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    كاريكاتير

***  
  
  اسرائيل تنشط لتعزيز الجبهة الدولية ضد حماس  .١

 واصلت اسرائيل حملتها الديبلومسية     :الناصرة أسعد تلحمي  نقالً عن مراسلها في      ١٣/٢/٢٠٠٦الحياة  نشرت  
ضد حماس وانتقاداتها لروسيا على خلفية دعوتها أقطاب الحركة لمحادثات في موسكو لكنها ارتأت تخفيف حدة                

دات لتفادي المس بالعالقات مع الدولة الصديقة وتركيز الجهود للحؤول دون توسيع الكوة التي فتحتها               هذه االنتقا 
ولم تخف قلقها من جرف دولي لجهة       . الدعوة الروسية في جبهة الرفض الدولي للتعاطي مع الحركة األصولية         

كما تعتمـد   .  مماثلة للدعوة الروسية   االعتراف بالحركة وسط أنباء عن احتمال قيام اسبانيا وتركيا بتوجيه دعوة          
اسرائيل في حملتها المتواصلة على دور أميركي فاعل وتدخل لدى موسكو لعدم الخروج عن الخط الدولي في                 

واعتبر أولمرت الموقف الروسي مغلوطاً وقال لوزراء حكومته في جلستها االسبوعية أمس             .التعامل مع حماس  
يا وستواصل فعل ذلك مضيفاً ان هذا هو ايضاً رأي المجتمـع الـدولي              ان اسرائيل أوضحت موقفها هذا لروس     

وزاد ان اسرائيل تلقت نهاية االسبوع رسائل واضحة من باريس تقول ان فرنسا لم تغير موقفهـا                 . بشكل قاطع 
   .وتطالب حماس بنزع سالحها والغاء البند في ميثاقها المتعلق بتدمير اسرائيل
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  ليفنـي  أن   ١٣/٢/٢٠٠٦األيـام البحرينيـة     رازق أبو جزر والوكاالت ذكرت      عبد ال  غزة  وعن مراسلها في    
  لـم    مشيرة إلى أن المجتمع الـدولي       محلها   غير ضرورية وفي غير     الدعوة الروسية لحماس بأنها      امس وصفت 
لـى االعتـراف    إ   انزالقـه    الوقت ذاته من إمكانية      غير أنها حذرت في      من حماس  يقبل بعد بالموقف الروسي      

الـشروط     من إضفاء صبغة الشرعية على حماس دون أن تلبـي            الذاعة الجيش عن خشيتها    وأعربت    . بالحركة
االدارة االمريكيـة       أنها حصلت على انطباع خالل مباحثاتها هناك بأن        وأكدت    . وضعتها اللجنة الرباعية      التي

امـس أن       ومعـاريف    هـآرتس    السياق ذاته أكدت صحيفتا      وفي . حماس    مواجهة   متمسكة بموقفها الحازم في   
   . حماسالعتراف العالم ب   إسرائيل تشعر بالقلق إزاء تصدع موقفها الرافض

اعتبر موفاز أن تسلم حماس زمام الحكم هو تطور سلبي          : القدس من ١٣/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية   وأضافت  
طالمـا ان حمـاس ال      :  بعدم اجراء محادثات مع المنظمات المسلحة وقال       وان على اسرائيل التمسك بسياستها    

تعترف بحق اسرائيل بالوجود فان هذا الوضع المعقد يتطلب منا دعم رسالتنا غير القابلـة للتراجـع وهـي ال                    
يجب ان نصر على سياستنا بعدم اجراء محادثات        : وأضاف في اجتماع الحكومة    .لحماس ما لم تلتزم بشروطنا    

واشار الـى ان هويـة       .حماس واالصرار على ان يقوم ابو مازن بنزع أسلحة جميع المنظمات االرهابية           مع  
الشخصيات الكبيرة في السلطة بمن فيها رئيس الوزراء الجديد ورئيس المجلس التشريعي ورئـيس االجهـزة                

  .االمنية ستحدد الوجه المستقبلي للسلطة الفلسطينية ومستقبل عباس ايضا
  
  لن البرنامج الحكومي لحماسهنية يع .٢

 هنية أعلن ما يـشبه برنامجـاً        أن إسماعيل  :غزة مراسلها من     فتحي صباح   عن ١٣/٢/٢٠٠٦ الحياة   نشرت
مشاورات تشكيل الحكومة خالل اليومين المقبلين مـع جميـع          ب ءبدحيث أشار إلى ال   سياسياً للحكومة الجديدة،    

ونقل عنـه تحديـده     . مة وحدة وطنية قاعدتها التكنوقراط    الفصائل، وبينها فتح، موضحا ان حماس تفضل حكو       
واضاف ان رؤية   .  للعمل وفقها تتعلق بالسياسة واالقتصاد واالمن واالصالح       حماساربعة ملفات رئيسية تسعى     

 أمـا   .عدم الرضوخ للتهديدات الدولية ورفض االعتراف باسـرائيل       وهي   ,الحركة في الملف السياسي واضحة    
شدد على ضرورة تعاون كافة القوى على تنظيم السالح الداخلي على قاعدة حماية سالح              ف،  ملف االمن الداخلي  

المقاومة ومعالجة السالح الخارج عن الصف الوطني عبر ضوابط وآليات حازمة تقوم على فـرض القـانون                 
ة في   مصدر مطلع ان الزهار ربما يشغل منصب وزير الصح          ومن جهة أخرى قال    .وايجاد سلطة قضائية قوية   

 يرفض تولي أي منـصب وزاري ويفـضل ان          هحال شكلت حماس حكومتها من دون شراكة مع فتح، علما ان          
  .يمارس عمله نائبا في التشريعي

 حماس ال تملك حق التـصرف       هنية أن د  يأكإلى ت : غزة من   ١٣/٢/٢٠٠٦ البيان    مراسل  ماهر إبراهيم  وأشار
د منها، وال تملك إسقاط حق الشعب الفلـسطيني فـي           في أرض فلسطين وال تستطيع أن تتنازل عن شبر واح         

نحن في مرحلة ال بد أن يـسمع        وقال  . الجهاد، ولن تقر باتفاقيات ظالمة انتقصت من حقوق الشعب الفلسطيني         
وأوضح أن من يعتقد أن حماس سـتغرق        . فيها العالم خطابا مختلفا عما تعود أن يسمعه من الفلسطينيين سابقا          

  .لة فهو واهنفي استحقاقات المرح
  
   عشية إعالنهائهاأبو مازن رفض اقتراحا فتحاويا بإلغا:  الفلسطينيةاالنتخاباتندوة عن  .٣

كشف ممثل حركة حماس في بيروت، أنه صبيحة إعالن نتائج االنتخابات التشريعية، كان هناك اتجـاه لـدى                  
انـدالع حـرب أهليـة داخـل         من   محمود عباس بعض قادة حركة فتح بإعالن إلغاء االنتخابات، لوال تحذير          

وقال أسامة حمدان، إن أبو مازن كان يدرك أن الشعب قادر على حماية مسار االنتخابـات،             .األراضي المحتلة 
معتبرا نصر الحركة دليل على جهد متراكم داخل المجتمع الفلسطيني، لكن هذا ال يمنع حدوث تغييـرات فـي                   

وأشار حمدان الذي كان يتحـدث فـي نـدوة تحـت عنـوان               .الشعبية صعوداً أو هبوطاً في المراحل القادمة      
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االنتخابات التشريعية التطورات الفلسطينية والتداعيات الخارجية، في بيروت، أن هناك لغة جديدة تتشكّل فـي               
الواقع السياسي الفلسطيني، تقول إن حماس تستفيد من األخطاء التي وقعت بها فتح، ودعا إلى تـصحيح هـذه                   

إن أولويات حماس هي باتجاه إعـادة بنـاء منظمـة           : وقال  .  تحقيق المصلحة الوطنية العليا    األخطاء من أجل  
  .التحرير لتكون هي العنوان، ولتعطي شراكة لكل الفلسطينيين في االنتخاب والمشاركة في بناء

أزمـة  ) يةالسلطة الفلسطين (واعتبر المتحدث باسم حركة الجهاد في بيروت، الدكتور أنور أبو طه، أن األزمة              
انتقالية وليست دائمة، ورأى أنه من الناحية اإلستراتيجية فإن حماس هي في سياق وراثـة قيـادة المـشروع                   
الفلسطيني، وأن هروب اآلخرين إلى منظمة التحرير لن يحل المشكلة، وأضاف أنه حتى لو أعادت فتح تنظـيم       

 إدارة المشروع، ورأى أنه في المحصلة فـإن         صفوفها، فإنها لن تستطيع إن تعود للقيادة إذا ما أحسنت حماس          
  .المشروع اإلسالمي هو الذي سيقود

من جهته اعتبر الدكتور حسين أبو النمل خبير الدراسات الفلسطينية، خالل الندوة التـي دعـا إليهـا مركـز                    
ماعيـة ممـن    الزيتونة، في بيروت، أن أرقام االنتخابات قد تقود إلى نتائج خادعة، وأضاف بأن هناك كتلة اجت               

 ألف نسمة، ظلت خارج الحق االنتخابي، أي أنها لم تسجل نفسها، كما أن هنـاك                ٨٠٠يحق لها االنتخاب تقدر     
كتلتين، واحدة لم تذهب لالقتراع، وهناك أيضاً كتلة األوراق البيضاء، مشددا على أنه ليس هناك فجوة رقميـة                  

  .وا أصواتاً أكثر مما حصدت عليه القوائمبين فتح وحماس، وأن المنفردين من التيار اليساري حصد
وأوضح الباحث الفلسطيني، صقر أبو فخر، أن التوقعات كانت مخالفة للنتائج، ورأى أنه ليس ألحد أن يطلـب                  

مكلفة من الشعب، والشعب الفلسطيني هو الذي يطالبها بتحديد المحطة          : من حماس ماذا تفعل، فهي، حسب قوله      
  . المقبلة

وأن فوز حماس ثقيل عليهـا أيـضاً،        ,  مدير مركز ميزوف فاعتبر أن هزيمة فتح كانت ثقيلة         أما هشام دبسي،  
  .ونصح حماس بأن ال تتراجع إلى الوراء، وإنه لم يعد بإمكانها احتفاظها على خطابها السابق

رقام ودعا رئيس مركز باحث للدراسات، وليد محمد علي، إلى ضرورة قراءة بعض النتائج والدالالت، مثل األ               
العالية التي حصل عليها دحالن في خان يونس، رغم ما يشاع عنه من الفساد، ونموذج الخليل حيث الـسيطرة                   

  .اإلسرائيلية واالستيطان، ونيل حماس كل المقاعد في القدس
ة وعزا علي النتائج المفاجئة إلى فساد السلطة الذي بلغ درجة قال إنه ال يتخيلها عقل، ورأى أن فصائل المنظم                  

الشعب الفلسطيني قد فوض حماس، وبالتـالي فـإن مـن حقهـا             : ورؤاها التنظيمية قد شاخت تماماً، وأضاف     
  .الطبيعي أن تمارس السلطة على أرضية البرنامج الذي حصلت على تفويض الشعب على أساسه

 وتساءل، جوزيف سماحة، كيف يمكن وضع االنتخابات الفلسطينية والتحول الـذي حـصل فـي الموضـوع                
  . الفلسطيني في سياق ما يجري في المنطقة والعالم؟

واعتبر سماحة أن فلسطين كانت جزءاً من قضية قومية عربية، ولكنها حسب رأيه، انتهت إلى تحولهـا إلـى                   
اليوم تعود فلسطين لتصبح متصلة بما حولها، بالقومية واإلسالمية بفضل االنتخابـات،            : قضية ذاتية، وأضاف  
    ت طاقات الفلسطينيين جميعها في اتجاه واحد فلن يكون هناك حـل، إذ ال حـل أصـالً                  ورأى أنه حتى لو صب

فإنه سوف يكون مرحلياً، بشروط تستوجب توافقاً قومياً        ) هدنة(للصراع الفلسطيني مع إسرائيل، وإذا وجد حل        
  .وإسالمياً ودولياً، إلرغام إسرائيل على قبول هذه التسوية

، فشدد على أن القانون االنتخابي الفلسطيني قـانون متقـدم، وأن   /المستقبل/جريدة أما قاسم قصير المحرر في     
االنتصار كان انتصاراً استراتيجياً في الصراع، واألرقام كانت مفاجئة، ورأى أنه إذا شاركت فتح في الـسلطة                 

ت والواقـع،   فإنه يجب عليها أن توافق على برنامج حماس، وقال إن حماس أمام تحدي الدمج بـين الـشعارا                 
  .خاصة وأن التجارب اإلسالمية السابقة أكدت أن الشعار المطلق ال ينفع، حسب رأيه

وبرنامج .. إنه يجب أن تكون هناك قيادة عامة حقيقية للشعب الفلسطيني         : من جهته قال الباحث، سهيل الناطور     
لحكم المشترك، وتوقّـع حـدوث      سياسي تتوافق عليه القوى السياسية األساس، باإلضافة إلى البحث عن آليات ا           
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الجمود وعدم إيجاد حل بين قوتين قد يزيـد         : تغيرات كبيرة، ورأى أن الفلسطينيين أمام احتمالين ال ثالث لهما         
  .الصراع بينهما إلى شلل فلسطيني، وإما أن يحدث تعايش وفقاً للبرنامج الذي يتم التوافق عليه

ات الرأي قامت على أساس القوائم وليس الدوائر، وهو مـا           أن استطالع ) باحث(من جهته اعتبر زياد بحيص      
وأضـاف النتـائج كانـت    . يفيد الناس، لذلك نال أعلى األصـوات : سبب المفاجأة، وأن فوز دحالن، كان ألنه     

متقاربة على مستوى القوائم، وكان الفرق بين حماس وفتح على مستوى الدوائر، والتي تشير إلى تفـوق فـي                   
  .لدعوي والخدماتاألداء الشعبي وا

ودعا تيسير الخطيب، رئيس مركز اإلسراء للدراسات، حماس بأن ال تظهر زهدها في الحكومة، وأن ال تشعر                 
أنها مضطرة لتقديم تنازالت، بل دعاها إلى عدم تقديم أي تنازل مبدئي، كما رأى أن أفضل حّل هـو تـشكيل                     

  !.حكومة من خارج حماس تمارس الحركة الرقابة عليها
حين تساءل أستاذ العالقات الدولية الدكتور كمال ناجي، كيف قبل الفلسطينيون بإجراء االنتخابات في ظـل                في  

  .مجتمع تحت االحتالل اإلسرائيلي، مضيفا بأنه من الناحية القانونية فهذه االنتخابات فاسدة في ظّل احتالل
 لالعتراف بإسرائيل، معتبرا بـأن      ورأى الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة، أن حماس غير مضطرة          

هناك في الكيان اإلسرائيلي أحزاب دينية رسمية، غير معترفة بإسرائيل، وهي تشارك في الحكومة واالنتخابات               
من الناحية الفلسطينية فإن منظمة التحرير هي التي اعترفت وليس حركة فتح، ومن جانب ثالث فإن                : وأضاف

 القانوني في الوجود، بينما تقوم كل االعترافات بين الدول على االعتراف            إسرائيل تصر على االعتراف بحقها    
  .باألمر الواقع

١٢/٢/٢٠٠٦قدس برس   
 

   ترفض أي تعديالت لمنح عباس صالحية حل التشريعي حماس .٤
 ,ن في المجلس المنتهية واليته    وفلسطينيالنواب  ة ال  تم دعو   أنه :غزة والوكاالت  من   ١٣/٢/٢٠٠٦البيان   نشرت
ر جلسة ختامية للمجلس التشريعي اليوم، يبحث خاللها نصا يمنح الرئيس الفلسطيني حق الدعوة إلجراء               لحضو

