلسالمية وما يتبعه ذلك من استمرار االحتقان السياسي في ا           

وقد انعكس هذا القلق في أكثر من صورة بعضها يتسم بالجديـة والـبعض              ‚ الخارجي خاصة الواليات المتحدة   
حيث سارعت العواصم الغربية ـ بسبب قلقها الدائم من ظهور أي جماعات إسالمية تسعى إلى  ‚ اآلخر بالهزل

قبل أن تتسلم السلطة بل إنها لم تخـف نيتهـا لمقاطعـة أي    السلطة ـ إلى التحذير من فوز حماس وترهيبها  
وبالطبع فإن إسرائيل كانت من أقوى من قادوا حملة التخويـف مـن الحركـة               ‚ حكومة فلسطينية بقيادة حماس   

وإذا كان هذا الموقف الغربي واإلسرائيلي مفهوما بغض النظر         ‚ وتأليب العالم ضدها عقب فوزها في االنتخابات      
فإن الهزل كان واضحا في سيل التعليقات التي ظهرت في بعض أوساط الساحة الفلسطينية              ‚  عليه عن اعتراضنا 

والعربية تتهكم من وصول حماس إلى السلطة وفيها كان الترهيب من نياتها اإلسالمية يأخـذ شـكل النكـات                   
لممارسـة الـسلوك    والتهكمات الساخرة وكلها تدور في إطار أن حماس ستحول المجتمع الفلسطيني إلى ساحة              

  .اإلسالمي المتشدد البعيد عن لغة العصر
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هي في الحقيقة من صـنع المعارضـين        ‚ إال أن هذه الصورة النمطية التي طرحت حماس كفزاعة في المنطقة          
ولكن هذه الصورة النمطية    ‚ وكان القصد منها إعاقة مشروعها السياسي     ‚ لحماس وليس تعبيرا حقيقيا عن أدائها     

فهناك صـورة   ‚ ولم يعد معقوال تصديقها ال من الفلسطينيين وال من غيرهم         ‚ س في االنتخابات  سقطت بفوز حما  
أخرى أصدق تعبيرا عن الحركة وهي أنها تجربة وطنية مختلفة في العمل النضالي ليست بالضرورة تستند إلى                 

ت حماس إلى السلطة عبر     فلقد جاء ‚ مقومات الحركات والتجارب الوطنية العربية السابقة ولكنها ال تصطدم بها         
فإذا كان األمر كذلك فكيف يمكن تـصديق أنهـا حركـة            ‚ االنتخابات الديمقراطية التي شهد العالم كله بنزاهتها      

وقد اختار الشعب الفلـسطيني ـ باكتـساح ـ     ‚ إرادة الشعوب هنا تصبح هي الفيصل‚ متشددة تخطف الشارع
وإنما على اعتبـارات مـصلحية      ‚ بارات دينية في حقيقة األمر    ليس على اعت  ‚ حماس لقيادته في المرحلة المقبلة    

وكثيـرون مـن    ‚ ويكفي اإلشارة هنا إلى أن المسيحيين الفلسطينيين صـوتوا لحمـاس          ‚ وطنية بالدرجة األولى  
وفي العائلة الفلسطينية الواحدة كان هناك من ينتمون لحماس ومن ينتمون           ‚ المتعاطفين مع فتح صوتوا لها أيضا     

العامل الديني هنا كان مؤشرا على النزاهة والشفافية والتفاني فـي الـدفاع عـن               ‚ غيرها من الفصائل  لفتح أو   
ولم يكن مؤشرا على سيطرة أيديولوجية إسالمية على السلطة وال دليال           ‚ الحقوق الفلسطينية وخدمة الشعب نفسه    

‚  بصعود اإلسالم السياسي في المنطقة     على نية أصحابه إلقامة دولة الخالفة أو ما شابه ذلك من مفاهيم ارتبطت            
وكم كان غريبا أن يقابل     ‚ الطرح مختلف والتجربة مختلفة بين حماس وغيرها من الحركات اإلسالمية الصاعدة          

فوز حماس بهذا القدر من الترهيب بينما جاءت الحركة إلى الـسلطة بـاإلجراءات              ‚ دعاة الليبرالية في المنطقة   
حيث يعتبـرون   ‚ ا بمقولة من يفرقون بين اإلجراءات الديمقراطية والقيم الديمقراطية        وحتى لو أخذن  ‚ الديمقراطية

دائما مستشهدين في ذلك بما حدث في تجربة جبهة اإلنقاذ بـالجزائر            ‚ أن األولى ليست دليال على تحقق الثانية      
‚ اس غير ذلـك تمامـا     فإن تجربة حم  ‚ والتي أعلنت مقاطعتها للديمقراطية بعد أن وصلت إلى الحكم بإجراءاتها         

هدفها التخلص أساسا من االحـتالل والحريـة        ‚ ألنها تجربة حركة نضال وطني ضد االحتالل بالدرجة األولى        
ولـم تـردد    ‚ بالنسبة لها هي حرية الوطن من هذا الوضع واستعادة المواطن الفلسطيني لحريته كإنسان بالتبعية             

حيث أن السلطة أساسها دينـي ولـيس مـدنيا أو أنهـا             حماس يوما ما خطاب اإلسالم السياسي المعروف من         
بل استعانت بالموروث الديني كإطـار      ‚ رفضت يوما ما اآلخر أو هاجمت كل المفاهيم الغربية عن الديمقراطية          

للمقاومة والتخلص من االحتالل وللتعبير عن الذات الضائعة وللحفاظ على البقاء وإدارة شؤون حياتها اليوميـة                
ولذلك فإن حماس تنظر لدور الدين نظرة مختلفـة عـن غيرهـا مـن               ‚ أي سلطة مدنية وطنية   في ظل اختفاء    

إنها تجربة وطنية مدنية في جوهرها تعمل وفق الموروث الـديني فـي             ‚ حركات اإلسالم السياسى في المنطقة    
لى القلـق مـن     وألنها كذلك فإنها حررت نفسها من معظم األفكار التي تبعث ع          ‚ المقاومة واالعتماد على الذات   

إنها تعتمد على تجربة شعب يعيش تحت االحتالل ويتعامل معه فـي حياتـه              ‚ صعود حركات اإلسالم السياسي   
وقد أصبح لهذا الشعب ميراث واسع      ‚ اليومية بصور متعددة يفرضها الواقع دون أن يتخلى عن حقوقه األصلية          