من جهتها رفضت حماس ان يناقش التـشريعي        و. انتخابات مبكرة وحل المجلس وانتخاب نائب لرئيس السلطة       
 سوداء في تاريخ مجلس أصبح       ان أية محاولة في هذا السبيل تعتبر نقطة        ,أي قانون يتعلق بحل البرلمان وقالت     

أكد لها ان الجلسة لـم تطلـب   حيث  ,وأضافت ان قيادة الحركة أجرت اتصاال مع عباس     . من مخلفات الماضي  
وقال ان هذا الموضوع ليس     . منه مناقشة مشروع منح الرئيس صالحية حل المجلس والدعوة النتخابات جديدة          

  . وارداً وأن إثارته تأتي للتشويش فقط
ن الدعوة وجهت للنواب    من أ  النائبة دالل سالمة،     هقالتإلى ما   :  نقال عن وكاالت   ١٣/٢/٢٠٠٦لسفير   ا ولفتت

مـن حـق    أن  , ضـافت إال أنها أ  . هالحضور جلسة اخيرة من دون االشارة الى المواضيع التي ستطرح خالل          
خليـل أبـو    هته قال   ومن ج . المجلس حتى االن اقرار قضايا قد يرى انها مهمة، وان شارف على تسليم مهامه             

تعديل هو إعطاء المزيد من الصالحيات لرئيس السلطة، بحيث يـستطيع أن يـسيطر              الان الهدف من هذا      ليلة،
إن وأشـار إلـى     . على االمور في حال صوت المجلس التشريعي المقبل على أي قضية ال تتماشى مع رؤيته              

  .للمجلس سوف تقوم بالغاء ما من شأنه مخالفة القانون األساسي حماس
رأى   روحي فتـوح   أن: رام اهللا  من    جمال جمال و اف ب      نقال عن مراسلها   ١٣/٢/٢٠٠٦ الدستور   وأضافت

 أمـا مـن     . اجراء موجود في غالبية البرلمانات في العالم       ,ان منح رئيس السلطة حق الدعوة الجراء انتخابات       
التي تنفذها جهات تعمل لحساباتها      عباس بتحمل مسؤولياته، ازاء المخططات       , المصري  مشير طالبجهته فقد   

كما حـذر حـسن     .  لن يقبل بزعزعة النظام السياسي الفلسطيني      هومصالحها الشخصية، معرباً عن اعتقاده بأن     
من ناحيته اعرب    و .خريشة من أية محاولة لتحرير قوانين سبق وان عرضت على المجلس السابق وتم رفضها             

جلسة من تمرير اي مشروعات قوانين عرضـت سـابقاً          العين لعقد   عزمي الشعيبي عن اعتقاده بعدم تمكن الدا      
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وتم رفضها، بالنظر الى ان المصادقة على هذه المشروعات تتطلب موافقة ثلثي االعضاء، وهو ما ال يمكـنهم                  
 .القيام به
عزيـز  أن  :رام اهللامـن   حامد جادويوسف الشايب  نقال عن مراسليها ١٣/٢/٢٠٠٦ الغد األردنية وجاء في

وقـال ان   .  والذي تسعى إليه فـتح     ماسضد ح   من حرب أهلية بسبب ما وصفه باالنقالب األبيض         حذر يكدو
بعض الشخصيات في فتح والسلطة تسعى الى استحداث مناصب في بعض مؤسسات ووزارات السلطة يشغلها               

لقوانين الفلـسطينية   قادة وكوادر في فتح، باإلضافة الى العمل على تحويل العديد من الصالحيات التي كفلتها ا              
من جهته رفض نبيل عمرو تصريحات دويك، خاصـة مـا           و. لرئيس الوزراء وتجييرها لصالح رئيس السلطة     

وقال ان هناك مبالغات وأنباء غير دقيقة حـول تعيينـات جديـدة وهيكليـات      .اعتبره تلويحاً بالحرب األهلية
 تود المشاركة في حكومة تقودها حماس، وأنها فـي          مستحدثة، مشدداً على أن فتح تحترم نتائج االنتخابات، وال        

  .هاالوقت نفسه لن تعرقل عمل
  
  لشعب الفلسطيني اكتفاء ذاتيقطر ستنفذ مشاريع ليكون ل: هنية .٥

هنية عن مشروع اقتصادي قطري سيتم تنفيذه في مناطق         إسماعيل  كشف  :  محمد الصواف وزهير دولة    -غزة  
الحكومة القطرية ستدعم الصناعات داخـل       إن   وقال. فد حماس إلى قطر   السلطة تم االتفاق عليه أثناء زيارة و      

  .األرض المحتلة وستقيم مشاريع لتوليد الطاقة وتحلية المياه، ليكون للشعب الفلسطيني اكتفاء ذاتي
١٢/٢/٢٠٠٦اسالم أون الين   

  
   وعربية تحرض فتح ضد حماس خارجيةأطراف : الزعنون .٦

م الزعنون عن سعي أطراف خارجية وعربية لتحريض فتح ضد حماس           سليكشف  : الكويت من   محمد العجمي 
  . حتى ال تكون غطاء لها

  ١٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  
  لكويت ل الفتحاوي الوحيد الذي رفض الغزو العراقيتكن: الزعنون .٧

لـذي  الزعنون رفضه وشجبه لالحتالل ا    سليم  د  يأكعن ت : ١٣/٢/٢٠٠٦ السياسة الكويتية     في كتب أسامة نفاع  
ن الفتحاوي الوحيد الذي رفض الغزو العراقي على الكويت رغم تأييـد            ا ك ألمح إلى أنه   و ,تعرضت له الكويت  

 كان يتنفس   أنه حتى  مضيفا   ,ثم شن هجوما شديداً على ياسر عرفات متهما اياه بالكذب          .حركة له الكل اعضاء   
  .كذبا

أقر بارتكـاب   ,  الزعنون  أن :الكويت من   مي محمد العج   عن مراسلها  ١٣/٢/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية    ونشرت
لكنـه قـال إنهـم قلـة وال يمثلـون           , بعض الفلسطينيين إلساءات في حق الكويتيين أثناء االحتالل الصدامي        

 عـن اسـتعداده     اعربم متانة العالقة بين الشعبين، داعيا الكويت إلى طي صفحة الماضي،            اكدمؤالفلسطينيين،  
وتوقـع أن    . العالقات إلى سابق عهدها، وقال إنه مستعد لالعتذار للكويتيين علنا          لتقديم كل ما يمكن إلعادة تلك     

 أنـه ال توجـد      مؤكـدا . يؤدي صعود حماس على رأس الحكومة إلى إعادة العالقات بين البلدين لسابق عهدها            
  .شروط من أمير الكويت لعودة العالقات بين البلدين

  
  الية  تقتحم مقر وزارة الم فلسطينيةقوات أمنية .٨

 اقتحم مسلحون من افراد االمن الوطني الفلسطيني بعد ظهر أمس مقر وزارة المالية بمدينة غـزة                 : قنا –غزة  
  نظم موظفو وزارة الشؤون االجتماعية فـي غـزة         في وقت  ,احتجاجا على عدم تسلمهم رواتب الشهر الحالي      
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بينوا أن هنـاك    حيث   ,ت بالوزارة مؤخرا   مسيرة تعبيرا عن احتجاجهم على الترقيات والتعيينات التي حدث         أيضا
  .ترقيات فاسدة وظالمة جرت بحق العديد من الموظفين

  ١٣/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
  

   تعيينات أو ترقيات جديدةإجراءمصادر حكومية تنفي  .٩
نفى مصدر حكومي مسؤول، أمس، إجراء أية تعيينات أو ترقيات جديدة فـي الـوزارات                :كتبت أسماء الغول  

وأوضح أن الحكومة ال تزال قائمة بتسيير األعمال، ومن حق وزرائها، طالما كانوا علـى                . الحكومية والدوائر
رأس وزاراتهم، أن يتخذوا القرارات الالزمة بخصوص الترقيات المستحقة، وفق موازنة مقدمة مسبقاً للمجلس              

  .ن بنوده على اإلطالقالتشريعي، مبيناً أن المرسوم الرئاسي جار تنفيذه، ولم يتم اإلخالل بأي م
  ١٣/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
   به بقتل ضابط شرطةلالشتباهاعتقال ناشط من حماس  .١٠

أكد المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية قيام قوة من شرطة المباحث العامة مساء أمـس،              :  فايز أبوعون  -غزة  
 أن  شـارت إلـى   وأ .اس والشرطة في غزة    أثنا أحداث أمنية بين حم     باعتقال أحد المشتبه بهم بقتل علي مكاوي      

أفرادا من حماس قاموا باستخدام مكبرات الصوت في المساجد في مخيم الشاطئ إلطالق التهديدات من خاللها                
عتقال، خطوة من شأنها خلق     إلمن جهته أكد سامي أبو زهري أن عملية ا         و .باستخدام القوة لإلفراج عن المعتقل    

 دون أي إذن أو قرار من النيابة العامة، مشيراً إلـى أن             قاموا بذلك فراد الشرطة   وقال إن أ   .حالة من االستفزاز  
ـ      المعتقل حماس أجرت اتصاالت مكثفة مع قيادة الشرطة، وتم االتفاق على اإلفراج عن             ه لعدم قانونيـة اعتقال

  .على حد قوله
  ١٣/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
  قوات االحتالل تمنع أبو طير من دخول األقصى  .١١

 أو االقتراب منـه     , فرضت سلطات االحتالل حظراً على محمد أبو طير، بعدم دخول المسجد األقصى            :القدس
وكانت مصادر إسرائيلية، ادعت أن استدعاء أبو طير، جاء على خلفية االشتباه فيه بالتحريض               .لمدة أسبوعين 

  .ات وساحات المسجد األقصىعلى حرق األعالم الدنمركية في التظاهرات الشعبية التي اندلعت في باح
  ١٢/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   في قمة الخرطوم حماسمشعل يؤكد على مشاركة  .١٢

ن أ  من أمس  خالد مشعل  هقال إلى ما    : الخرطوم  من ١٣/٢/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية     مراسل الحاج الموز أشار  
 أرضية واحدة تتمثل في االعتزاز بالقرار المـستقل          والسودان يقفان على   هانأل, زيارة وفد حماس تعتبر مميزة    

وأكد أن حماس ترغب في أن تتوافق مع القيادات العربيـة واإلسـالمية              .في وجه مختلف الضغوط الخارجية    
  .حول كيفية التعامل مع هذه المرحلة الجديدة والدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية

 ان  , الخرطوم فيل خالد مشعل    وق: عمان من   بار أبو غربية  عبد الج  عن مراسلها    ١٣/٢/٢٠٠٦ عكاظ   نشرتو
ا المجتمع الدولي الى    يعاد. ممثلي حماس سيحضرون القمة العربية لكي يطلبوا الدعم للقيادة الفلسطينية الجديدة          

  . احترام التصويت الديمقراطي للشعب الفلسطيني
  
  يارة عمانحماس ستتطلع على مباحثات عبد اهللا الثاني في واشنطن خالل ز .١٣
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أن ,  قالـت   فلـسطينية  اً مصادر أن: عمان من   عبد الجبار أبو غربية    عن مراسلها    ١٣/٢/٢٠٠٦ عكاظ   نشرت
بقيادة مشعل سيزور األردن في غضون األيام القليلة المقبلة لمقابلة عبـد اهللا الثـاني ورئـيس     وفدا من حماس 

 على نتائج مباحثاته مع بوش حول ضـرورة         همعوقالت أن عبد اهللا سيطل     . للبحث في المرحلة المقبلة   , ئهوزرا
  .إعطاء الفلسطينيين بقيادة حماس فرصة للعمل

 مصادر بعمان مقربـة مـن       هكشفتإلى ما   : أ.ش.أ نقال عن    عمان من   ١٣/٢/٢٠٠٦ السياسة الكويتية    ولفتت
 نفـس   فيو .خالد مشعل رفضه عرض تخلي قادة حماس عن جنسيتهم لقاء منحهم جوازات سفر اردنية موقتة              

استبعدت مصادر اردنية زيارة قادة حماس لالردن وهم يتمتعون بالجنسية االردنية واجـراء مباحثـات               الوقت  
  .سياسية على اساس انهم يمثلون السلطة الفلسطينية

  
  شجرة المعارضةعن حماس تبحث عن طريقة للنزول : حواتمة .١٤

 ال تتمثل بمسألة تشكيل الحكومة بـل بعـدم           إن صعوبة المرحلة الراهنة    , نقل عن نايف حواتمة قوله     :وكاالت
واستدرك قائال إن حماس ال تزال تبحث عن طريقة للنزول عما وصفها بشجرة المعارضـة           . وجود برنامج لها  

  . إلى أرض واقع السلطة بما لذلك من استحقاقات
  ١٣/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  حماس أصبحت حاضرة في حسابات الحكومات  : أبو زهري .١٥

 حمـاس  سامي أبو زهري، إن الحركة لم تتلق تصريحات دولية تبدي قبولها لوصول               قال :االترام اهللا والوك  
إلى المجلس التشريعي فقط، بل إن األمر تعدى ذلك إلى إمكانية فتح عالقات دولية جادة مع كلٍّ مـن اليابـان                     

عرب، الذين فتحوا    أصبحت حاضرة في حسابات الحكومات والرؤساء ال       الحركة وأكد أن    .وروسيا ودول أخرى  
  . الحركة لم تتلق حتى اآلن أي دعوة رسمية لزيارة روسيامشيرا إلى أن، هاأبوابهم الستقبال ممثلي

  ١٣/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية 
  

 الفلتان األمني في فلسطين مسؤولية الحكومة السابقة: مشعل .١٦
المستفحلة في األراضي الفلسطينية تتحمل قال خالد مشعل إن حالة الفلتان األمني :  جيهان الحسيني  ـالقاهرة

عندما نتسلم الحكومة بكافة صالحياتها : مسؤولياتها الحكومة السابقة، ألننا نمر بمرحلة انتقالية، واضاف
ودعا الجميع إلى  .سنعالج كافة هذه الظواهر تبعاً لبرنامج سنطبقه لمحاربة هذا األمر دون الخوض في تفاصيل

  من ناحية أخرىونفى .تصرف غير مسؤول أو على مرحلة سابقة أو على أمر حدثعدم محاسبة حماس على 
التصريحات التي أدلى بها صائب عريقات، حول أن حماس لم تعرض على فتح المشاركة في الحكومة 

وهم الذين قيدوا أنفسهم بموقف مبكر ومتعجل بعدم االستعداد للمشاركة مع حماس , همالجديدة، وقال تحدثنا مع
: وحول مخاوف من اندالع حرب أهلية في حال عدم مشاركة فتح في الحكومة أجاب.  الحكومة الجديدةفي

 من يريد أن يهمش نفسه أو يقصي نفسه بعيداً عن تحمل المسؤولية الوطنية فهذا إال أننحن لن نهمش أحداً، 
رها استسالماً وانقالباً، وحول موقف حماس من حركة الجهاد اإلسالمي التي ترفض هدنة حماس وتعتب .شأنه
 حماس ال تزال تجري لقاءات ومشاورات مع مختلف الفصائل بمن فيها الجهاد اإلسالمي، معرباً عن أن ,أجاب

مشدداً على عدم طرح حماس ألية مبادرة في . تفاؤله في التوصل إلى صيغة تفاهم مع الجميع بال استثناء
  .تماماًمؤكداً أن هذا أمر تم حسمه والوقت الحالي، 

  ١٣/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  
   فصيال من ميليشيات فتح١٢كتائب االقصى تسعى الى توحيد  .١٧
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خطت جهود توحيد كتائب االقصى خطوة جديدة عندما اعلنت القيادة الموحـدة للكتائـب              :  فتحي صباح  -غزة  
 العـسكرية تحـت      تشكيال عسكريا لها امس، في خطوة قالت انها تهدف الى توحيد كل التشكيالت             ١٢انضمام  

واوضحت ان الخطوة تأتي في اعقاب التجربة المريرة خالل السنوات العشر االخيرة واالحباطات             . لواء واحد 
الـى ان    من ناحية أخـرى      واشارت. المتتالية واستحالة استعادة ادنى الحقوق المشروعة من خالل المفاوضات        

 كيلـو   ١٢ صاروخاً تجريبيا يصل مداه الـى        ٢٠ر امس   ستا من الخاليا المقاتلة في القيادة الموحدة اطلقت فج        
متراً، على عدد من المستوطنات والمواقع العسكرية االسرائيلية رداً على المجازر البشعة والحقد االسـرائيلي               

ميليشيات فتح تعتبر الملف االكثر سخونة امام حكومة حمـاس،          يشار إلى أن    . الممارس ضد الشعب الفلسطيني   
  .مثلما افشلت الحركة االسالمية مشروع فتح, هانحتها العسكرية توعد بالعمل على افشالعلما ان بعض اج

  
  ١٣/٢/٢٠٠٦الحياة 

 
  عصبة األنصاربيان ل .١٨

بوركت سواعدكم المجاهدة المتوضئة التي      :  بياناً يحمل توقيع عصبة األنصار اإلسالمية، جاء فيه        تلقت السفير 
ودمشق، وبوركتم يا من رفعتم راية ال إله إال اهللا ونفضتم عنكم غبار           احرقت وكر الكفرة الصليبيين في بيروت       

ا محمد وانتقـصوا مـن شخـصه        الذل وأشعلتم النار في وكر الذين سبوا دين رسول اهللا وتعرضوا لذات نبين            
 كـّل   إن النار التي أضرمتموها ليست إال إيذاناً ببداية الجهاد، من هنا من المخيمات الفلسطينية ومـن                . الكريم

مكان في لبنان ضد الكفّار والصليبيين الذين ما زالوا يقذعون في السب، أال هبوا مجاهدينا وذودوا بـأرواحكم                  
عن حوض نبينا محمد، أال هبوا محبو العصبة في لبنان وفي اوروبا وفي كل مكان وافتحوا قلوبكم وجيـوبكم                   

  .للذود عن أقدس مقدسات االسالم وحرماتها
١٣/٢/٢٠٠٦السفير   

 
   المجرمينبمعاقبةغضب فلسطيني ومطالبة  .١٩

طالب الفلسطينيون الى جانب معاقبة كاتبي الـشعارات بـالتحقيق ايـضا مـع                : آمال شحادة وأمين أبووردة   
شهدت عدة بلدات فلسطينية على طريـق نـابلس  قلقيليـة             و الصحف االسرائيلية التي نشرت الصور المسيئة     

 وتركزت تلك المواجهات في مداخل      ،ثالثة فتيان برصاص جنود االحتالل    مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة      
وطالب احمد الطيبي، بإنزال أقصى العقوبات بغالة المستوطنين المجرمين الـذين            .بلدتي النبي الياس وعزون   

ان  جـدر   على  ودان وزير األوقاف والشؤون الدينية، كتابة الشعارات المسيئة        ،أقدموا على كتابة هذه الشعارات    
واستنكر التميمي قاضي القضاة ما أقدم عليه المستوطنون واعتبـر ذلـك اعتـداء جديـداً                 مسجد النبي الياس    

كما نددت دار الفتوى ومديرية األوقاف في قلقيلية بتلك الجريمة وحملت سلطات االحتالل المسؤولية              ،  وصارخاً
لتخفيف من وطأة الحادثة حيث قـدم مـدير         من جانبها حاولت سلطات االحتالل ا       .عن تفاعالت تلك  الحادثة    

  .االرتباط االسرائيلي االعتذار الى الجانب الفلسطيني ومجلس قروي النبي الياس
  ١٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
   الكيان وسط إجراءات مشددةيدخلون آالف عامل فلسطيني أربعة .٢٠

وجهوا أمس إلى داخـل الخـط األخـضر          عامالً ت  ٣٨٥٤ أعلن رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن         
 آخرين من التجار، في ظل ظروف وممارسات صعبة للغاية جراء التـشديدات واإلجـراءات               ٢٠٠إضافة إلى   

األمنية التي تضعها قوات االحتالل على المعبر من تفتيش وخلع المالبس وإدخال العمال إلى غرفة األشعة التي                 
  . هر على معبر بيت حانونبادرت إسرائيل إلى وضعها قبل قرابة ش
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  ١٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  
  

  
  أطفال رفح ينظمون مسيرةً ضد االنفالت األمني .٢١

 في رفح مسيرةً حاشدةً ضد االنفـالت األمنـي والـشجارات            أمسنظَّم أطفال البرلمان الصغير     :  عادل زربة 
 بمشاركة األطفال وعـدد مـن الفعاليـات         وانطلقت المسيرة  .العائلية التي شهدتها األراضي الفلسطينية مؤخرا     

  .الوطنية والشعبية
  ١٢/٢/٢٠٠٦اخوان اون الين 

  
   طفال خالل االنتفاضة٧٩٧استشهاد : مركز حقوقي .٢٢

 دون الثامنة عشرة    ٧٩٧ذكر مركز رسالة الحقوق أن عدد األطفال الذين استشهدوا خالل انتفاضة االقصى بلغ              
نهم أطفال لم يتجاوز عمرهم بضعة أشهر داعيا األسرة الدوليـة لتطبيـق             عاما نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية بي    

  .اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية األطفال والمحافظة على حقوقهم
  ١٣/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 

  
   من الضفة عن بقية اجزاء الضفةالشرقياالحتالل يستكمل فصل القطاع  .٢٣

 القطاع الشرقي من الضفة الغربية عن بقية اجزاء الضفة، وأقامت           استكملت سلطات االحتالل االسرائيلي فصل    
حواجز تمنع دخول اكثر من مليوني فلسطيني يقيمون في الضفة من دخول المنطقة الـشرقية وتـشمل غـور                   

وتسعى اسرائيل الى تقطيع اوصال الضفة الى       .  منطقة البحر الميت والمنحدرات الشرقية لجبال الضفة       ،األردن
ق رئيسية محاصرة بحواجز واسوار تحول الضفة الى كانتونات معزولة وتقضي على اي امكانيـة               ثالث مناط 

وزعم الجيش ان فصل القطاع الشرقي عن الضفة هو          .للتواصل الجغرافي بين اجزاء الدولة الفلسطينية العتيدة      
المنـع هـي الـسبيل      وزعم مصدر في الجيش ان الحواجز واوامر        !! اجراء امني وليست له اية ابعاد سياسية      

  . الوحيد للحفاظ على امن المنطقة التي يعتبرها استراتيجية
  ١٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  اعتصام أهالي األسرى والمعتقلين في نابلس .٢٤

 إلى العمـل     في اعتصام لهم   طالب أهالي األسرى والمعتقلين أعضاء التشريعي الجديد       : أمين أبو وردة   ،نابلس
 أن  الذي شارك فـي اإلعتـصام  وأكد النائب ياسر منصور . دون قيد أو شرط   إلطالق سراح أبنائهم جميعا من      

  .قضية األسرى على سلم األولويات في كل األوقات واألحوال مؤكدا أن األسرى في الذاكرة ولن ننساهم
  ١٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
   يعلنون االستنفار العامالنقبأسرى  .٢٥

نفار التام بسبب إقدام ما تسمى وحدة نحشون القمعية باالعتداء علـى            أعلن األسرى في معتقل النقب حالة االست      
 ٢٢٠٠ووجهت لجنة الحوار الممثّلة ألكثـر مـن    .ثالثة أسرى قبيل اإلفراج عنهم بعد أن أنهوا مدة محكوميتهم         

  .معتقل، رسالةً شديدة اللهجة إلى إدارة المعتقلال قسماً في ٢٠أسير موزعين على 
  ١٢/٢/٢٠٠٦ لإلعالم المركز الفلسطيني
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  ارتفاع نسبة التطرف االسرائيلي ازاء الفلسطينيين : استطالع .٢٦
يستدل من استطالع للرأي العام االسرائيلي، اجراه معهد غيوكراطوغرافيا لصالح اذاعة الجيش االسـرائيلي،              

يعارضون قيـام   انهم  % ٥٠ارتفاع نسبة التطرف ازاء الفلسطينيين في اوساط الجمهور االسرائيلي، حيث قال            
انهم يؤيدون مثل هذه    % ١٨اسرائيل بانسحاب آخر من االراضي الفلسطينية المحتلة من جانب واحد، فيما قال             

% ٢٣وقال  . الخطوة اذا كان الهدف منها خلق اجواء مناسبة تسهل الوصول الى اتفاقيات سالم مع الفلسطينيين              
مـن االسـرائيليين ان الحكومـة اهملـت         % ٦٨يـدعي   و .انهم ال يعتبرون الجانب الفلسطيني شريكا للسالم      

ان خطة االنفصال احـدثت تمزقـا فـي        % ٤٦ويعتقد  . المستوطنين الذين تم اخراجهم من غزة وشمال الضفة       
ان اخالء بـؤرة عمونـة      % ٤١كما يعتبر   . هذه الخطة مجرد حدث عابر    % ٤١الشعب االسرائيلي فيما اعتبر     

 االنفصال الحقت الضرر بمحاوالت تقليص ما يسميه االستطالع         ان خطة % ٣٤ويدعي  ! يعكس تمزق الشعب  
من االسرائيليين ان االنفـصال الحـق       % ٣١كما يعتقد   . انها حققت ذلك  % ٢٦االرهاب الفلسطيني، فيما يعتقد     

كمـا يـزعم    . يعتقدون عكس ذلك  % ٢٨ضررا بقدرة اسرائيل على الرد على اطالق صواريخ القسام، مقابل           
وفيما يتعلـق    . لم يضف او ينتقص من رغبة الفلسطينيين بالتوصل الى اتفاق مع اسرائيل            ان االنفصال % ٤٥

% ٢١انهم يعتقدون بأن اولمرت هو الشخص المناسب لتنفيذ االنفصال القادم، مقابـل             % ٣٤باالنتخابات، قال   
الثـة مناسـبا    انهم ال يعتبرون اي واحد من المرشحين الث       % ٢٥قال  و. يدعمون بيرتس % ٦يدعمون نتنياهو و  

  .لهذه المسألة
  ١٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  الطيبي والصانع وتيار إسالمي  : أول تحالف انتخابي من نوعه في إسرائيل .٢٧

 انه تم التوصل الى تحالف بين قائمته وجناح في الحركة االسالمية في             السبت قال النائب احمد الطيبي      :رويترز
وأوضـح ان الحركـة العربيـة       . نتخابات االسرائيلية  يتزعمه الشيخ ابراهيم صرصور لخوض اال      ٤٨اراضي

للتغيير التي يرأسها والحركة االسالمية قررتا خوض االنتخابات بقائمة ائتالفية واحدة ستضم أيـضا الحـزب                
اضاف ان تحالف القوى الوطنية واالسالمية، هو التحالف االنتخابي         . العربي الديموقراطي ممثال بطلب الصانع    

ئم العربية الثالث ويستهدف توحيد الصوت العربي وحشد اكبر عدد من االصوات إليصال اكبر              االول بين القوا  
 .عدد ممكن من النواب العرب الى الكنيست

  ١٣/٢/٢٠٠٦السفير 
  
  حقوق المواطن تلتمس للعليا لهدم جدار الفصل في القدس  .٢٨

 بإسم عائلة جادو الفلـسطينية التـي        التمست جمعية حقوق المواطن الى المحكمة العليا نهاية األسبوع الماضي         
جـدار  الوطالبت بإصدار أمـر بهـدم       . تقطن في خربة واطا الواقعة في جنوب شرق حي غيلو جنوبي القدس           

  . كليا عن الضفّة الغربية وعن إسرائيلهاالفاصل الذي بني بجانب بيوت العائلة وأدى إلى عزل
  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  حصة االكبر من ميزانيات السلطات المحلية المجالس االستيطانية نالت ال .٢٩

شـلومو  . معلومات حول المساواة والعدالة االجتماعية تقريرا موسعا أعده االختـصاصيون د           -نشر مركز أدفا  
 أتياس وايتي شفارتس جاء فيه أن مجالس المستوطنات في المناطق المحتلة في الضفة              -سبيرسكي وأيتي كونير  

لى ميزانيات أكبر بكثير من تلك التي تنالها المجالس المحلية األخرى مـن دولـة               الغربية والجوالن حصلت ع   
. وجاء أن الميزانيات لتي حولتها الدولة للمجالس االستيطانية تم استغاللها لبناء الوحـدات الـسكنية               .اسرائيل

 لمجالس المـستوطنات    لتي حولتها وزارة الداخلية   اواستند التقرير إلى معطيات رسمية جاء فيها أن الميزانيات          
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 ٨٠٢في الوقت الذي حولّت الوزارة مبلـغ        .  شيكالً للفرد  ١،٢٤١، كانت   ٢٠٠٤في الضفة والجوالن في العام      
وتبين أيضا أن الميزانيات    .  شيكل للفرد في المجالس المحلية العربية      ٧٣٨شيكل للمدن التطويرية االسرائيلية و      

   شيكل ١،٦٠٧ شيكل للفرد مقابل ٢،٠٠٨ مجالس المستوطنات كانت  الى٢٠٠٤التي حولتها اسرائيل في العام 
  

  .  شيكال للمجالس العربية٨٢٦للفرد في المدن التطويرية و 
  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  تحقيق استفزازي مع عزمي بشارة على خلفية سفره الى لبنان  .٣٠

صباح اليوم االثنـين تحقيقـا مـع        اجرت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية التابعة لشرطة اسرائيل           
 ان التحقيـق كـان      ٤٨بشارة لدى خروجه من التحقيق لعـرب      .دوقال  . بشارة على خلفية زيارتيه الى لبنان     .د

واكد خـالل    .واضاف ان تقييد حرية النائب تمنعه من القيام بمهامه وتتعارض مع حصانته البرلمانية            . قصيرا
ا ال نعتبر العالم العربي دول عدو والتواصل الثقافي والسياسي والديني           التحقيق على الموقف البدئي القاضي بانن     

وتظاهر امام مقر الـشرطة      .ونحن ال نخضعه الذن من وزير الداخلية      . اليدخل في اطار العالقة مع دول عدو      
  . عشرات المواطنين العرب ضد هذا التحقيق واعتبروه محاولة للنيل من التجمع الوطني الديموقراطي

  ١٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
 
   بدفع رشاوى انتخابية بلومنطالادانة عضو الكنيست  .٣١

الليكود وميخائيل النكفيـه،     ادانت محكمة الصلح في تل ابيب، اليوم االثنين عضو الكنيست نعمي بلومنطال من            
بـات  االمين العام للحزب، بدفع رشاوى انتخابية لنشطاء من الحزب في االنتخابات التمهيدية التي سبقت انتخا              

ـ  وشجبت المحكمة تصرف النائبة بلومنطال خالل التحقيق في ملف الفساد ولجوئها الى حـق               .١٦الكنيست ال
الصمت ومن ثم قيامها بتشويش سير التحقيق وتنسيق االفادات حول دورها في استئجار غـرف فـي فنـدق                   

  .ة للحصول على اصواتهمشيراتون سيتي تاور في تل ابيب العضاء في مركز الليكود، في اطار رشاوى مالي
  ١٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
   أعوام للتنفس١٠ تحتاجرئة االقتصاد الفلسطيني  .٣٢

قال محمد التلباني رئيس الغرفة التجارية في غزة إن االقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى عقد مـن الزمـان حتـى       
وأوضح أن   . بنائه من جديد  وقال إن عشرة أعوام هي الفترة الممكنة إلعادة         . تستعيد رئته التنفس بشكل طبيعي    

دعم العامل الفلسطيني والمنتجات الوطنية الفلسطينية وتوفير األمن واألمان للمستثمرين العرب واألجانب يدعم             
من فرص إنعاش االقتصاد الوطني الفلسطيني خالل فترة وجيزة داعيا الحكومة الفلسطينية القادمة إلي تـوفير                