يراث ال ينطلق من اعتبارات دينية وإنما مـن         وهو م ‚ من التجارب في التعامل مع االحتالل دون االعتراف به        
تلك الـضرورات المدنيـة التـي       ‚ ضرورات الحياة المدنية ال فرق في ذلك بين مسلم فلسطيني وآخر مسيحي           

  ‚يتحول فيها الدينى الى مدني باعتباره مصلحة وطنية
ير عـن تجربـة وطنيـة       ليحل محلها التعب  ‚ نقول إن الصورة النمطية عن حماس كفزاعة إسالمية تتراجع اآلن         

تجربة مختلفة عن منطلقات فتح وإن لم تكن بالضرورة مصطدمة بها           ‚ فلسطينية جديدة في النضال مع إسرائيل     
وتركز حماس فـي    ‚‚ خاصة في ظل الفشل الذي أحاط بقيادة فتح للعمل الفلسطيني على مدى السنوات الماضية             

ولذلك ‚  بها من فترة إلى أخرى وهو ما ال يمكن قبوله          هذا الصدد على أن الحقوق الفلسطينية تتعرض للتضحية       
فإنها مستعدة لاللتزام باالتفاقات السابقة التي وقعتها السلطة الفلسطينية في مـسيرة الـسالم ولكنهـا تـرفض                  

هكذا أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة لمجلـة ديرشـبيجل            ‚‚ المساومة على المصالح الفلسطينية   
لكننا لـن نـضحي     ‚ سنعتبر االتفاقات الموقعة أمرا واقعا    «وقال  ‚  فبراير الحالي  ٦ عددها الصادر    األلمانية في 
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وأكدت حماس أيضا أنها لن تدمر إسرائيل ألن ذلك ال يصدقه عاقل بـالنظر إلـى                »‚ بحقوق الشعب الفلسطيني  
قية الحقوق الفلسطينية فيمـا   وإذا أوفت بب٦٧ولكنها ستقبل بإسرائيل في حدود    ‚ الفارق الضخم في قوة الطرفين    
ولكنهـا  ‚ وقالت إنها لن تعترف بإسرائيل ألن ذلك يعني االعتراف بـاالحتالل          ‚‚ يتعلق بعودة الالجئين والقدس   

تسعى لدخول منظمة التحرير الفلسطينية لتجنب إشكالية اإلعتراف وللحصول على االعتراف الدولي بحكومتها             
مثـل هـذا    ‚ المعترف بها دوليا والمعنية أساسا بالمفاوضات مع إسـرائيل        المرتقبة بالنظر إلى أن المنظمة هى       

الطرح الجديد تراهن حماس على أنها ستنجح في تنفيذه دون أن يكون وصولها إلى السلطة عالمة فارقة علـى                   
 بل األدق هو أنها ستصحح ما     ‚ انهيار كل ما حققه الفلسطينيون من إنجازات سياسية على مدى العقود الماضية           

ويتحدث قادتها اآلن بثقة شديدة بأنهم قادرون علـى الـدمج بـين المقاومـة               ‚ وقع فيه الفلسطينيون من أخطاء    
ويقولون إن الشعب الفلسطيني لديه آليات عديدة للتعبير عن هذا الدمج وما علـى اآلخـرين سـوى                  ‚ والسياسة

 البراغماتية التي تتعامل بها حماس      هنا فإن الطريقة  ‚ االنتظار ومراقبة كل موقف حيث يكون لكل حادث حديث        
يسندها في هذا تأييـد شـعبي واسـع         ‚ مع األحداث هو الجسر الذى ستعتليه الحركة للتفاعل مع كل األطراف          

ولعل هذا االعتبار األخير هو السبب الرئيسى الذي يفتح األبواب اآلن أمام القبول العربي والدولي بها                ‚ النطاق
  ‚يدة قادرة على اتخاذ القرار الصعبكقيادة سياسية فلسطينية جد

  ١٢/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
  

  مبادرة بوتين مجازفة كبرى لن تنجح .٤٥
  أيمن ياغي

الى موسكو أوضحت بما ال يـدع       » حماس« االسرائيلية على مبادرة بوتين بدعوة قادة        -ردة الفعل االميركية    
 من روسيا لجهة فك الحصار المفروض       مجاال للشك بأن واشنطن وتل أبيب ال تريد اي تدخل دولي وخصوصا           

على هذه الحركة قبل رضوخها كليا لقائمة المطالب المعلنة وأهمها االعتراف باسرائيل ونزع السالح ووقـف                
  ‚وفق منهج محمود عباس» التسوية«المقاومة والسير في طريق 

ب انهما ال تريـدان مـنح    وواضح من ردة الفعل السريعة التي أتت مباشرة بشكل متزامن من واشنطن وتل ابي             
موسكو الفرصة لتقول كلمتها في التغيير السياسي الذي حصل على الخريطة الفلسطينية وال ان تعـود لتلعـب                  
دورا فاعال على ساحة الشرق االوسط فالمطلوب من موسكو ان تبقى في اطار اللجنة الرباعيـة وخريطتهـا                  

لمشاغبة والمشاكسة تحت الحصار االقتصادي والسياسي      الى ان تركع هذه الحركة ا     » خريطة الطريق «المجمدة  
  ‚ االسرائيلية المشتركة-المفروض عليها للمتطلبات االميركية 

بمثابة محاولة للخروج من الهيمنة األميركية على القـرار العـالمي           » الذكية والمدروسة «كانت مبادرة بوتين    
يها روسيا جميع أوراقها بعد انهيـار االتحـاد         التي خسرت ف  » الشرق األوسط «خصوصا هذه المنطقة الحيوية     

لكن هذه المحاولة حوصرت وقيدت على الفور كي ال تفتح امام القوى الدولية األخرى بابـا                ‚ السوفياتي السابق 
  ‚للدخول الى هذه المنطقة المحرمة

هـذا  لقد اضطرت موسكو تحت ضغوط االنتقادات السريعة من واشنطن وتل ابيب الى الرجوع قلـيال عـن                  
كما وصفته تزيبي ليفني وذلك عبر القول انها تريد من وراء مبادرتها التي دخلت الى السجن فورا                 » المنزلق«