وأوضح أن ارتباط االقتصاد الفلـسطيني باالقتـصاد اإلسـرائيلي يـدمر             ذلك من اجل دعم المنتج الوطني،       
  .الصناعات الفلسطينية

 ١٣/٢/٢٠٠٦البيان 
  
   التعليم في فلسطينيدعمون والقدسصندوقي االقصى  .٣٣

 مليون دوالر لدعم قطاع التعليم فـي        ٢٤،٤اعتمدت اللجنة االدارية لصندوقي االقصى والقدس برنامجا بمبلغ         
في بيان صدر عن اللجنة عقب اجتماعها في جدة امس ان البرنامج الذي اعتمد لدعم التعليم في                 وجاء  . فلسطين

 مدرسة اخرى وتزويد هذه المدارس بـالتجهيزات التربويـة          ١١ مدرسة وتوسيع    ٢٣فلسطين يهدف الى انشاء     
  .والتعليمية وأجهزة الحاسوب
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  ١٣/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 
  
  

  
  طيني فيلم فلسجحيم إسرائيلي ضد .٣٤

كشفت صحيفة يديعوت أحرونـوت امـس أن مجموعـات ضـغط يهوديـة          : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
واسرائيلية في الواليات المتحدة تعمل جاهدة من أجل المساس باحتماالت فوز الفـيلم الفلـسطيني الجنـة اآلن                  

ـ          و. بجائزة األوسكار الشهر المقبل    راهن علـى حكمـة طـاقم       عقب المخرج أبو أسعد على الحملة الى انـه ي
  .المحكمين

  ١٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  
  الرباعيةتصريحاتتقرير كارتر كان وراء تضارب  .٣٥

 حسب معلومات حصلت عليها الخارجية االسرائيلية فإن الذي اثار الخالفات بين أعضاء :  صالح النعامي،غزة
 تقريره ان اسرائيل أصبحت في السنوات  وقال في،اللجنة الرباعية كان التقرير الذي قدمه جيمي كارتر

األخيرة أكثر قمعا وعدوانية تجاه الفلسطينيين، منتقداً الدور الذي تلعبه الرباعية، سيما الواليات المتحدة التي ال 
 لم  كوندوليزا رايس  ليفني ووخالل لقاء. تحرك ساكناً من أجل الضغط على اسرائيل من اجل وقف قمعها

وخالل  .جاء في تقرير كارتر، لكنها طالبت بعدم نشر ما جاء فيه في وسائل االعالمعلى ما تعلق رايس 
االجتماع امتدح وزير الخارجية الروسي الفروف الخطاب الذي القاه خالد مشعل فور االعالن عن فوز 
لى الحركة، وقال إن هذا الخطاب يثبت ان حماس ليست حالة ضائعة، وان على الرباعية أن تواصل الضغط ع

وحسب ما وصل إلى الخارجية االسرائيلية فقد ابدى كل من كوفي انان و . حماس، ولكن مع عدم المبالغة
وناشد كارتر أعضاء الرباعية اجراء حوار . خافيير سوالنا موقفا مغايراً من الموقف الذي عبرت عنه رايس

 قالوا له انهم يسعون الى حكومة مع كبار حماس، مشيراً الى انه أنه التقى مع بعض مندوبي الحركة الذين
  .وحدة، وأنهم اوفوا بتعهداتهم بالهدنة ويمكنهم أن يمددوها

  ١٣/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  
   أولمرت وننتظر خطوات عملية من حماسخطابال نوافق على : سوالنا .٣٦

قبل بدء  ) حماس(ينتظر االتحاد االوروبي خطوات عملية من جانب حركة         :   نور الدين الفريضي   -بروكسيل  
وقـال سـوالنا ان الموقـف       . االتصاالت معها، لكنه ال يعترض على مبادرة بوتين دعوة الحركة الى موسكو           

االوروبي واضح لدى الجميع وهو انه ال عالقة تربطنا االن مع حماس، وننتظر سلوكها في الميدان وأداءهـا                  
يين، تراجع سوالنا عن لغة التلويح بوقـف  وعن العالقات مع الفلسطين   .وعملها في مؤسسات السلطة الفلسطينية    

وعقـب   . وموقفنا سياسي واضح ومعتدل وتم التعبير عنه بكل النيات الحـسنة          . ال نهدد احدا  : المعونات وقال 
سوالنا على حملة االغتياالت التي يشنها ايهود اولمرت، وقال انه ال يوافق على الخطاب الذي القاه اولمـرت                  

وهذه مسألة ال تعود الى رئيس الوزراء االسـرائيلي بمفـرده           . حدود الوضع النهائي  قبل ايام وحاول فيه رسم      
  .وانما تحسم على طاولة المفاوضات بين الجانبين

  ١٣/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

   لجولة مشاورات في المنطقةتستعدرايس  .٣٧
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اورات في شـأن    علمت الحياة في لندن ان كونداليزا رايس تستعد للقيام بجولة شرق اوسطية الجراء مش              :لندن
وقالت مصادر مطلعة ان محطة مصر تأكدت فـي جولـة رايـس،              .المرحلة المقبلة فلسطينياً بعد فوز حماس     

وتجري اتصاالت مع عواصم اخرى منها الرياض الستكمال برنامج الجولة التي لـم يتقـرر بعـد ان كانـت            
  قد تقوم بزيارة قصيرة لبيروت واضافت المصادر ان رايس . ستتضمن مناطق السلطة الفلسطينية واسرائيل

  
  .للبحث مع الحكومة في شأن مؤتمر الدول المانحة المزمع عقده قريبا في العاصمة اللبنانية

  ١٣/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

   العنف واالعتراف بإسرائيلبنبذموسكو تؤكد مطالبة حماس  .٣٨
 والدولية لدعوة حركة حماس     بادرت موسكو أمس إلى الرد على االنتقادات اإلسرائيلية         :كريم المظفر -موسكو

سنطرح مع وفـد حمـاس      :  عقب لقائه عباس   المبعوث الروسي الى الشرق االوسط كالوغين     إلى روسيا، وقال    
تغيير موقف الحركة الحالي ضد إسرائيل وأن تلتزم بقرارات اللجنة الرباعية الدوليـة بـاالعتراف بإسـرائيل                 

  .وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيلورفض االرهاب وااللتزام بكل االتفاقيات التي 
  ١٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
   تسلمهم الحكومة زيارة حماس لموسكو لن تتم قبل:ديبلوماسي روسي .٣٩

نقلت االذاعة االسرائيلية عن مصدر ديبلوماسي روسي قوله ان زيارة قادة حمـاس             :   أسعد تلحمي  -الناصرة  
وأضـاف ان موسـكو     . اس مناصب وزارية في الـسلطة الفلـسطينية       لموسكو لن تتم قبل أن يتولى ممثلو حم       

وزاد ان اسـرائيل    . ستواصل قدر االمكان اقناع حماس باالعتراف باسرائيل والقاء السالح واتخاذ منحى جديد           
ستضطر عاجالً أم آجالً الى اجراء حوار مع الحركة، مذكراً بما حصل بـين اسـرائيل ومنظمـة التحريـر                    

  .فاً ان روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين الطرفينالفلسطينية، ومضي
  ١٣/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
   من النازيةأسوأاالحتالل اإلسرائيلي : طهران .٤٠

قال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية إن معاناة الفلسطينيين في ظل االحتالل اإلسرائيلي أسوأ بكثير مما عانى                
عمال القمعية التي يمارسها النظام الصهيوني ضـد الفلـسطينيين          وصرح بأن األ   .منه اليهود في ألمانيا النازية    
  .متهماً إسرائيل باستخدام المحرقة ألغراض االبتزاز وتبرير أعمالها، أسوأ من المحرقة النازية

  ١٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

 البرلمان المصري يطالب حماس بإعطاء األولوية للحل السلمي .٤١
حماس بالتمسك بالوحدة الوطنية والخيار   طالب البرلمان المصري حركة:القاهرة ـ مجدي عبد العال

ودعا الدول العربية للتحرك على كافة األصعدة . الديمقراطي، وإقامة حوار وطني يعطي األولوية للحل السلمي
ب من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا لتقوية الجبهة الفلسطينية في التفاوض مع الجان

ودعا الحكومة اإلسرائيلية إلى  .اإلسرائيلي والتوصل إلى حلول نهائية لكافة القضايا المعلقة بين الجانبين
  . التراجع عن قرارها بإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه

  ١٣/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

   باالبرتهايد االسرائيليالجامعيون العرب في كندا وبريطانيا يذكرون العالم .٤٢
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تنظم جمعية الطالب العرب في جامعة تورونتو، وللسنة الثانية على التوالي، أسبوع االبارتهايـد االسـرائيلي                
الذي يهدف الى اطالع الرأي العام على الممارسات العنصرية االسرائيلية ضد المـواطنين العـرب والـشعب        

-كيتـشنر , ع فعاليات تحمل نفس االسم ستعقد في مدن مونتريـال         وتجري هذه الفعالية بالتوازي م     .الفلسطيني
  .٢٠٠٦بين الثالث عشر والثامن عشر من شباط , وأوكسفورد في بريطانيا, وترلو في كندا

  ١٢/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  ستشكّل حكومة وحدة وطنية بالتعاون مع فتح وأبو مازن: حمدانأسامة .٤٣

  ت النيابية األخيرة؟ما هي عوامل فوز حماس في االنتخابا: اللواء 
 ال يمكننا القول أن هناك عامالً وحيداً لإلنجاز الذي تحقق، هناك عدة عوامل وإن تباينت النسب بينها، ومـن                    -

أبرز العوامل البرنامج الذي قدمته حماس للشعب الفلسطيني المتمسك بالحقوق والثوابت والمـستعد للمقاومـة               
ومة عبارة عن مجتمع مقاوم وليس عن آلية عـسكرية بـل تهـتم              بشكل حاسم وفي نفس الوقت أدرك أن المقا       

بجوانب الحياة المختلفة، بالبعد االجتماعي، الخدمي، الصحي، التعليمي، حتى بالبعد السياسي، وأدرك الـشارع              
الفلسطيني أن حماس تنظر الى المقاومة كعملية متكاملة وتنظر الى بناء مجتمع مقاوم قـادر علـى الـصمود                   

  ·لمسيرة حتى التحريرومواصلة ا
عامل آخر، أن حماس قدمت للناس قراءة موضوعية، فالبرنامج االنتخابي الذي قدمته للشعب الفلسطيني لم يكن                

  ·برنامجاً مبالغاً فيه ومفرطاً بالحقوق والثوابت بل برنامج ممكن تطبيقه إذا توافرت اإلرادة وحسن اإلدارة
أن مسيرة التسوية لم تحقق نتائج خالل السنوات الماضية وأنه بحاجة           وعامل ثالث أن الشعب الفلسطيني أدرك       

الى تغيير في المسار السياسي الوطني الفلسطيني وهذا التغيير ال يمكن أن يأتي من خالل فئة ظلّت تقول طوال                   
يقـول   سنة أن الخيار االستراتيجي هو عملية التسوية التي ال تحقق نجاحات وكان بحاجة الى أن                 ١٢أكثر من   

  ·أن الخيارات للشعب الفلسطيني مفتوحة وأن الهدف االستراتيجي هو تحرير األرض واستعادتها
موضوع آخر، الفساد الذي طغى والرغبة في اإلصالح وال شك أن هذا كانت له آثار ألنه ال يمكـن للـشارع                     

 هناك إطاراً عاماً للذي تحقـق       الفلسطيني إذا أتيحت له االنتخابات أن ينتخب فاسداً، بالمجمل أستطيع القول أن           
  ·والذي يدفعنا للثقة أكثر بأن الشعب الفلسطيني حسم خياراته لصالح الخيار االستراتيجي

  خيارات حماس
  هل ستقدمون خياراً جديداً للشعب الفلسطيني على صعيد السلطة بالتعاون والتعاطي مع قضايا الناس؟*
لسياسي سنفتح خياراتنا السياسية ولن نحصر الشعب الفلـسطيني          هناك خيارات مختلفة، أوالً، على الصعيد ا       -

في خيار واحد وهو التفاوض وإنما سيكون خيارنا المقاومة والتمسك بالحقوق ودفع العالم كي يقـر بحقوقنـا                  
  ·ويلتزم بها

اد على صعيد المؤسسة الداخلية في إطار إدارة الشعب الفلسطيني، ال شك أننا سنسعى الى وقـف حالـة الفـس                   
إضافة الى ذلك، نحن    · ومواجهتها وإنهائها وإنجاز إصالح حقيقي في أداء المؤسسة المدنية الفلسطينية واألمنية          

معنيون كخيارات في بناء نظام قضائي مستقل يستطيع أن يقيم العدل بين الناس ويحكم في قضاياهم بعد أن فقد                   
  ·يه وغموض العمل السياسي وليس لعجز رجالهالناس الثقة بالنظام القضائي القائم لتدخالت السياسة ف

كما سنسعى لتوفير البنى األساسية للبدء بإطالق نظام اقتصادي وطني فلسطيني، ألن هناك عملية إنفاق ألموال                
، وسنضع اللبنات األولى لبنـاء      )مال يقدم في شروط سياسية وينفق في شروط سياسية        (تُمنح في إطار سياسي     

خالل مدة زمنية معقولة نأمل من خاللها أن نصل الى مرحلة يستطيع أي فلسطيني أن               اقتصاد وطني فلسطيني    
  ·يفخر بأن هناك اقتصاداً وطنياً قادر على توفير المتطلبات األساسية للشعب الفلسطيني

  هل تفاجأتم بالنجاح المميز لحركة حماس في االنتخابات التشريعية؟*
  ·أنا كنا نخطط للفوز، ربما حجم الفوز فاج-
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  لسنا في مأزق
  هل تشعرون أنكم في مأزق حالياً، بعدما تكاثرت الضغوط عليكم من جهات اسرائيلية ودولية؟*
 مطلقاً، لسنا في مأزق بل نخوض تحدياً جديداً، وفي أي تحد هناك عقبات ومشاكل ومواجهة وصـمود، ثـم                    -

مجتمع أو بنية مدنية تخدم الشعب الفلسطيني       لقد خضنا تحدي المقاومة وحماية الوحدة الوطنية وتوفير         . انتصار
وبالمناسبة، · ونجحنا، وكنا قد بدأنا قبل عام في خوض العمل البلدي ونحقق إنجازات ال يمكن ألحد أن ينكرها                

في ظل فوزنا في االنتخابات نواجه      . نجاحاتنا في عدد من البلديات قادت الى انتصارات في االنتخابات النيابية          
اف دولية أرادت أن يكون المسار الوطني الفلسطيني وفق ما يخدم االحتالل، ونؤكد أن هذا لـم                 تحدياً من أطر  

  .يعد ممكناً وسنخوض التحدي واثقين باالنتصار
  في السلطة، هل ستبدلون نهجكم في التعاطي مع المقاومة والقوى الفلسطينية األخرى؟*
 فوزنا في االنتخابات كنا ندعو الى شراكة وطنية فـي            سأبدأ من العالقة مع القوى الفلسطينية األخرى، قبل        -

القرار وإدارة الشأن االستراتيجي الفلسطيني، وبعد فوزنا، أدركنا هذه مسؤولية ولهذا دعونا الكل للمشاركة معنا               
وليس من باب الشك في قدرتنا أو القلق من إمكانياتنا وإنما من باب المسؤولية واالقتدار ونحن واثقـون أننـا                    

اآلن، يجب أن يكون للفصائل دورها في تحمل مسؤولياتها الى جانبنـا            . تطيع إدارة األمور لو تخلى الجميع     نس
في إطار سياسات وبرنامج متفق عليه، ولذلك سنسعى للعمل بشكل جاد إلعادة بناء منظمة التحرير كوننا قـد                  