لكن حتـى هـذا   » افكارها المتطرفة «هو حمل حماس على االعتراف بإسرائيل وسلوك طريق االعتدال وتغير           
حيـث مـن غيـر    » االنفراديـة «ريقة الدور ورغم الحرص االسرائيلي على تنفيذه لن يعطى لروسيا بهذه الط 

المسموح ألحد في هذا العالم ان يتدخل دون تكليف أو إيعازات من واشنطن واسرائيل وليس مباحـا ألحـد ان                    
  ‚يلعب من وراء الكواليس
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أهمية الخطوة الروسية األخيرة تكمن في كونها محاولة جادة لجس النبض األميركي فيما يتعلق بـدور بـارز                  
الى الواجهة في هذه المنطقة التي غابت عنها طويال ولم يعد لـديها أي تـأثير فاعـل بـسبب                 لموسكو يعيدها   

  ‚هذه المحاولة لن تنجح وال يسمح بنجاحها كونها تغرد خارج السرب األميركي‚ الطغيان األميركي
من البـاب   المبادرة كانت مجازفة كبيرة من جانب بوتين الذي تجرأ علي ان يمنح نفسه فرصة لدخول المنطقة                 

لكن الردود القاسية من واشنطن وتل ابيـب        ‚  االسرائيلية -الذي انفتح رغما عن اإلرادة األميركية       » الحماسي«
  ‚قطعت الطريق من أوله كي ال تكون سابقة تدفع قوى أخرى في االسرة الدولية لتجريبها مرة أخرى

ماذا تستطيع روسيا ان تفعل غيـر مـا         اسرائيل اعتبرت نفسها طعنت من الظهر وواشنطن وقفت معها بقوة ف          
‚‚ ان تتدخل فـالمطلوب   » حمائم السالم «فالوقت مازال أميركيا اسرائيليا بامتياز وليس مسموحا حتى لـ          ‚ فعلت

ركوع المنطقة والعالم للمنطق االسرائيلي الرائج وأي مساع خارج هذا االطـار           ‚ خضوع حماس خضوع ايران   
  . القوى كما هي لم تتغيرمكتوب لها الفشل طالما ان موازين

  ١٢/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
 
  ماذا ينتظر حماس في موسكو؟ .٤٦

  هاني شادي
كما تكهنا أيضا برغبة موسكو فـي القيـام   . في نافذة سابقة تكهنا بمد جسور الحوار بين روسيا وحركة حماس     

وجاءت دعـوة   . األخرىبدور الوسيط بين حماس من ناحية، واألطراف األخرى بما فيها إسرائيل من الناحية              
غير أن هذه الدعوة أثارت غضب إسرائيل الشديد، ووصل األمـر           . بوتين لقيادات حماس لتؤكد هذه التكهنات     

ونعتقد أن الغضب اإلسـرائيلي     . ببعض المسئولين اإلسرائيليين إلى المطالبة بطرد روسيا من الرباعي الدولي         
 من كون حماس ال تعترف بإسرائيل بل أن األمر يتعلق أيضا            الشديد واالمتعاض األميركي المتحفظ ال ينبع فقط      

بمخاوف إسرائيلية أميركية من سياسة روسية مستقلة نسبيا في المنطقة، ومن محاوالت روسيا الستعادة بريقها               
ومن هنا، في رأينا، بدأت آلة الضغط اإلسرائيلي تحاصر الدعوة الرئاسية الروسية خارجيا وداخليا من               . السابق

والسؤال الذي يبدو مشروعا اآلن هو ماذا ينتظر حمـاس          . ل إفشال وصول ممثلي قيادة حماس إلى موسكو       أج
في موسكو؟ في الحقيقة ال يجب توقع أي تحول روسي حاد في الموقف المعلن من عملية التسوية في الـشرق                    

رغم أن بوتين أعلن أن بالده      فمن غير المتوقع أن تبارك روسيا العمليات التي تقوم بها حماس، وذلك             . األوسط
كما أنه من غير المتوقع أن تتبنى موسكو كل تصورات حماس المتعلقة بحـل              . ال تعتبر حماس منظمة إرهابية    

ولكن هنا يجـب    . المشكلة الفلسطينية وخاصة أن روسيا تدعم خارطة الطريق وتدعو جميع األطراف لتنفيذها           
 عبداهللا وتدعو إلى االلتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإن كانـت           التنويه بأن روسيا دعمت أيضا مبادرة الملك      

الكسندر كالوغين أوضح بعد دعوة بوتين أن موسـكو         . تعلن أنها توافق على كل ما توافق عليه أطراف النزاع         
سوف تصر على اعتراف حماس بحق إسرائيل في الوجود، ومراعاة كافة االتفاقيات المعقودة بين الفلسطينيين               

كما أكد الناطق الرسمي للخارجية الروسية كامينين على التزام بـالده           . إلسرائيليين بما فيها خارطة الطريق    وا
ومن كل هذا يمكن التوقع أن الـدور الروسـي          . بمقررات الرباعي الدولي التي أقرت الشهر الماضي في لندن        

في نفس  . عملية السلمية مع إسرائيل   سيقتصر بشكل أساسي على إقناع حماس بتغيير نهجها السابق ومواصلة ال          
الوقت يجب أن تنتبه حماس إلى أهمية دعوتها إلى موسكو في ظل التشدد اإلسـرائيلي واألميركـي تجاههـا،                   
ويجب أيضا أن تستفيد من هذه الدعوة لطرح تصوراتها المستقبلية ألنه وفقا لهذه التصورات يمكن أن يتحـرك                  

تأييد فرنسا لمبادرة الرئيس الروسي، إال أننا لم نسمع حتـى اللحظـة أي     وأخيرا وبالرغم من    . الروس مستقبال 
تأييد عربي علني لما أقدمت عليه موسكو بدعوة حماس للتفاوض فيها معرضـة نفـسها للـضغوط الداخليـة                   

  . والخارجية من قبل اللوبي اإلسرائيلي
  ١٢/٢/٢٠٠٦الوطن العمانية 
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  ما العمل؟... بعد المفاجأة  .٤٧

  ويعريب الرنتا
أما وقد هدأ غبار المفاجأة التي أثارتها نتائج االنتخابات الفلسطينية األخيرة، وتبينت مالمح الحقبة الفلـسطينية                
المقبلة، فإن المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، الشروع في بلورة مالمح تحركنا المقبل على المـسارين                  