 وطنية فلسطينية سواء في الحكومة أو        بحيث نحقق شراكة   ٢٠٠٥اتفقنا على ذلك في القاهرة في آذار من العام          
في المجلس التشريعي أو في بنية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية قد يجد كل فصيل فلسطيني مكانه ودوره                 

  ·في إدارة الصراع مع االحتالل
ب تقـاوم   أما في ما يتعلق بالمقاومة، فإنها ناتج طبيعي لوجود االحتالل، وإذا كان االحتالل موجوداً فإن الشعو               

هذا االحتالل، ونتحدث عن بنية للمقاومة، وإذا ما زال االحتالل وتشكل كيان سياسي فمن الطبيعـي أن قـوة                   
المقاومة ستتحول الى ممارسة أدوار أخرى، سواء أدوار ذات طابع عسكري لحماية هذا الكيان أو طابع أمنـي                  

ث عن أي تغيير في برنامج المقاومة المبـدئي         ومدني في تحول الى مجتمع مدني، لهذا نحن لسنا بصدد الحدي          
  ·كون االحتالل ال زال موجوداً

  حماس في السلطة
  هل سيتغير خطابكم كحركة حماس في السلطة، عما كنتم في المعارضة؟*
 إذا كان من تغيير فهو أننا أصبحنا مسؤولين عن الشعب الفلسطيني، قبل أن نكون في هذا الموقع كنا نعبـر                     -

مسؤوليات وواجبات حماس، أما اآلن، نعبر عن موقف الشعب الفلسطيني ومسؤولياتنا وواجباتنـا             عن موقف و  
تجاه هذا الشعب، ولذلك خطابنا يجب أن يكون أكثر اتساعاً واستيعاباً لشعبنا وأكثر التزامـاً بثوابـت ومبـادئ      

  ·وقضايا شعبنا األساسية
 واآلن نتحدث عن التزام بالعمل لتحقيق حق العـودة،          قبل الفوز، كنا نتحدث عن حق العودة وتحرير األرض،        

وإقامة مشروع وطني لتحرير األرض، لذلك ال أعتقد أن خطاب حماس سيتغير، بمعنى أنـه سـيتراجع عـن                   
ثوابت أو مبادئ أو سيخضع لضغوط وشروط بقدر ما أتحدث عن أنه سيصبح أكثر حرصاً على أن يعبر عن                   

  ·ه ويضمن لهذا الشعب حقوقه وعزته وكرامتهالشعب الفلسطيني وهمومه وقضايا
  الخيارات المفتوحة

  ماذا تقصد بـ الخيارات المفتوحة أمام الشعب الفلسطيني؟*
 كان الشعب الفلسطيني في العقد الماضي مضطراً للتعامل مع خيار واحد وهو التسوية وفق معايير األميركي                 -

 سواء المقاومة او البحث عـن بـدالء لـدعم الـشعب       وشروط االسرائيلي وكان البحث في الخيارات االخرى      
الفلسطيني والعودة لاللتصاق باألمة كي تكون شريكاً في المواجهة يعتبر خروجاً عن الخيار االستراتيجي الذي               

نؤكد اليوم، ان كل خياراتنا مفتوحة، فالمقاومة خيار استراتيجي واسـتعادة دور االمـة              . اختارته السلطة آنذاك  
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ين والقضية الفلسطينية على المستوى الشعبي والرسمي الخيار مفتوح ولن نتنازل عنه، والبحـث              لصالح فلسط 
عن بدائل اذا ما حاول االميركي او االوروبي ان يفرض علينا شروطاً على الصعيد الدولي واالقليمـي، هـذا                   

الي هذا الذي أعنيـه بخياراتنـا       خيار ايضاً مفتوح، اما التسوية بصيغتها وبطريقتها الحالية فمرفوضة كلياً وبالت          
  ·المفتوحة

  هل الحلول السياسية احد هذه الخيارات؟*
 ال أتكلم عن جمل مبهمة، بل أقول بوضوح هناك حقوق للشعب الفلسطيني سيسر هذا الشعب اذا اسـتعادها                   -

عـالم  دون تضحية او سفك دمائه، لكنه مستعد للتضحية من اجل ان يحصل على هذه الحقـوق واالحـتالل وال                  
 عقود فـي تـاريخ الثـورة        ٤ عقود منها على االقل      ٥أدرك ذلك، فالشعب الذي قدم ابناءه ودماءه على مدى          

الفلسطينية المعاصرة ال يمكن بحال من االحوال القبول بحل سياسي ينتقص ابسط حق من حقوقه، لهذا نحـن                  
ل الدولي إلعادة الحقـوق للـشعب       نريد ان نضع االمور في معيارها الصحيح وهو االعتراف واإلقرار والعم          

  ·الفلسطيني وإن تحقق ذلك، سنكون شاكرين، وإن قصّر العالم في ذلك سنضحي حتى نحققه وسنحققه
  هدنة طويلة

أعلن رئيس المكتب السياسي خالد مشعل انه باإلمكان في نهاية الحلول الـسياسية االعتـراف باسـرائيل اذا                  *
  تلة، هل هذا ضمن المشروع االستراتيجي؟انسحبت من االراضي الفلسطينية المح

 أشك ان االخ خالد مشعل قد قال هذا الكالم، نحن ال نعترف بإسرائيل والكل يعرف، ال يمكننـا االعتـراف                     -
لالحتالل بشرعية احتالله ألرضنا ووطننا، الفكرة التي طرحت مبكراً استعدادنا لهدنة طويلة المدى اذا حـدثت                

، بما  ١٩٦٧ف االحتالل ملخصها في االنسحاب الكامل من االراضي المحتلة عام           جملة من االجراءات من طر    
في ذلك القدس، تفكيك االستيطان الموجود في هذه االراضي وسحب المستوطنين واطـالق سـراح االسـرى                 
والمعتقلين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة كيانه السياسي ودولته المستقلة غير الخاضـعة إلسـرائيل                

  ·وغير مرتبطة بعقود معها، عندها مستعدون لهدنة طويلة المدى فقط
  هذه العناوين مقابل هدنة وليس تسوية؟*
 ال يمكن الحديث حتى في القانون عن تسوية بين احتالل وشعب خاضع لالحتالل، التسوية يجب ان تكـون                   -

  ·بين متكافئين وال يوجد اآلن تكافؤ حتى نتحدث عن تسوية
  يالمجتمع الدول

  هل سيقبل المجتمع الدولي من السلطة الجديدة كل هذه التنازالت من اسرائيل مقابل هدنة طويلة المدى؟ *
 على المجتمع الدولي القبول بذلك ألكثر من سبب، اهمها انه ربط اعترافه بالكيان الصهيوني بعودة الالجئين                 -

 ال يتحقق هذا االعتراف، اذاً هناك مشكلة لدى         ولم تتحقق العودة، لذا من حيث البعد القانوني من المفروض ان          
  ·المجتمع الدولي وليست عندنا

لقد ًأصدر المجتمع الدولي عشرات القرارات لصالح الشعب الفلسطيني ليس آخرها موضوع الجدار ربما تأتي               
محـددة  بعد ذلك عدة قرارات ولم يستجب االحتالل ألي من ذلك، اذاً، نحن نطلب من المجتمع الدولي مـسألة                   

ويجب ان تكون إجابته واضحة ما هو موقفه من االحتالل ومن الحقوق الفلسطينية وما هو موقفه مـن انهـاء                    
االحتالل وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني؟ ال نريد موقفاً لفظياً بتقدير الحقوق الفلسطينية بل موقـف عملـي                 

المجتمع الدولي ليس مؤهالً كـي يحاسـب   . لهيحدد الحقوق واإلستعداد للضغط العملي على االحتالل حتى زوا       
 عاماً من التقصير يجب ان تحل قبـل         ٦٠ وحتى اليوم نتحدث عن      ١٩٤٦الفلسطيني ألنه قصر معهم منذ عام       

  .بدء المجتمع الدولي بمطالبته
  هل لديكم استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات؟*
كما ان االستعداد للحوار معنا إشارة ايجابية إلدراكهم         على المجتمع الدولي فهم رسالتنا بوضوح ومحاورتنا،         -

  ·ان هناك تغييراً حقيقياً يحدث في فلسطين



 

 19

  مستعدون للجلوس على طاولة مفاوضات برعاية دولية مع اسرائيل؟*
 على ماذا نتفاوض وما هي قواعد هذه التسوية، اذا كانت القاعدة هي الحقوق الفلسطينية فلتنسحب اسـرائيل                  -

  ·ي فلسطين، هل يحتاجون للتفاوض من اجل االنسحابمن اراض
  كيف ستنظمون عالقتكم مع الدول العربية كسلطة جديدة ونهج مقاومة؟*
 وضعنا سياسات واضحة، في العالقة مع المنطقة العربية، وهناك سياسة عامة، لن نكون ضد أمتنا بأي حال                  -

  .الى جانبها قدر استطاعتنامن االحوال وإذا تعرضت هذه االمة لعدوان خارجي سنكون 
وثانياً لن نكون طرفاً في هذه االمة ضد طرف او جزء آخر، ولن نكون مع دولة ضد دولة في سياسة تحـاور                      
ثبت انها ال تخدم االمة، ولن نتدخل بالشأن الداخلي للدول والكل يعرف اننا نحتفظ بعالقات جيدة مـع الـدول                    

والكل يحترم ذلك ألننا ندرك ان قضية فلسطين هـي قـضية            كحكومات ومع الشعوب كأحزاب وقوى وطنية       
سنعزز ونكرس هذه السياسة في عالقتنا وأدائنا مع ابناء امتنا ومـع            . تجمع وال يمكن تحويلها الى قضية تفرق      

الدول العربية نريد منهم ان يدعموا القضية الفلسطينية، وسنلتزم ايضاً بأن نكون الى جانب هـذه االمـة فـي                    
  .ل التحديات الخارجية ولسنا بطارئين على العالقات العربيةمواجهة ك

تحاولون االبتعاد عن قضية التجاذبات السياسية في المنطقة العربية، لكن قيادة حماس الخارجية في دمـشق،                *
  واول اجتماع هام لها وبشكل اساسي عقد في القاهرة؟

يدين عن بيروت والقاهرة والعواصم العربية،       كل حماس موجودة في دمشق، ووجودنا في دمشق ال يجعلنا بع           -
وأثمن ان هذه الدول العربية بدأت تتفهم هذه السياسة وتتعامل معها بشكل ايجابي، واشقاؤنا في سوريا تحملـوا                  
وجودنا رغم كثير من الضغوط الدولية وفي القاهرة بذلوا جهوداً كبيرة في اطار الحوار الـوطني الفلـسطيني                  

ءات مهمة أثمرت على األقل التطورات التي حصلت فـي الـسنوات الـثالث الماضـية،                ووفروا ارضية للقا  
وأشقاؤنا في المملكة ودول الخليج كان لهم دور في دعم الشعب الفلسطيني ونقدر لهم ذلك، انا أؤمن بإستمرار                  

  ·هذه العالقة المتوازنة وسنحرص على تكريسها
  حماس في موسكو

  وسكو، التسهيالت السياسية في واشنطن؟ماذا تهدفون من الزيارة الى م*
 هذه أول قضية نريد ان تصبح واضحة للعالم، لن نراهن على الواليات المتحدة األميركية، بل على كل مـن                    -

يخدم شعبنا وقضيتنا، فالواليات المتحدة األميركية مدعوة لتغيير سياستها تجاه الشعب والقـضية الفلـسطينية،               
في العالم، وعليها بالتالي معرفة ان مسار سياستها في المنطقة ليس مرفوضاً وإنمـا              وندرك أنها القوة العظمى     

  ·عاجز أيضاً عن إحداث تحول إيجابي في المنطقة وعاجز عن كسب هذه المنطقة لصالح الموقف األميركي
  هل ترون في إقامة عالقة مع موسكو، بداية لتليين عالقتكم مع واشنطن؟*
 عالقة مع العالم، فزنا في االنتخابات قبل ان نتحـدث عـن انتخـاب رئـيس المجلـس                    لم نقل إننا ال نريد     -

التشريعي، في وقت انطلقت العواصم الدولية لتعلن أنها ستقاطع حكومة تشكّلها حماس، ولن تتعامل معها إال إذا                 
الجميع، وأوكد  نفذت دفتر شروط أميركي، ال يمكن أن نقبل أن تفرض علينا شروطاً نحن منفتحون للحوار مع                 

عالقتنا مع عدد من الدول االوروبية وليس مجرد اتصاالت، وبعض هذه الدول ما زال صامتاً، نتمنى سـماع                  
صوته، وإن كان هناك ضغط أميركي قاد الى موقف من االتحاد االوروبي ال يتطابق مع الموقـف األميركـي                   

تصويب الموقف األوروبي، وقد يكون األميركيـون       لكنه يعتبر موقفاً غير إيجابي، حتى اللحظة نعتقد بإمكانية          
أكثر خضوعاً للشروط االسرائيلية لكن اعتقد ان المبادرة الفرنسية في تأييد الموقف الروسي قد تمثّـل نقطـة                  
تحول أو نقطة لتحقيق تصويب في المســــار االوروبي وفرصة ألوروبا كي تعدل موقفها تجاه الحكومـة                

  ·الفلسطينية المقبلة
  لجنة الرباعية وخارطة الطريقال
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مع ذلك، فإن االتحاد االوروبي وفرنسا يشددون على تقدم حماس بموقف للتحرك من خالله، وهم أعضاء في                 *
  اللجنة الرباعية؟

 ال اعتقد ان للجنة الرباعية موقفاً موحداً، فقد وضعت مشروع خارطة الطريق وتبنّته ودفعت العالم وحاولت                 -
لقد وافق أبو عمار على خارطة الطريق، في حين عارضنا الموقف،           . ين واالحتالل للتجاوب معه   دفع الفلسطيني 

لكنه كان رئيساً للسلطة الفلسطينية، والذي دمر هذا المشروع شارون، كان على اللجنـة الرباعيـة ان تقـول                   
 معنى ذلـك ان اللجنـة   موقفها من تدمير شارون لمشروعها، هل تخترع مشروعاً جديداً يناسب اسرائيل أكثر؟      

الرباعية ليست طرفاً ال محايداً وال وسيطاً، بل جزءاً من المشكلة، لذا اعتقد ان من ايجابيات الموقف الروسـي                   
  ·تصويب الخلل الذي وقعت فيه اللجنة الرباعية

  محاورة الجميع
  ما رأيك في الكالم الروسي عن اإللتزام بـخارطة الطريق؟*
لجميع، ومن الطبيعي لكل طرف إعالن مواقفه، بوتين قال موقفه وموقف االتحـاد              بصراحة نريد محاورة ا    -

الروسي، نحن بدورنا سنعلن موقفنا كحماس وكحكومة جديدة للسلطة، وال شك أنه من خالل الحوار، قد تنـشأ                  
  ·ولهأفكار ونتائج، سنسعى ان تكون في مصلحة الشعب الفلسطيني، وأعتقد ان لدى الروس الكثير لنتحاور ح

  هل استمر االتحاد االوروبي في تواصله مع حركة حماس بعد الفوز في االنتخابات؟*
  · كإتحاد لم يحصل تواصل، ولكن كبعض دول أوروبية-
  هل االتصال للتهنئة أم للتشجيع على موقف ما؟*
عملية ديمقراطية،   البعض اتصل للتأكيد على االحترام وااللتزام بنتائج االنتخابات، باعتبار ان ما جرى كان               -

  ·مع التعبير عن مواقفه المختلفة تجاه الصراع مع االحتالل، فشكرنا من هنأنا وحاورنا من طرح األفكار
  ما هو موقف حماس من القضايا من السلطة الحالية؟*
 سنسعى لتشكيل حكومة يتوفر في وزرائها شرطان اساسيان الكفاءة بمعنى القدرة التقنية والمعرفة والـشرط                -