ة للتعرف عن كثب على النخب القيادية الجديدة فـي          فلسطينيا، نحن بحاج  . الفلسطيني والداخلي على حد سواء    
فلسطين، نحن بحاجة لمد جسور الحوار واستطالع المواقف وجس النبض مع حركة حمـاس، نحـن بحاجـة                  

  ...''شر مستطير''لتمييز موقفنا عن مواقف إقليمية ودولية ال ترى في نتائج االنتخابات الفلسطينية سوى 
مع مختلف مكونات الطيف السياسي والفكري في فلسطين، فمـا يجـري علـى      نحن بحاجة لمد شبكة عالقاتنا      

الضفة األخرى من النهر يهمنا كثيرا، فاألردن أكثر األطراف العربية تأثرا بالقضية الفلـسطينية ومخرجـات                
سـهام  نحن بحاجـة إل   . حلولها النهائية، وليس من المنطقي أبدا أن نستمر بالعمل وفق طرائقنا وأساليبنا القديمة            

أردني أكثر حضورا في مساعدة مختلف الفرقاء في فلسطين على الوصول إلى رؤى وقواسم مشتركة، تبعـد                 
عن الفلسطينيين كؤوس العزلة والحصارات، وتلقى على مغتصبي حقوقهم الوطنية المشروعة بأوزار التعطيل             

 على موروث اإلنجاز التراكمي للكفاح      المنهجي المنظم لعملية السالم، وتمكن النخب الجديدة الحاكمة من البناء         
  .  وعاصمتها القدس١٩٦٧الفلسطيني المعاصر، وصوال لبناء دولة مستقلة فوق األراضي المحتلة عام 

أما على المستوى الداخلي، فقد حان الوقت لتجاوز ردة الفعل األولى ومـا رافقهـا واعقبهـا مـن مخـاوف                     
 نزيهة وشفافة، يجب أن يكـون       - تعددية   -خابات ديمقراطية   وتحسبات، فما جرى في فلسطين المحتلة من انت       

علينـا  . حافزا لنا على حث الخطى على طريق اإلصالح والتغيير الديمقراطي، ال مبعث للقلق معطال للتحرك              
أن نقرأ الوجه المشرق لهذه االنتخابات، وأن ال نكتفي برؤية نصف الكأس الفارغ من التجربـة الفلـسطينية،                  

 يفزع في هذه االنتخابات، حتى وإن جاءت بحركة حماس اإلخوانية إلى الـسلطة، ذلـك أن مـا                   فليس ثمة ما  
أنجزته هذه الحركة على طريق التكيف مع االستحقاقات في غضون األسابيع الثالثة األخيرة، يفوق مـا كـان                  

راطي، ال ينبغي أن    يمكن لها أن تنجزه في سنوات، وتكّيف الحركات اإلسالمية مع استحقاقات المشروع الديمق            
يفزع أحدا غير أصحاب المصالح واألجندات الشخصية، اما المسكونين بهواجس اإلصالح ومقتضيات التغيير،             

من مواقعهم الفكرية والـسياسية، كقـوى مؤمنـة بالديمقراطيـة           '' مجادليهم''فهؤالء يجب أن يسعدوا باقتراب      
  . والتعددية واحترام اآلخر والتداول السلمي للسلطة

نعم، ما جرى في فلسطين كان مفاجأة للجميع، وقد آن أوان تجاوز المفاجأة إلى استئناف مشروعنا اإلصالحي،                 
مثلما آن أوان التحرك بأشكال جديدة وعلى مسارات مختلفة صوب فلسطين بكل مكوناتها وأطيافها، فهل نحـن                 

  .فاعلون؟
  ١٢/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  تصر للقضيةنحو قرار فتحاوي يتجاوز الفئوية وين .٤٨

  ياسر الزعاترة
لم تحسم فتح إلى اآلن خياراتها في التعاطي مع الفوز الذي حققته حماس في االنتخابات، لكن قراءة ما تـوفر                    
من معطيات ما زالت تؤكد وجود ثالثة تيارات داخل الحركة يتصدرها التيار االستئصالي الذي يتبنى الخيـار                 

 مباشرة ومن دون سابق إنذار وال بحث عن الذرائع، أم كان على نحو              الجزائري، أي االنقالب العسكري، أكان    
أكثر ذكاًء يتذرع بضرورة عدم تعريض مصالح الشعب الفلسطيني للخطر في ظل قيـادة مغـامرة ال تـدرك                   
تعقيدات اللعبة، أو يتذرع بالتعارض في الصالحيات بين زعيم منتخب وقائد لمنظمـة التحريـر وبـين كتلـة               

ما يبدو هو أن هذا التيار ما يزال األقوى، وربما األعلى صـوتاً             !! ت األغلبية في برلمان السلطة    برلمانية حقق 
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داخل فتح؛ ليس بحضوره التنظيمي الحقيقي أو قوته الجماهيرية، بل بإسناده الخـارجي، فـي حـين تحركـه                   
  .مخاوف تعرض مصالح رموزه؛ وهي كثيرة للخطر

نية وعلى رأسهم محمد دحالن، وربما الرجوب في الضفة الغربية، إلى           يتصدر هذا التيار روؤس األجهزة األم     
ومعهم آخرون من فلول اليسار الذي تأمرك، أكان داخل فتح          ) رجال األعمال (جانب بعض الوزراء والسياسيين     

  .أم خارجها كما هو حال مجموعة وثيقة جنيف
، لكنه يميل إلى طريقة أخرى تحقق برأيه هدفين         التيار الثاني في حركة فتح له صلة بالتيار األول ويتداخل معه          

أولهما حرق حركة حماس وأوراقها التي استقطبت على أساسها الجماهير، وتالياً استعادة السلطة من              : أساسيين
دون شبهة االنقالب على العملية الديمقراطية، بل من خالل أدواتها، أي عبر انتخابات مبكـرة، أم حتـى فـي                   

 التالعب بها بطريقة مختلفة، وبالطبع من خالل توحيد حركة فتح في المواجهة بعد إقـصاء       موعدها المقرر يتم  
بعض أعضاء اللجنة المركزية، وال بأس بعد ذلك من االستعانة بالخبرات العربيـة التقليديـة فـي التالعـب                   