الثاني، األمانة، المسألة الثانية التي سنسعى لها في الحكومة ضمانة السالسة في األداء ما بين رئـيس الـسلطة        
والحكومة والمجلس التشريعي، ولدينا تصور في هذا الجانب، ولقد دار حوار أولي مع االخ أبو مـازن حـول                   

ن سلسلة االداء ستؤدي الـى خدمـة الـشعب          هذه القضية وسيجري استكماله في االيام او االسابيع المقبلة، أل         
  ·الفلسطيني، هذا هو برنامج الحكومة

  هل ستصرون على اشراك القوى االخرى في الحكومة؟*
 سنشرك قوى وشخصيات فلسطينية وبدأنا مشاورات لذلك، وآمل أن تكون الحكومة منوعة والتشكيلة مناسبة               -

  ·نا للوحدة الوطنية الفلسطينية وللشراكة في أداء السلطةتخدم برنامجها، وفي نفس الوقت تعزز وتكرس رؤيت
  التعامل مع فتح

  كيف سيتم التعامل مع فتح؟*
 سنتعامل معها كما قبل فوزنا مع تقديرنا ان مسؤوليتنا تجاه فتح ازدادت في المرحل المقبلة بمعنى اننـا لـن     -

وطن، ولن ننكر ان فتح تنظيم كبير وأساسي        نتعامل مع فتح بمنطلق االنقالب والتشفي والثأر، بل كشريك في ال          
له تاريخه ولن نقفز فوقه ولم نفعل ذلك في ما مضى وآمل ان نجد في مقاعد الحكومة وزراء من اخواننا فـي                      

  ·حركة فتح
  كيف سيتم التعاطي مع أبو مازن؟*
اقات فـي أدائـه،      منذ اكثر من عام ونحن نتعامل مع االخ أبو مازن بغض النظر عما نراه انجازات او إخف                 -

  ·وبعض اإلخفاقات لم يكن مسؤوالً عنها بل عوامل أخرى
لقد نجحنا خالل هذا العام ان ننسج شكالً من أشكال العمل المشترك مع االخ أبو مازن، وسنسعى لتطويره فـي           

  ·المرحلة المقبلة
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  وفي السياسية؟*
 ال تحرج أبو مازن وال تضيع حقـوق          هناك فرصة للحوار مع االخ أبو مازن واعتقد اننا سنصل الى صيغة            -

  ·الفلسطينيين
) شيء(في المنطقة العربية، لم تنجح المعادلة الصعبة في أن تكون السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي قوى                *

  والرئاسة شيء آخر؟
ناجحة فـي    كونها لم تنجح ال يعني انها لن تنجح مطلقاً، آمل ان نقدم تجربة تنال االحترام والتقدير وتجربة                   -

  ·العالقة بينــــنا وبين االخ أبو مازن
  مستقبل سالح المقاومة 

  ؟٤٨ما هو موقف حماس من سالح المقاومة الفالت في الشارع الفلسطيني والعمليات داخل اراضي الـ *
 ليس هناك من سالح فالت للمقاومة، يوجد سالح فالت لكن ليس للمقاومة، ومعروف من وراءه ومن الـذي                   -

  ·بذلك ومن الطبيعي ان تقوم وزارة الداخلية بضبط هذا السالح وفق القانونيقوم 
سالح المقاومة ستكون له معاملة خاصة تحميه وتحفظه كما تحمي رجاله ودورهم، ألن االنجاز الذي تحقق هو                 

  ·ناتج عن المقاومة
اضية وأجانب، فمصدره فئـة     اما السالح الذي يؤذي شعبنا ويختطف دبلوماسياً مصرياً كما حصل في االيام الم            

معينة تحظى بتغطية ما تختطف العشرات او العديد من االجانب الذين جاؤوا يخـدمون شـعبنا، وهـذا امـر                    
مرفوض ووزارة الداخلية واالجهزة األمنية معنية بأن تضبط هذا السالح، في ما يتعلـق بالعمليـات نقولهـا                   

  ·ن ننتقصه لشعبنابوضوح، هناك احتالل ومقاومته حق مشروع ال يمكن ا
كيف ندير الصراع في المرحلة القادمة؟ هذا ليس قرار حماس وحدها، وهذا ما سنحاور اخواننا               : ويبقى السؤال 

في القوى المختلفة فيه وسنحرص على بناء معادلة صحيحة إلدارة الصراع كي تحمي الحقوق وتعطي الفرصة                
  ·لكل االداء الفلسطيني كي يتقدم الى االمام

  م، األمن في غزة، أمن سياسي، ام أمن بالتراضي أم بالقوة كيف ستجدون الحل لهذه المعادلة؟برأيك*
 األمن هو ناتج عن القانون والعدل، إذا كان هناك جهة يتقاضى اليها الناس إذا اغتصبوا وهذه الجهة تملـك                    -

  ·القدرة على فرض النظام والقانون عند ذلك يتحقق االمن
   األجهزة األمنية واالدارية؟كيف سيتم التعامل مع*
 ننظر الى االجهزة والمؤسسة األمنية والمدنية انها اجهزة ومؤسسة للشعب الفلسطيني وجب ان تخدم الشعب                -

الفلسطيني وفق سياسات الحكومة ولذلك لم نأِت للقيام بإنقالب ونجرف مؤسسات قائمة ونهدمها وننهي وجـوداً                
  .وننشئ وجوداً جديداً

سات الشعب الفلسطيني تدار بطريقة خاطئة وبمعـايير وسياسـات خاطئـة وسنـصوبها، أمـا                لقد كانت مؤس  
االشخاص الذين يعملون في هذه المؤسسات سيتابعون العمل، انما من يخالف هناك آلية قانونية لمحاسبته ولـن                 

 الناس ونطـردهم    تكون هناك مخالفات بالجملة بل أخطاء فردية وسيحاسبون وفق معايير القانون ولهذا لن نقيل             
والقول بإنتهاء هذه المؤسسات، هذه مسؤولية، يعتبرها البعض صعبة ألن الناس اعتادت على عدم االلتـزام او                 
االنضباط وبالتدريج سنفرض ذلك ويكتشف الشعب الفلسطيني ان هذه المؤسسات بإدارتنـا اصـبحت للـشعب            

  ·وللمواطنين وليست لفئة أو حزب
   بالمرحلة المقبلة بين كل هذه القوى السياسية؟هل ستلجأون الى أي تمييز*
 المعيار الوحيد هو الكفاءة ولن يكون اإللتزام السياسي، بالعكس لقد حاورنا األخ ابو مازن مطوالً إللغاء مـا                   -

سمي بـ لجنة السالم األمنية التي كانت تفصل الموظفين إلعتبارات انتماءاتهم السياسية وهذه اللجنة لن تعـود                 
وسيلغى عملها ويتمحور دورها في مالحقة العمالء والمشبوهين بدل ان تالحق الشرفاء من ابناء الشعب               قائمة  

  ·الفلسطيني أياً كان انتماؤهم
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  حماس ومعالجة الفساد
كيف ستتصرفون بالمال الفلسطيني، بعد العناوين الكثيرة التي نشرت في قضايا الفـساد وغيـره فـي ظـل                   *

  مواجهتكم لضغوطات؟
ل الفلسطيني هو مال الشعب الفلسطيني لذلك يجب ان تكون ادارته واضحة ومحددة وإنفاقه ايضاً سيكون                 الما -

ضمن معايير واضحة وميزانية مرسومة وخطط موضوعة بشفافية كاملة وسيتولى المجلس التشريعي الرقابـة              
نسعى لتكـريس وتعزيـز دور      والمحاسبة في موضوع المال فيما ستتولى السلطة التنفيذية االدارة والتنفيذ وس          

وزارة المالية ومؤسسة الرقابة والشفافية، حتى يتحقق االنفاق بأفضل صورة وال اقول بتجاوز السرقة والفـساد                
  ·بل تجاوز الهدر وسوء التصرف

  هل هناك حيتان مال في الشعب الفلسطيني؟*
امـة، هنـاك اشـخاص طـامعون         ال يمكن القول ان هناك شعباً بريئاً من أي عيب، الشعوب فيها عيوب ع              -

وطامحون لسرقة المال او االستيالء عليه او التحايل للنيل منه، هنا تأتي فائدة وضع النظم والقوانين والضوابط                 
  ·وفائدة الرقابة والشفافية في االنفاق والمحاسبة

  المساعدات والدعم
  ؟وقف المساعدات والدعم: كيف ستواجهون الضغط عليكم تحت عنوان*
لوضع المالي، سنحرص ان يستمر الدعم المقرر دولياً للشعب الفلـسطيني، لكـن فـي المقابـل لـسنا               في ا  -

ال يمكـن ان    . حريصين عليه بأي ثمن، كأن ندفع من حقوق شعبنا او كرامة الشعب وهذا شعب عزيز وكريم               
 وليس منّـة علـى      يتحول الى شعب متسول ولن نقبل أن يذل هذا الشعب بهذا الدعم واعتقد ان الدعم مسؤولية               

  ·الشعب الفلسطيني لذلك سنحرص على استمرار هذه اإللتزامات وهذا الدعم
المسألة الثانية، سنبذل جهودنا إليجاد بدائل لهذا الدعم وباشرنا بإتصاالت وحصلنا علـى التزامـات ووعـود                 

  .مشجعة
ى المدى المتوسط ثـم البعيـد       المسألة الثالثة، هي في وضع اللبنات لبناء اقتصاد وطني قادر على النهوض عل            

باألعباء المالية للسلطة، أو الحكومة الفلسطينية والنهوض بمستلزمات ادارة شؤون الشعب الفلسطيني اضـافة              
الى هذا سنعمل على تحقيق الدعم من خالل آلية استثمار تشارك فيها أطراف عربية ودولية من اجـل خدمـة                    

  · غنى عن االبتزاز من خالل دعم بعض المؤسساتالشعب الفلسطيني والوصول به الى مرحلة في
  الدول المانحة والتهديد بوقف المساعدات

هل لديكم تصور لكيفية االيفاء بااللتزامات المالية في حال تم قطع المساعدات كما سبق وهددت بعض الدول                 *
  المانحة؟

ة ولنا طريقتنا، هناك التزامات علـى        اإللتزامات البديلة تسمح بتغطية الفترة االولى، وسننهض بهذه المسؤولي         -
 الف موظف يقبـضون رواتـب شـهرية وتجـاه           ١٤٠السلطة الفلسطينية تجاه الشعب الفلسطيني تجاه حوالى        

  ·مصاريف تتعلق بالشأن اليومي الفلسطيني واالرقام واضحة لدينا
ض الشعب الفلـسطيني هـذه   ال اتفق مع المبدأ القائل ان هذا المال يدفع لشروط سياسية، بوضوح شديد، إذا رف     

  الشروط واوقف المال ما هو الناتج، ان تنهار السلطة، هل يستطيع هؤالء ان يتعاملوا مع خيار انهيار السلطة؟
لماذا ال تدعون الى لقاء عربي موسع كبير يحاول مساعدتكم في إيجاد مخرج لهذه العالقة أم ستعتمدون على                  *

  قدرتكم الذاتية؟
دور األمة لصــالح القضية الفلسطينية وليس من اجل القول أنه باســـتطاعتنا القيـام          نتكلم عن استعادة     -

بكل شيء، وهناك جولة يقوم بها وفد قيادي من الحركة على عدد من العواصم العربية واالسالمية والدوليـة،                  
سطيني وليس الدعم   وأفترض ان هذه الجولة لها عنوان اساسي هو بحث سبل الدعم العربي والعالمي للشعب الفل              

المالي فقط بل دعم الحقوق في الموقف واإللتزام السياسي، وبأن يكون هناك دور عربي أساسي لتوفير شـبكة                  
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وأضيف لسنا منقطعين عن العالم، وقريباً سيزور وفد من الحركة موسكو واحتمـال             ،    األمان لتحقيق هذا الدعم   
تسليم ان هناك عزلة دولية، بل هناك اطراف بعينها تنظـر           لعواصم دولية اخرى، وبعد ذلك ال يمكن القول وال        

. الى المنطقة من خالل العين االسرائيلية هذه االطراف تحاول فرض شروطها علينا وهذا امر غيـر مقبـول                 
  أدعو هذه االطراف وفي مقدمتهم اميركا ان تنظر إلينا بعين محايدة وتحاول فهم األمور من خالل الحوار معنا، 

  
  .هؤالء مدى خطأهم في النظر الى القضية الفلسطينية في العقود الماضيةوسيكتشف 

  ١٣/٢/٢٠٠٦اللواء اللبنانية 
  
  من الحّمام الدولي؟ هل تنجو حماس .٤٤

  سعد محيو  
فرصة جميلة ومثيرة لرؤية نادي السلطة العالمية وهـو         دعوة الرئيس الروسي بوتين قادة حماس إلى موسكو،         

  .لى بعض قواعده عيروض قوة محلية متمردة
في السابق، أي قبل نهاية الحرب الباردة، كان هذا النادي ناديين يتنافسان سلماً بينهما وحرباً بالواسـطة علـى                   

اآلن بات هناك ناد واحد برأس واحد، وايديولوجيا واحـدة،          . مناطق السيطرة االيديولوجية والنفوذ االستراتيجي    
  .وسوق اقتصادية تتجه ألن تكون واحدة

). مجموعة الثماني (نادي بمثابة هرم حقيقي تقبع على قمته أمريكا، تحيط بها الدول الست األغنى زائد روسيا                ال
وفي الطبقة الثانية الدول الكبرى الجديدة الصاعدة كالصين والهند والبرازيل، ثم في أسفل الـدرك بـاقي دول                  

  .العالم المتوسطة والصغيرة
فأوروبا، على سبيل   .  دور خاص في منطقتها الجغرافية ودور عام في العالم         لكل من الدول الرئيسية في النادي     

. واليابان بالصين . والصين بكوريا الشمالية  . المثال، متخصصة بإيران وشرق أوروبا ونسبياً بجنوبي المتوسط       
أمـا  . إلخ.. يكيوبريطانيا وأستراليا بمطابخ الجيش األمر    . وفرنسا بلبنان وسوريا  . والهند باليابان والصين معاً   

الدور العالمي، فيتمثل في دفع أي طرف متمرد على األسرة الدولية لالندماج بها وبايديولوجيتها العامـة، وإال                 
  .تعرض إلى الضرب والعزل

 هذا الدور بأنـه     ١٩٩٤الجنرال جون شاليكاسفيلي، رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية األسبق حدد العام            
. ة مشتركة لمنع التهديدات الكبرى للنظام العالمي، عبر شراكة إقليمية مع األصدقاء والحلفـاء             بمثابة استراتيجي 

هذا في حين وصفه الرئيس كلينتون بدقة أكثر بأنه الوظائف التي تقوم بها كل دولة لفرض القواعد واألسـس                   
وهنا تنشأ بين الدول    . ات السوق التي يضعها النظام العالمي الجديد، والتي تستند الى أسرة عالمية من ديمقراطي           

الرئيسية عالقة شراكة، حيث ستكون لكل منها حصتها المتساوية من أكالف جدول أعمـال النظـام العـالمي                  
  .وجوائزه

روسيا اآلن ال تقوم إال بهذا الدور مع حركة حماس التي تعتبر متمردة على النظام العـالمي بـسبب رفـضها                     
شنطن وتل أبيب اعترضتا على هذا الدور، األولى بلطف والثانية بعنف، إال            وبرغم أن وا  . االعتراف بإسرائيل 

أن كليهما يعرفان أن بوتين بخطوته هذه ال يغمس خارج الصحن الدولي، وأنه لن يقوم بنقل شروط حماس إلى                   
  .األسرة الدولية، بل العكس سيكون صحيحاً