هم النجاح فـي لعبـة      هو أن بوسع  !! ما يراه هؤالء، وهم يحسدون بالطبع على ثقتهم العالية بأنفسهم         . والتزوير
منح حماس حكومة من دون سلطة، وبالطبع عبر سرقة الملفات األساسية ممثلة في األجهزة األمنيـة وجهـاز                  
السياسة الخارجية، فضالً عن األدوار الرئيسية في الوزارات والمؤسسات، بما يضمن استمرار السيطرة علـى               

لشوارع وتطالب بالهدوء بدل المقاومة، فضالً عن       كل شيء ذي أهمية، مع ترك حماس تدبر الرواتب وتنظف ا          
ثمة تيار ثالث لم نعرف من رمـوزه        !! تركها في مهب التنازالت من أجل تحصيل االعتراف بها عربياً ودولياً          

سوى فاروق القدومي لكننا نفترض وجوده، وهو تيار تعنيه القضية ومستقبلها، حتـى لـو واصـل التمـسك                   
 شك أن حماس تعول على هذا التيار، ال سيما داخل اللجنة المركزية التي تراقـب                بعصبيته الفتحاوية، وما من   

  .محاوالت دحالن االنقالب عليها وسرقة الحركة من بين أيديها
إذا توفر هذا التيار وكانت لديه الشجاعة الكافية لقلب طاولة التفاوض برمتها مستنداً إلى خيار الـشعب، فـإن                   

تفاهم مع حماس تشكل منعطفاً تاريخياً بالنسبة للقضية الفلسطينية، وذلـك عبـر             باإلمكان التوصل إلى صيغة     
رفض كل االتفاقات والمعاهدات السابقة، والبدء من جديد وفق رؤية يجمع عليها الفلسطينيون عنوانهـا دحـر                 

  .االحتالل من الضفة الغربية وقطاع غزة من دون قيد أو شرط
إعادة تشكيل اللعبة السياسية على نحو مختلف، يقلب الطاولة في وجـه            لو حصل ذلك لكان بوسع الفلسطينيين       

المجتمع الدولي، وفي وجه التراجع العربي أيضاً، وذلك من خالل حشد الشارع العربي واإلسالمي من جديـد                 
  .خلف مرحلة مقاومة تستعيد ما وقع خالل انتفاضة األقصى

د إلى واقعيـة النـضال والتحـدي، ال واقعيـة الهزيمـة             ما نقوله ليس أوهاما أو أحالما، بل طرح جدي يستن         
واالستسالم، ففي وقت تعاني فيه واشنطن من الفشل أمام اإلرادة العراقية ويتراجع مشروع الـشرق األوسـط                 
الكبير الذي عول عليه شارون من أجل إخضاع األمة، وفي وقت تعيش الـشوارع العربيـة حالـة نهـوض                    

يشكل تحدياً لكل المخططات األمريكية واإلسرائيلية، وسيشكل محطـة النتـصار           استثنائية، فإن مساراً كهذا س    
  .فلسطيني كبير بعد انتصار غزة، ومن قبله انتصار جنوب لبنان

  ١٢/٢/٢٠٠٦الدستور 
  

  هل يجب ان تشارك فتح في الحكومة الفلسطينية؟ .٤٩
  جميل النمري

هة لتخفيف وطأة الخسارة على اآلخـرين  حال فوزها سارعت حماس العالن رغبتها في شراكة سياسية، من ج      
وكانت اول ردود   . ومن جهة لكونها لم تكن مهّيأة لمباشرة الحكم بعد ان فوجئت بهذا النصر الذي فاق التوقعات               

  .فعل من صائب عريقات وآخرين سلبية تجاه العرض
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نقاش داخل الحركة بهذا    لم يعد هذا الموضوع الى صدارة البحث ولم نسمع عن تعليقات جديدة من قادة فتح أو                 
الشان، وكأن فتح لم تخرج بعد من مرحلة الصدمة والذهول اثر خسارتها الدامية، أو كأنها انشغلت في مرحلة                  

  .من التأّمل ومراجعة الذات يفسدها أي تفكير في السلطة
اك تكتيكـات   هل تحتاج فتح للبقاء في المعارضة؟ وهل مصلحة الفلسطينيين بقاء حماس وحدها في السلطة؟ هن              

وحسابات تنظيمية وحسابات وطنية يمكن للمرء ان يعدد منها ما يزكّي قرارا فتحاويـا بالمـشاركة والعكـس                  
  .صحيح

اذا أخذنا بالحسبان ان المستقبل القريب ال يعد الفلسطينيين سياسيا بشيء غير تطبيق اسرائيل لخطـة الفـصل                  
 واستمرار معاناة الناس االقتصادية واالجتماعيـة فلـيس   احادي الجانب مع استمرار التضييق على الفلسطينيين     

هناك سبب لدى فتح لتقاسم حماس المسؤولية عن هذا بل على العكس فمصلحتها ان تترك لحماس المـسؤولية                  
  .الكاملة عن واقع يفرض عليها برنامجا مختلفا جذريا عن نهجها في المعارضة

لمختلفة والتداول على السلطة بين الجهات الـسياسية وتمكـين          وجود حكومة مشتركة لن يتيح امتحان البرامج ا       
ثم ان هذه اول مرة يتاح لتنظيم       . الرأي العام من تقييم االداء وانضاج الممارسة السياسية والمسؤولية عن القرار          

  .اخواني في المنطقة ان يزاول المسؤولية في الحكم ومن المناسب ان تأخذ هذه التجربة مداها كامال
ذا الرأي تقابله اعتبارات ال تقل اهمّية تزكي مشروع حكومة وحدة وطنية في ظـّل حقيقـة ان الـشعب                 لكن ه 

الفلسطيني ما زال يرزح تحت االحتالل ويحتاج الى مشاركة الجميع في حمل العبء، ونرجح ان الدول العربية                 
 والمؤهلة لمتابعـة العالقـات      تحبذ مشاركة فتح اذ من دونها ستختفي االطقم والرموز التي ادارت المفاوضات           

 من االجهزة االمنية    -االقليمية والدولية، كما ان المشاركة قد تحّل نسبيا مشكلة وجود حكومة على رأس جسم               
  .  يدين بالوالء لفتح-واالدارات بل والجهاز الدبلوماسي