) وعبر روسيا أيضاً  (وهي تدرك أكثر أن حركة فتح قبلها دخلت         . بالطبع، حماس واعية لهذه األالعيب الدولية     
. بيد أن الوعي شيء، والواقع شـيء آخـر        ! الحمام الدولي نفسه منذ بداية الثمانينات ولم تخرج منه حتى اآلن          
الحوار الذي  : بكلمات أوضح .  موازين القوى  الوعي يجعلك حذراً ويقظاً، لكنه غير قادر وحده على تغيير واقع          

بدأ للتو بين األسرة الدولية وحماس، لن يدور على أرض هذه الحركة اإلسالمية التي ترفع لواء قوة الحق فـي                    
  .فلسطين، بل على أرض تلك األسرة الدولية التي ترفع لواء حق القوة في العالم
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كل ما  . فهذا قد يكون االنتحار بعينه    . بالتأكيد ال  ي العالمي؟ هل يعني ذلك أننا نعارض انفتاح حماس على الناد        
نعنيه هو أن تحاول حماس اإلفادة من تكتيكات الحركة الصهيونية التي طورت بشكل مبدع أسـلوبين لتحقيـق                  

قبـول قـرار التقـسيم،      (علني كانت تقبل بموجبه مؤقتاً شروط موازين القوى العالمية وتتأقلم معهـا             : أهدافها
؛ وسري كانت تتمسك فيه، وال تـزال، بكـل مـستلزمات            )الخ.. سحاب من سيناء، فكرة الدولة الفلسطينية     االن

  . االيديولوجيا الصهيونية وبهدف إسرائيل الكبرى
صحيح أن فـتح حاولـت، لكنهـا        . ال قاطعة : الجواب ألم تمارس فتح هذا التوجه ذاته وفشلت؟      : رب قائل هنا  

 وضع كل بيضها في السل األمريكي، ونسيت كل السالل العربيـة واإلسـالمية      أوغلت في المحاولة إلى درجة    
فهـل  . وهذا مطب خطير يمكن لحماس أن تتجنبـه       . والعالمثالثية األخرى المؤثرة في قرارات األسرة الدولية      

  تفعل؟
  ١٣/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

 
   المقدسات اإلسالمية إهانةسجال إسرائيلي حول  .٤٥

  حلمي موسى  
ان ظهرت إلى العلن قضية الرسوم الكاريكاتورية ضد اإلسالم ومقدساته، حتى بدا السجال فـي إسـرائيل                 ما  

فمن جهة، هناك في إسرائيل كما في الغرب والعالم بأسـره، مـن يـؤمن وينظـر لـصراع                  . مزدوج االتجاه 
مـر مـن زاويتـه      ولكن إلى جانب كل أولئك الذين يناقـشون األ        . الحضارات، وهناك من يخالف هذا المعتقد     

  . األيديولوجية، ثمة في إسرائيل، ربما أكثر من أي مكان آخر، من ينظرون إليه من زاويته السياسية
أحـدهما يعتبـر أن     . ويتصارع في إسرائيل على الصعيدين األيديولوجي والسياسي، على وجه العموم، خطان          

 كثيراً ألنه يظهرها بمظهر من كان علـى حـق           الصراع القائم اآلن بين الغرب والعالم اإلسالمي يفيد إسرائيل        
ويؤمن هؤالء بنظرية التراث المسيحي اليهودي المـشترك كنقـيض للتـراث            . دائما وأن األوربيين لم يفهموه    

واآلخر يرى أن تغذية الصراع اإلسالمي المسيحي يضع اليهودية عموماً وإسرائيل خصوصاً فـي              . اإلسالمي
  .  يجلب لها إال الضررطريق الفيلة، األمر الذي قد ال

وفي ثنايا سجال المدرستين مالمح خالف سياسي داخلي يحاول اإلفادة ولو بشكل تكتيكي ومؤقت من اللحظـة                 
فاليمين المتشدد في إسرائيل الذي طور عالقات وثيقة مع اليمين المسيحي في أميركا وأوروبا يحـاول                . الراهنة

ويرى أن أوروبا أخطأت بالضغط على إسـرائيل        .  خطة الفصل  اإلفادة من صراع الكاريكاتير في سجاله حول      
ولـذلك يحـسن    . للتجاوب مع المطالب العربية وأن ما تواجهه أوروبا اليوم ليس سوى محصلة لهذا الـضغط              

بالغرب العودة عن ضغوطه وتشجيع إسرائيل على حسم الصراع مع الفلسطينيين والعرب والمسلمين بالطريقة              
  . خدام القوةالتي تجيدها وهي است

ويقفز كثيرون في إسرائيل في هذا السجال عن واحدة من قواعد االستشراق التي حاولت طوال الوقت مطالبـة                  
وكانت تلك القواعد تقول    . المستعمرين الغربيين بالحذر فقط عند التعامل مع جانبي الدين والمرأة لدى الشرقيين           

ومـع  . أو اجتماعي أو معنوي إال إذا المس دينه وعرضه        بأن الشرقي عموماً يستطيع تقبل كل ظلم اقتصادي         
  . ذلك فإن السجال في إسرائيل قفز عن هذه القاعدة

ولذلك وقفـوا فـي     . إذ دأب المتنورون اليهود، على العموم، على رؤية كل تمييز ضد اآلخرين تمييزاً ضدهم             
ولكن الحال تغير   .  الطرف الضعيف  الغالب ضد كل أشكال التمييز ضد اآلخرين ألنهم كانوا يشعرون بأنهم من           

في العقود األخيرة بعد اكتشاف اإلرث الثقافي المسيحي اليهودي المشترك وغدا اليهود في أميركا علـى وجـه      
  . الخصوص في موضع القوة

ومهما يكن الحال فإن قسماً من المستشرقين اإلسرائيليين الجدد صاروا يضعون أنفسهم في موضع التنظير على                
وقد كتب مؤخرا في يديعوت غاي بخور أن قضية الرسـوم الكاريكاتوريـة             . في الميدان األيديولوجي  أوروبا  
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. فندت االعتقاد الشائع بأن الشرق األوسط هو العنصر المبادر في صراع الحضارات في كل ما يتعلق باإلسالم                
قلب رأساً علـى عقـب أمـام        ويرى أن الرأي القائل بأن سبب الصراع هو النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني قد ان            

وخـط  . تصادم الحضارات يندلع في أوروبا وأصداؤه االرتدادية تصل إلى الساحة الـشرق أوسـطية             : أعيننا
قلب الـصراع ينتقـل إلـى       . التماس المعروف ال يمر عبر إسرائيل فقط، وإنما في األساس في غرب أوروبا            

  . باريس وكوبنهاغن
فن الرأس في الرمل واتهام إسرائيل، كما حاول األوروبيون في قمة ديربن            ويؤمن بخور بأنه لم يعد باإلمكان د      

ويخلص إلى أن وجود إسـرائيل بـات        .  آملين أن يقوم النمر اإلسالمي بافتراس إسرائيل وليس هم         ٢٠٠١عام  
  . يشكل لألوروبيين ميزة ديموغرافية

ال يمكـن مقارنتهـا بالرسـوم       ويرى يحيئاف نجار في معاريف أن الرسوم الكاريكاتوريـة ضـد اإلسـالم              
فالرسوم الكاريكاتورية التي أمامنا ال تهدف إلى بث البغض لإلسالم، وال يلحظ أنها             . الكاريكاتورية ضد السامية  

ويخلص نجـار   . صحيح أنها تنقد اإلسالم لكن هذا نقد مناسب وشجاع        . رسمت صدوراً عن توجه معاد لإلسالم     
تمتاز الحـضارة المتدنيـة     . تصرف حضارة متقدمة مع حضارة متدنية     إلى أن جوهر القضية أمامنا هو كيف ت       

وها نحـن أوال رأينـا كيـف اسـتعملت الرسـوم            . باستعمال القوة، وتمتاز الحضارة المتقدمة بضبط النفس      
ما هـو رد    . الكاريكاتورية تشخيصاتها استعماال دقيقا، مثال ذلك الرسم الذي رسم فيه محمد وعلى رأسه قنبلة             

. سالمي؟ استعمال القوة، وإحراق السفارات، واختطاف األوروبيين ومقاطعة المنتجات وأشـباه ذلـك            العالم اإل 
الرد المناسب هو كرد أجهزة تحرير الصحف في        . وبإزاء ثقافة القوة، ال يحل االنسحاب إلى موقف شبه مشايع         

قاطعة الدول التي أزالت منتجات     وكرد االتحاد األوروبي، وهو التهديد باستعمال م      . فرنسا وألمانيا وهو الحرب   
  . الدنمارك عن الرفوف فيها

وقد عبرت افتتاحية هآرتس عن موقف محايد بعض الشيء بإصرارها في الوقت نفسه علـى إدانـة الرسـوم                   
وقالت الصحيفة انه رغم ذلك ال يمكن عدم تفهم مشاعر اإلهانة التي لحقـت              . الكاريكاتورية وإحراق السفارات  

التنظير الغربي للتعددية الثقافية كقيمة عليـا       . رجاء العالم بما في ذلك مسلمو المناطق وإسرائيل       بالمسلمين في أ  
ال يمكن أن يحمل على محمل الجد إذا لم يشمل في إطاره المتدينين والعلمانيين وأبنـاء الطوائـف واألقليـات                    

كتوف األيدي أمام نـشر صـور       ال يمكن ألي مجتمع أن يقف م      . الدينية من مسلمين ومسيحيين على حد سواء      
  .مهينة لقيم مقدسة عند مجموعة في داخله

  ١٣/٢/٢٠٠٦السفير 
 
   بشارون؟أودىهل انتصار حماس  .٤٦

  بندر عايد الظفيري 
ابتعد عنها االقربون واالبعدون لدرجة ان حركة الجهـاد االسـالمي           ف ،وجدت حماس نفسها في مأزق السلطة     

، ناهيك عن االفخاخ التي تجهزها لها فتح اذ سحبت من أمامها كل             رفضت المشاركة في حكومة تشكلها حماس     
مستلزمات السلطة النها تعتبر وصول حماس بمثابة اغتصاب لملكيتها الموروثة، وقد وصـلت األمـور لحـد                 

  .مصادرة الخزينة العامة
يمكنوها مـن   كيف يمكن لحماس مواجهة كل هذه االعتراضات؟ وهل ستتمكن من استالم السلطة فعلياً؟ وهل س              

  الحكم وممارسته؟ وهل حماس في وارد التراجع عما وصلت إليه؟
 بعد المشاورات العربية والغربية خصوصاً علـى        ،واذا ما بسطنا األمور وتمت االستجابة بتذليل ما سبق ذكره         

فأي صورة سيكون عليهـا شـكل الـصراع العربـي           .. ضوء المرونة التي بدأت تظهر على خطاب حماس       
  خالل االشهر القادمة؟الصهيوني 
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قد ال يكون الجزم ممكناً لكن التحليالت تؤدي بنا الى اطار ربما يكون اقرب الى الواقع، اوسـلو األول وقعـه                     
 يكاد يصبح من الماضي حيث تجاوزه الزمن        ، أي اوسلو  ،الطرف القادر في حينه وهو ابو عمار اي فتح، وهو         

   من نوع آخر، بعد ان انتهى زمن اوسلو الفتحاوي؟والتطورات، فهل نكون غداً أمام اوسلو حماسي
  ١٣/٢/٢٠٠٦السياسة الكويتية 

  
 
  ماذا وراء دعوة روسيا لحماس؟ .٤٧

  ماريانا بيلينكايا
السبب االول ان روسيا تريد ان توضح بشكل علنـي انهـا   . ثمة سببان وراء قرار الكرملين الحوار مع حماس     

بب الثاني فهو اهتمام روسيا المتزايد بمد الجسور مـع الـدول            أما الس . مازالت قوة مؤثرة في الشرق االوسط     
االسالمية، من ثم فإن موسكو تحاول ان تلعب دور الوسيط بين العالم العربي والغرب، وتعتبر العالقـات مـع      

  .حماس جزءا من هذه الوساطة
ماته نحو شـعبه    ليس هناك طرف في المجموعة الرباعية يمكن ان يتحاور مع حماس من دون ان يضر بالتزا               

انه سيكون من الخطأ عزل حماس، التي جاءت الى الـسلطة عبـر انتخابـات    بوتين والمجتمع الدولي؛ صرح  
وثمة مصادر دبلوماسية تقول ان العديد من الدبلوماسيين الغربيين، وبضمنهم اميركيون، يتـصلون             . ديمقراطية

  .طة تلعب لعبة صريحةبحماس من دون االعتراف عالنية بهذه الحقيقة، وروسيا ببسا
ان هدفنا هو اعالم قادة حماس بالوقفة الواضحة التي ال لـبس فيهـا              : وحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية    

للمجتمع الدولي بشأن الحاجة الى اتخاذ قرارات مسئولة تفي بالمصالح االساسية للفلسطينيين وتسهل قيام دولـة                
  .الم وامان مع اسرائيلفلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش في س

سيتحدث بوتين عن امال الرباعية في ان تتخلى االدارة الفلسطينية عن العنف وتعترف باسرائيل وتحترم كافـة                 
ويقـول   .االتفاقات الفلسطينية االسرائيلية السابقة، بما فيها خارطة الطريق للوصـول الـى تـسوية سـلمية               

ياسية بين عشية وضحاها، حيث انها تحتاج الى اسـباب           درجة س  ١٨٠دبلوماسيون روس ان حماس لن تتحول       
تدعوها لهذا التحول، بما في ذلك تغيرات في سياستها ازاء اسرائيل، وهو ما يعني اعترافها بحق اسرائيل فـي                

  .غير ان هذا المطلب االخير مستحيل في هذه المرحلة. الوجود
  ١٣/٢/٢٠٠٦الوطن العمانية 

  
  !! القادمةةالسياسيفوز حماس، والمبادرة  .٤٨

  سميح شبيب 
 االسرائيلي وخارطـة    -ال أحد يطالب حماس بإجابات واضحة ومحددة، خاصة فيما يتعلق باالتفاق الفلسطيني             

  .الطريق، والموقف من اسرائيل كطرف سياسي مقابل، ذلك ان مطالبات كهذه، تقفز عن حقائق جوهرية
السياسي لحركة حماس، لن يسعفها في مرحلة مـا         لكن ما يمكن قوله في هذا السياق، هو ان غموض الخطاب            

بعد تنصيب المجلس التشريعي، ومن ثم الشروع الجدي في االتصال بالكتـل البرلمانيـة، لتـشكيل الحكومـة                  
ولعله من نافلة القول، ان اسرائيل والواليات المتحدة، اضافة الـى دول اوروبيـة عديـدة،                . الفلسطينية المقبلة 

طالب حماس، بإلقاء خطاب اكثر وضوحاً وتحديداً، كما يمكن للغموض ان يكون عامالً             وكذلك دول اقليمية، ست   
مساعداً إلسرائيل، في االستمرار وعلى نحوٍ أشد، بإدارة الظهر للطرف الفلسطيني، على اعتباره طرفاً غيـر                

  . استثمار الزمن المقبل، لالستمرار في الفصل االحادي الجانبمهيأ سياسياً، وبالتالي 
مبـادرة واضـحة ومحـددة      .. الل تلك الفترة، تبرز اهمية وضرورة طرح حركة حماس لمبادرة سياسـية           خ

وال يعني هنا طرح مبادرة، االنصياع ألية شروط من الرباعية او غيرها، بقدر ما يعني تقديم نص                 .. ومحكمة
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في حالة   .ة للملعب االسرائيلي  سياسي واضح المعالم، وقابل للنقاش والتداول االقليمي والدولي، بما سيعيد الكر          
  .وجود مبادرة سياسية تطرحها حماس، ستعيد االمور الى نصابها، وبالتالي تسقط الدعاوى االسرائيلية

وفي حالة وجود مبادرة سياسية تطرحها حماس، من شأنها اإلسهام الجدي في تشكيل الحكومة الفلسطينية على                
نية في مناقشة تلك المبادرة والتعاطي معها، كشيء موضوعي ال          ستغدو الرباعية وغيرها مع   وأسس المشاركة،   