وي عنصر التكنوقراط   من الواضح ان حماس تتهيأ الحتمال حكومة من دون مشاركة فتح وفي هذه الحالة قد تق               
المستقلّين، وهي بدأت جولة عربية ناجحة تتوج اآلن بدعوة من موسكو تمثل اختراقا دوليـا بـاهرا، ولـديها                   
المزيد من الوقت لتأهيل االجواء قبل موعد انعقاد المجلس التشريعي الجديد في السادس عشر من الشهر الحالي                 

الحكومة حيث ستبدأ جولة مفاوضات فصائلية، وفي األثنـاء  والحصول على التكليف من محمود عباس بتشكيل    
  .ينبغي ان يكون التفكير الفتحاوي قد حسم مسألة المشاركة

  ١٢/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
  
  التأثيرات واألبعاد" .. حماس"المبادرة الروسية تجاه  .٥٠

  خدمة قدس برس
الرامـي  ) اإلسـرائيلي (انهيار للتوجه إعالن موسكو عن رغبتها إجراء مباحثات مع حركة حماس، جاء بمثابة        

  .لفرض طوق من العزلة الدولية حول الحركة التي تتهّيأ لمباشرة دورها في قيادة الشعب الفلسطيني
على حماس، بغية قطع الطريـق علـى        " الدبلوماسية"حملته  ) اإلسرائيلي(ففي الوقت الذي يواصل فيه الجانب       

 الروسي بما يماثل صدمة جديدة للدولة العبرية، بعد صدمة االنتخابات           تجربتها الجديدة في الحكم؛ يأتي الموقف     
  .التشريعية األخيرة

" الرباعية"ففي مقاييس السياسة الدولية؛ تؤذن هذه الخطوة بصعود حماس إلى المسرح الدولي عبر أحد أطراف                
ق الذي يراد فرضه حولها     المعنية بملف الشرق األوسط، وهو ما يعني أّن هذه الحركة قد تجاوزت مرحلة الطو             

  .بتواطؤ أمريكي
التأثيرات المباشرة للخطوة الروسية، وترحيب باريس بها، ستكون متعددة األبعاد، وستصّب جميعـاً كمكاسـب          
عاجلة مضمونة في رصيد حركة حماس، إال أّن االنعكاسات اآلجلة تبقـى رهينـة المـستقبل وسـيناريوهاته                  

  .المحتملة
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رات بالنسبة للدوائر األضيق فاألوسع؛ فسيتضح أّن المبادرة الروسية ستساهم فـي توطيـد              وإذا ما قُرئت التأثي   
) اإلسـرائيليون (الثقة في الشارع الفلسطيني بتجربة حماس الصاعدة في الحكم، خالفـاً للرسـائل التـي أراد                 

لسطيني، من أّن انتخاب    واألمريكيون، وحتى بعضهم في الساحتين الفلسطينية والعربية، إيصالها للرأي العام الف          
حماس سيفضي حتماً إلى عزلة عن الخارج وخسارة لما قد تبقى من امتيازات مفترضة، أو تضييق الهـوامش                  

  .المحدودة أصالً لفرص العيش التي تكتنف المواطن الفلسطيني المنكوب باالحتالل
حريك المياه الراكدة، وبعيداً عن مستنقع      أما المفعول الفلسطيني األهم للمبادرة الروسية؛ فهو ما تفتحه من آمال ت           

فثمة أطراف دولية تدرك أهمية التعاطي مع الحالـة الفلـسطينية الجديـدة             . التسوية السابق الذي يزكم األنوف    
  .باستقاللية عن منطق الراعي األمريكي وبمعزل عنه

فإذا كان أحد أطراف    ". قيقةالعواصم الش "عربياً؛ ستعزِّز خطوة موسكو من مساعي حماس الحثيثة للتواصل مع           
ذاتها يفتح الباب على مصراعيه لمن انتخبه الشعب الفلسطيني؛ فلماذا ينبغي على العـرب أن يلقـوا                 " الرباعية"

يشير ذلك إلى أّن وفد حماس الذي يقوم        . واألمريكية، التي تبدو في قالب إمالءات     ) اإلسرائيلية(باالً للمالحظات   
أن تنقطـع أو    ) اإلسـرائيليون ( بات مهيئاً بصورة أفضل لتوثيق العرى التي أمـل           حالياً بجولة عربية موسعة   

  .تهترئ
دولياً؛ توازي المبادرة الروسية في وزنها؛ انفتاح البوابة الغربية األولى في وجـه قيـادة منظمـة التحريـر                   

األسـبق برونـو   فقد استـضاف المستـشار النمـساوي    . أيضاً" اإلرهاب"الفلسطينية، المتهمة في ما سبق بـ     
، أي بعد ثالث سنوات     ١٩٧٧كرايسكي رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة آنذاك، ياسر عرفات، في فيينا، في العام             

لقـاء فيينـا الـذي    . فقط من خطاب عرفات الشهير من على منصة الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك   
 .زراء السويدي أولوف بالمه؛ كان خطوة لها ما بعدها        حظي بدعم المستشار األلماني فيللي براندت ورئيس الو       

وبغّض النظر عن مدى تشابه الظروف في الحالتين؛ فإّن زيارة قيادة حماس لموسكو، إن تمت بالفعل، ستكون                 
أي أّن المسألة تبدو مسألة وقت ال أكثر؛ قبل أن          . على األرجح إيذاناً بزيارات أخرى الحقاً في الغرب والشرق        

توى الدولي إلى التعاطي مع الحقائق الفلسطينية الجديدة، خاصة وأّن الجميع على يقين بأنه ال تعـاط                 يعمد المس 
إالّ أّن   .تلك هي معادلة الحاضر والمـستقبل     . ممكن مع الجانب الفلسطيني بدون أن تكون حماس في الصدارة         

 السياسية، فإذا ما كـان التفـاهم مـع    المستوى الدولي لن يجد نفسه مضطراً للمماطلة في التعامل مع اليقينيات          
فقنـوات التواصـل مـع      . حماس هو الخيار الذي ال مناص منه؛ فإّن التلكؤ واإلرجاء ال يعود بمكاسب تذكر             
  .الجانب الفلسطيني بوسعها أن تستمر في العمل، بشكل أو بآخر، حتى في عهد حماس

 بأن تستخلص الدروس من تجارب األداء الدبلوماسـي         لكّن القيادة الفلسطينية في صورتها الجديدة؛ معنّية تماماً       
والسياسي الفلسطيني في مراحله السابقة، كي تضبط بوصلتها باستمرار تحرياً لالتجاه الصحيح، كي ال تـضل                

  .السفينة الفلسطينية الوجهة في عرض البحر متالطم األمواج
إلى حد كبير، وما يفاقم هذا المـأزق هـي حالـة            ؛ فتبدو في هذه اللحظة مرتبكة       )اإلسرائيلية(أما الدبلوماسية   

الفراغ القيادي الذي تعيشه الدولة العبرية جراء غياب آرائيل شارون المفاجئ عن المشهد، وخـروج الليكـود                 
لم تتبلور هويته بعد، في أّن على هـذا األخيـر أن            ) كديما(والعمل من المعادلة الحكومية، لصالح حزب جديد        

  . في المنعطف الدقيق الراهن) سرائيلييناإل(يقود المرحلة عن 
تُتخذ قبل االنتخابات العامة المزمع إجراؤها      ) إسرائيلية(وال ريب أّن المستوى الدولي ال يلقي باالً ألية مواقف           

الشهر المقبل، وذلك بانتظار إعادة توزيع مساحات الحكم والمعارضة في الدولة العبرية، فضالً عن أن تكـون                 
صادرة عن قائمين باألعمال غير ذوي خيرة في الملفات الخارجية، من أمثال أيهود أولمرت، أو               هذه المواقف   

أي أّن حماس ستربح شهرين إضافيين مـن        . تسيبي لفني، التي لم تجد جورج بوش في انتظارها في واشنطن          
 أّن الموقف األمريكـي     للتجنّد ضدها في عهد جديد، في ما      ) اإلسرائيلية(اآلن على األقل قبل أن تعود السياسة        

  .مرتبك بوضوح أيضاً
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عودة "من خطوة موسكو انعكست على تغطيات وسائل اإلعالم العبرية، التي تتحدث عن             ) اإلسرائيلية(الصدمة  
، مالمح االرتباك ظهـرت كـذلك       )"اإلسرائيليين(قيام بوتين بالبصق في وجه      "، وحتى عن    "االتحاد السوفياتي 

مفترضة علـى النحـو ذاتـه لقيـادة     ) إسرائيلية(ة قيادة حماس إلى موسكو بدعوة عندما شّبهت تل أبيب، دعو   
ففضالً عن المقارنة غير ذات الصلة؛ فإّن ذلك قد يقرؤه المسؤولون في الكرملين على أنه غمز مـن                  . الشيشان

قاء مع حماس، طالما    قناتهم، في ما أّن األمر بالنسبة لألوروبيين واألمريكيين يعزِّز من حجج القائلين بأهمية الل             
  .الغربية" قوائم اإلرهاب"أّن القيادة الشيشانية المناهضة لموسكو غير موضوعة على 

ليس استضافة وفد من حركة حماس في الكرملين وحسب؛ بـل وتراجـع             ) اإلسرائيليون(ما يخشاه المسؤولون    
ر المنحاز إلـيهم بـشدة، وفـي        دور الراعي األمريكي في ملف القضية الفلسطينية، ما يعني خسارة زخم الدو           

  .الوقت الذي تتزايد فيه الملفات الساخنة في المنطقة
فبروز . ثم ما يخشونه في تل أبيب أيضاً؛ هو أن تتوالى االتصاالت العلنية من المستوى الدولي مع قيادة حماس                 

ية مـع هـذه      موسكو؛ سيؤذن غالباً بخروج االتصاالت التي تجريها بعض األطراف األوروب          –محور حماس   
ليس من فراغ إذن أن تسارع باريس إلى إبداء دعمها للتوّجه الروسي، وهـي              . الحركة الفلسطينية من الدهاليز   

العاصمة التي طالما أجرت اتصاالت غير معلنة مع حماس حتى في أوقات الذروة الحادة للموقف األوروبـي                 
قريباً من ينتظرهم في عواصم تتـوزع فـي         وحتى بدون األوروبيين؛ سيجد قادة حماس       . الرسمي من الحركة  

محصلة التغّيرات المتسارعة هي خروج الرباعيـة       . أنحاء المعمورة، من بكين إلى أمريكا الجنوبية والوسطى       
ومجلس األمن من قبضة الموقف األمريكي الداعم للدولة العبرية، وبما يتيح فرصاً معقولة للحـراك الـسياسي                 

ير المباشر انعكس مثالً على موقف األمين العام لألمم المتحدة، الذي دعا بوضوح             التأث. بوسع حماس أن تغتنمها   
  .إلى إعطاء حركة حماس الفرصة

أّن تركيز جهودهم على محاصرة حماس لم يحقق الغـرض؛ فـإّن علـيهم أن               ) اإلسرائيليين(وعندما يبدو لـ    
ليائسة لترهيب الفلسطينيين من التصويت     يضيفوا نقطة أخرى في رصيد إخفاقاتهم، التي كان آخرها المحاولة ا          

وستعود إلى األذهان في غضون ذلك كيف أخفقت استراتيجية استئصال حركة حماس طوال عقد               .لهذه الحركة 
وقد سقطت هذه االستراتيجية تمامـاً      . تعبِّر عنه بمطلب تفكيكها   ) اإلسرائيلية(التسعينيات، أو ما كانت المحافل      

في حدود خيارات اإلضعاف والتحجيم     ) إسرائيلياً(تفاضة األقصى، ليصبح المطلوب     كما هو معلوم مع حلول ان     
أو كبح الجماح، وهو ما لم تفلح كافة الحمالت الضارية في تحقيقه خالل السنوات الخمس الماضـية، لتـسقط                   

  . االستراتيجية الثانية
 في الساحة الفلسطينية، وبأبعاد دولية بكل       بات أمام سياق مختلف من الحقائق     ) اإلسرائيلي(أما اليوم فإّن الجانب     

  .تأكيد، بينما يعاد خلط األوراق على أسس جديدة، والمثير أنها ليست أمريكية غالباً
  
 بوتين يحاول استعادة الدور الروسي في المنطقة : تقرير .٥١

س لزيـارة   اختار الرئيس الروسي بوتين إسبانيا إلطالق مبادرته بـشأن دعـوة حمـا            : موسكو  كريم المظفر   
موسكو، ولم يكن اختيار بوتين لمدريد مكانا اعتباطيا إلطالق مبادرته، بل كانت خطـوة مدروسـة تـستهدف                  

إضافة إلـى أن الـروس      ” الرباعية“في  ” المهمش“إشعار األوربيين بأن موسكو ال تقبل أن تلعب دور الشريك           
الل المستقبل القريب ومن ثـم سـارع        استشعروا بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنطلق من أي دولة أخرى خ            

بوتين إلى انتزاع هذه المبادرة وتسجيلها باسم بالده خصوصا وأنها تحتفظ بعالقات متوازنة مع جميع الفصائل                
والموقف الروسي خطوة سياسية متعمدة مـن بـوتين ال          . الفلسطينية من جهة، والدول العربية من جهة أخرى       

لمعرفة ما يجول في خاطرهـا مـن        ” حماس“ام بها كما بادر باالستفسار من       أو أوروبا القي  ” إسرائيل“تستطيع  
أن ” حماس“خطط مستقبلية والخطوات التي تنوي السير عليها الحقا بعد ان فازت بالحكومة، وبالتالي فإن على                

بحجـر واحـد    ” عصافير“تتحمل المسؤولية بعد ذلك فإذا نجحت المفاوضات فإن روسيا تكون قد ضربت عدة              
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تكـون قـد فقـدت      ” حماس“في آن وبعكسه فإن     ” إسرائيل”و الحظوة بتأييد العرب والفلسطينيين والغرب و      وه
 . الفرصة التي وفرها لها الغرب عبر البوابة الروسية

تريد إثبات أنها جـزء ال يتجـزأ مـن          ” الثمانية الكبار “وروسيا التي ترأست منذ بداية العام الجاري مجموعة         
وللمجتمـع  ” اإلسـرائيليين ”دولية المتعددة األقطاب، وإيجاد مخارج مقبولة للفلـسطينيين و        منظومة العالقات ال  

 .العالمي عموما هو األساس في المبادرة التي أطلقها الرئيس بوتين
نهج صائب تماماً ويشيرون إلى ان الـسياسة هـي فـن     ” حماس“ويجمع المراقبون الروس على ان دعوة قادة        

وى التي تتسلم السلطة راقت للبعض أو لم ترق وان روسيا في هذا ال تختلف أبدا عن                 إجراء حوار مع كافة الق    
. ومن ثم طرفا قانونيا في المفاوضات     ” الولد العاق “األوروبيين الذين كان ياسر عرفات بالنسبة إليهم في البداية          

رجـة بحيـث مـن      متينـة لد  ” إسرائيل“ويرى ستانوفسكي رئيس معهد الشرق األوسط ان عالقات روسيا مع           
إنمـا  ” حمـاس “ان المحاوالت الرامية إلى فرض العزلة على         .المستبعد ان يغيرها بشكل ملموس أي عدم فهم       

تعني وفق المنظور الروسي فرض العزلة على الشعب الفلسطيني كله، والتأكيد على انه البـد مـن مواصـلة                   
وأنه ينبغي للمجتمـع    ” حماس“اقف التي أعلنتها    الحوار مع الحكومة الفلسطينية الجديدة حتى لو أنها شغلت المو         

  .الدولي استغالل هذه الفرصة التي يمكن ان تتيحها روسيا
  ١٢/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  الشرق االوسط خطوة خطيرة نحووتين تقرير ب .٥٢

يقول خبراء إن بوتين بدعوته حماس الجراء محادثات اتخذ خطوة جريئـة لكنهـا خطيـرة                :  تحليل رويترز 
 . االنخراط في العملية السياسية في الشرق االوسط على أمل أن يستعيد دور روسـيا فـي الـساحة الدوليـة                   ب

ويضيفون أنه رغم أن خطوة بوتين منحت الواليات المتحدة واسرئيل والقوى الغربية االخرى امال اال أن بوتين               
  . غربيينترك لنفسه فرصة للمناورة لضمان عدم االضرار بعالقاته مع شركائه ال

واثارت تصريحات بوتين موجة اتصاالت دبلوماسية بين روسيا وعواصم العالم بعد ان خرجت روسيا من ظل                
ترقى هذه التصريحات لحد    ''وقال ماالشينكو من مركز كارنيجي موسكو       . الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي   

لمحلل ماركوف وهو من مؤيدي خط الكـرملين        وقال ا  '' .االخذ بزمام مبادرة عمليةالسالم في الشرق االوسط      
لدينا في روسيا فرصة لمنح عملية      .. في ظل وضع ثبت فيه عجز جميع الوسطاء االخرين في عملية السالم             ''

وقال محللون آخرون إن اشارة بوتين كانت مفاجأة في حد ذاتها نظرا النه لم يكن معروفا                 '' .السالم دفعة ثانية  
  . الجانبينان هناك اتصاالت بين 

واكـد بـوتين هـذا      . وتتفق روسيا مع موقف اللجنة الرباعية بضرورة قبول حماس حق اسرائيل في الوجود            
يوسع بدرجة كبيرة   ''لكن دبلوماسيا غربيا قال ان بوتين       . الموقف وسارع مسؤولون روس بتكرار نفس الموقف      

تجاوز المسار بكثيـر    ''سيا في الشرق االوسط     وقال دبلوماسي يتابع سياسة رو     '' .جدول اعمال اللجنة الرباعية   
  '' .بدعوته قيادة حماس الجراء محادثات دون االتفاق اوال بشان المبادئ التي ينبغي االلتزام بها

ورغم المفاجأة السياسية التي فجرها بوتين يشير معلقون إلى ان المعونة التي تقدمها الواليات المتحدة واالتحاد                
لسطينية اكبر كثيرا مما يمكن ان تقدمه موسكو في تأكيد على ضعف الثقل الحقيقي لروسيا               االوروبي للسلطة الف  

 ربما يكون غير مكلـف فـي نهايـة           الروسي تحركالويبدو ان الجرأة الواضحة التي اتسم بها         . في المنطقة 
روسـيا  المطاف تعكس بصورة اكبر رغبة بوتين في دعم صورته وصورة روسيا خالل عام مهم تتولى فيـه                  

إعادة التأكيد على دور روسيا كالعب مهم       ''وقال دبلوماسي    . رئاسة مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى     
  '' .ربما يحاول إعادة بناء ذلك بتكلفة منخفضة نسبيا. على الساحة الدولية مدرج على جدول اعمال بوتين

  ١٢/٢/٢٠٠٦عكاظ 
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  ١٢/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 