يمكن القفز عنه، هنالك الكثير من النقاط السياسية التي طرحها خالد مشعل، رئيس المكتب الـسياسي لحركـة                  
حماس، وجميعها تصلح أن تشكل نقاطاً مركزية في المبادرة المنشودة، ومنها ما يتعلق بالمقابـل االسـرائيلي                 

، وأين هـي    !، وما هي مسوغات اللجوء للفصل االحادي الجانب االسرائيلية؟        !راف الفلسطيني بإسرائيل؟  لالعت
  !، وما هو مفهوم العدوان دولياً؟!مقررات الشرعية الدولية؟

  ١٣/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
 
 استثناء متأزم أم تطور طبيعي؟.. دالالت فوز حماس .٤٩

  بشير موسى نافع
تؤشر هذه االنتخابات إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة إعادة بناء وحدة الشعب الفلسطيني داخل وخـارج                 

 قياداتهم في مرحلة ما بعد أوسلو، كان        فرغم التصريحات البالغية التي اعتاد الفلسطينيون سماعها من       . فلسطين
واضحاً أن القيادة الوطنية أخرجت الفلسطينيين في المهجر من حساباتها ومسؤولياتها، مـا أضـعف الموقـف                 

  . الفلسطيني من ناحية وهدد بالتفريط في حقوق ومطالب فلسطينية أساسية من ناحية أخرى
اإلسالمي الذي يعكس انحيازاً شعبياً     - للسياسة في المجال العربي    عربياً وإسالمياً، يؤكد فوز حماس االتجاه العام      

  . متزايداً لموضعة السياسة ضمن مرجعية إسالمية
لقد شهدت الساحتان العربية واإلسالمية خالل العقود الثالثة أو األربعة الماضية إعادة توكيد ثقافي واجتمـاعي                

ى إسالمية سياسية متعددة الخلفيات ومناهج العمل، مـن         رافق هذا التطور بروز قو    . ملموس للهوية اإلسالمية  
  . دعاة التغيير التدريجي السلمي والديمقراطي، إلى دعاة العنف الداخلي، إلى العنف العابر للحدود والقارات

  .كما أن نتائج االنتخابات الفلسطينية أطلقت حيوية واسعة في الشارعين العربي واإلسالمي
 بمقاطعة الحكومة الفلسطينية القادمـة، يتوقـع أن         -األميركية واألوروبية - الغربية   اآلن وفي ضوء التهديدات   

الحاضـنة العربيـة    : تبذل حماس جهداً كبيراً وواسعاً للعودة بالقضية الفلسطينية إلـى حاضـنتها التاريخيـة             
  . واإلسالمية

م في إعادة بناء ميزان القـوى       اإلسالمي، وسيساه –مثل هذا التوجه سيدفع بقوة حشد جديدة إلى الشارع العربي         
في دائرة الصراع على فلسطين، بتحريره الفلسطينيين من الضغوط والشروط المرتبطة بالمساعدات األوروبية             

بل ربما ستصب سياسة قطع المساعدات الغربية للسلطة الفلسطينية بشكل مباشـر فـي مـصلحة                 .واألميركية
  .حت هذه المساعدات قيداً ثقيالً على القرار والموقف الفلسطينيينالفلسطينيين والقضية الفلسطينية، بعدما أصب

من إيران إلى سوريا، ومن العراق إلى فلسطين، ومن شوارع إسطنبول وكابل إلى شوارع بيروت والقاهرة 
وفلسطين تعود اآلن إلى مقدمة حركة النهوض . القديمة، ثمة نهوض جديد للدفاع عن الثوابت والقيم والمصالح

  .هذه
  ١٢/٢/٢٠٠٦الجزيرة نت 

  
   من الرباعيةبدالًثالثية : روسيا وحماس .٥٠

  زئيف شيف
سيا قـد   دعوة قيادة حماس لزيارة موسكو من قبل الرئيس بوتين، وضعت نهاية للدور المحتمل الذي كانت رو               
فمـن  . يمكنها أن تلعبه من خالل عضويتها في اللجنة الرباعية التي تتوسط في النزاع االسرائيلي  الفلـسطيني               
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ناحية اسرائيل فان هذه الرباعية التي تمكنت من صياغة ما يعرف ب خارطة الطريق، قد انقلبـت اآلن الـى                    
  .ثالثية

ية االسبوع، فان الحكومة الروسية تنـوي أن تقـول          وحسب ما تسرب من أنباء من العاصمة الروسية في نها         
لقيادة حماس إنها ملزمة باالعالن عن موافقتها واعترافها بجميع االتفاقات التي عقدتها السلطة الفلسطينية مـع                

والذين هم  (فاذا كان الفرنسيون ايضا     . اسرائيل، مع أن هذه الرباعية لم تطلب من روسيا القيام بمثل هذا الدور            
سينضمون الى هذه الخطوة الروسية للرئيس بوتين، فان هذا سيكون نهاية           )  طرفا عضواً في هذه الرباعية     ليسوا

ل خارطة الطريق باعتبارها خطة ومشروع دولي متفق عليه، وانها ستكون خطوة ستُبعد امكانيـات التوصـل          
  .الى تسوية سياسية

دد بصورة ال تحتمل الشك بأن أساس حل النزاع          تح ٢٠٠٣ نيسان   ٣٠فخارطة الطريق التي أعلن عنها بتاريخ       
  .يقوم على مبدأ ال دولتين، دولة اسرائيلية واخرى فلسطينية

روسيا تعرف أن حركة حماس تعارض مثل هذا السيناريو المعروف ب خارطة الطريق، ومع ذلك فقد قررت                 
كذلك، ومنذ وقت طويـل،     المصريون  . دعوتها الجراء محادثات، أي بمعنى آخر، للعمل ضد خريطة الطريق         

يجرون محادثات مع قيادة حماس، لكن القاهرة أسرعت باالعالن بعد فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية أنه                
يتعين على حماس االعتراف بدولة اسرائيل، وأن تتوقف عن اعمال العنف واالعتراف بجميع االتفاقات التـي                

سرائيل، وبعد ذلك االعالن، فقط، تمت دعوة مندوبين عن قيـادة           سبق وأن وقعت عليها السلطة الفلسطينية مع ا       
فالمصريون تصرفوا من خـالل مـسؤولية       . حماس لزيارة القاهرة والجراء اتصاالت معها في اآلونة األخيرة        

كبيرة وواضحة، وأكثر بكثير من الرئيس بوتين الذي واصل رجاله ترديد اقوال مفادها بأن روسيا لم تُـصنف                  
  .د االيام على أنها منظمة ارهابيةحماس في أح

لقد سبق لروسيا أن وقعت في أخطاء كبيرة وكثيرة في موضوع سياستها في الشرق االوسط، والتي سببت لها                  
أضراراً بالغة على المستويات السياسية والعسكرية واالقتصادية على حد سواء، فمنذ أن كان رئـيس الـسلطة                 

ي االوقات التي كانت فيها المواجهة العسكرية بين الطرفين في ذروتهـا،            الفلسطينية األسبق، ياسر عرفات، وف    
تقدمت روسيا باقتراح يدعو بالسماح لها بتزويد السلطة الفلسطينية ببضع عشرات من العربات المصفحة، لكن               

ة اسرائيل وقفت وعارضت ذلك االقتراح بشدة، وأبلغتها بأنها ستمنع إدخال هذه المعـدات العـسكرية الروسـي      
  .للسلطة الفلسطينية، وبذلك عادت روسيا وتراجعت عن ذلك االقتراح

لكن المجال المتاح أمام اسرائيل للمناورة في الرد على الخطوة الروسية يعتبر مجاال ضيقا وضئيال اآلن، وذلك                 
اح الـذي  ويبدو أن االقتر . ألنه ال توجد مصلحة السرائيل اآلن في بلوغ حالة من المواجهة والصدام مع روسيا             

تناقلته األنباء في اسرائيل حول استعداد حماس للقيام بدور وساطة مع الشيشان والتوسط بينهم وبـين روسـيا،              
  . يبدو أنها أنباء مبالغ فيها

  عن هآرتس
  ١٣/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

 
   من موسكو لحماسدعوة مهمة  .٥١

ق االوسط وجـاءت بعيـدا عـن ردود الفعـل           الدعوة الروسية لحماس هي في اتجاه التسوية السلمية في الشر         
  .االنفعالية والمتسرعة التي شابت الموقف الغربي

دعوة الرئيس الروسي بوتين لحركة حماس لزيارة موسكو قد تكون مفيدة بعودة روسيا الـي منطقـة الـشرق                   
الشرعية الدوليـة   االوسط بما يدفع جهود احالل السالم وتسوية النزاع االسرائيلي الفلسطيني واضفاء مزيد من              

وهذا يدعو للتفاؤل حول إمكان أن تحقق مبادرة بوتين نتائج ايجابية           . علي حماس كطرف فاعل في تلك التسوية      
كما أن حماس في حاجة إلـي       .. وتعزيز روسيا في موقعها كقوة دولية لها دور فاعل في تسوية القضايا الدولية            
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وعلي حماس التحرك بدبلوماسـية عاليـة       .. العمل الفلسطيني مساندة دولية لسياستها بعد أن أصبحت في قيادة         
  .ومقننة من أجل القضية الفلسطينية

  ١٣/٢/٢٠٠٦أخبار اليوم 
  
  

 
  شياطينليسوا  .٥٢

  ايتان هابر
ف، وأنها ليست إال التابعة األمينـة لبقايـا         .ت.الكل يتذكر ماذا كنا نطلق من صفات وأسماء وتشبيهات على م          

وأن كل من كان يتصل أو يتحدث مع أحد رجال منظمة التحرير            . ن إال ابن عم هتلر    النازية، وأن عرفات لم يك    
الفلسطينية كان يجري التحقيق معه، ومن ثم يدخل الى السجن، وأن النساء اللواتي كُن يلبسن الثـوب التراثـي                   

  .ن وإهانتهن بقسوةالفلسطيني المشكل بألوان العلم الفلسطيني كُن يعتقلن ويسجن بعد أن يقوم الجنود بضربه
المشكلة أن المنظمة بقيت منظمة قتلة، مع       . لكن بعد اتفاق اوسلو سمحت االتصاالت معها والتحادث مع رجالها         

أن االتصاالت مع قادتها أثبتت فيما بعد أنهم اشخاص يمكن التحدث معهم، وأنهم جيدون كغيرهم من النـاس،                  
ر بشر سرعان ما وجدنا أنهم جيران جيدون ويأكلون ويـشربون           الذين نظرنا اليهم على أنهم ليسوا آدميين وغي       

  .أي مثلنا، وينامون ايضا مثلنا. مثل البشر العاديين
فقد . واآلن، فقد جاء دور حماس، فهي منظمة مجرمة على كل الوجوه وبكل المقاييس، وشبيهة الى أبعد الحدود                

 مثـل   - هكذا انتظرنا وفكرنـا طـويال        -رفوا  انتظرنا وتطلعنا باستمرار أن يسلكوا على نحو آخر وأن يتص         
وحتى اآلن، وبعد أن حققت هذه الحركة الفـوز         . الحيوانات، مثل البدائيين، وكمنظمة اجرامية فقط، كالجرذان      

 كأشخاص أذكياء، يفهمون الموضوع جيـدا، ليـسوا         - بسرعة   -الكبير في صناديق االقتراع، فاننا اكتشفناهم       
  .ورمتسرعين وال متعجلين لالم

التركيز حاليا ال يزال على عبارة حتى اآلن، أي أن ما نراه وما نقوله عن موقفنا نربطه بالعبارة حتـى اآلن،                     
ولكن فجأة، نشاهد العالم يبتسم لهم ويتحدث معهم، والرئيس بوتين يوجه دعوته اليهم للزيارة، وفرنـسا تفـتح                  

فما الـذي   . قوانين اللعبة دون أن يخبرونا بذلك التغيير      يغيرون فجأة   فها هم هؤالء الشياطين     . ذراعيها لعناقهم 
  .حصل لهم وماذا أصابهم؟

 الحكومة التي سـتكون     - بأن نسمع بأن مندوبين عن هذه الحكومة         - وقد ال يكون بعيدا      -فان يوما ما سيأتي     
م في مكان    قد اجتمعوا مع مندوبين عن حركة حماس ويجلسون مع ذوي اللحى البنية وبقية أصحابه              -مسؤولة  

  .ما
في يوم من االيام، كان هناك من قال من لم يقبل بشارون كرئيس لالركان، عاد وقبل به كوزير للدفاع، وعليه،                    

  .فان من لم يقبل ب أبو مازن كرئيس للسلطة، سوف يعود ليقبل بوريث احمد ياسين ليفاوضه
  عن يديعوت أحرونوت

  ١٣/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
 
   المنزلاحةبنمر مفترس في  .٥٣

  سيفر بلوتسكر
حماس ترفض اإلقرار بمبدأ التقاسم، دولتين لشعبين، دولة اسرائيل للشعب اليهودي ودولة فلـسطين للـشعب                
الفلسطيني؛ فالقومية اليهودية، ومهما كانت حدودها السياسية، ليست بالنسبة لحمـاس إال مـا تمكنـت القـوى                  

ود دولة يهودية من هذا النوع يشكل خروجـاً وكُفـراً بمبـادئ             الشيطانية من احتالله، وأن مجرد التسليم بوج      
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لذلك، فان الشيء الوحيد المقبول على حماس هو اقامة الدولة الفلسطينية من البحر الى النهر، يعـيش                 . القرآن
. فيها اليهود كأقلية دينية ليست لها أية حقوق سياسية، وأن اسرائيل والصهيونية سوف تختفي عـن الخارطـة                 

تردد العرب في البداية بقبول مثل هذه الرواية الحمساوية، ولكن بالتـدريج، وعـن طريـق اسـتمرار            سوف ي 
االتصاالت واللقاءات بين قادة حماس الذين سيظهرون لباقة وكياسة، سوف يتراخى رفض العالم ويبدأ بتبنـي                

  .هذه األفكار
احتجاجـا  (داد التي تتظاهر في هذه االيام       سوف يسأل هؤالء الناس الذين أخذوا يتنازلون ويخضعون لهذه األع         

سيكون هناك من يشير الى النموذج      . ، سيتساءلون ما هو السيئ بوجود دولة واحدة للديانتين؟        )على نشر صور  
فلسطين سيبدأ في الظهـور فـي       : واالسم. الجنوب افريقي بعد إلغاء النظام العنصري لكي يطبق في فلسطين         

  .  من اسرائيل وبتناسٍ وتجاهل كبيرينوسائل االعالم العالمية بدالً
على انها معتدلة قياسا إلى بعض الحركـات        ) والى حد ما فان هذا حق     (حركة حماس قادرة على إظهار نفسها       

فهي مستعدة للوساطة بين روسـيا والشيـشان        . االسالمية المتطرفة االخرى في العالم مثل القاعدة وحزب اهللا        
  .يعيشون فيهاوبين اوروبا والمسلمين الذين 

 هـي دولـة قويـة       ٢٠٠٦فاسرائيل  . يجب على اسرائيل أال تُسهم في لعبة لجم هذا الجامح مع حركة حماس            
فقادة حماس توقفـوا    . ومتطورة وليست بحاجة لكي تعترف بها حركة حماس، وال حتى التعهد بعدم مهاجمتها            

ات التصفية، واذا قرروا العودة الى مثل تلك        عن العمليات االرهابية بعد أن شددت اسرائيل خناقها عليهم بعملي         
  .العمليات فان يد اسرائيل ستعود لخنقهم بتلك العمليات

إذاً، ما الذي سنفعله مع هذا النمر في باحة المنزل؟ هل نطرده؟ أي أن نمارس سياسة أمن وخارجيـة نـشطة                     
عد عدة اشهر، من أجل هـذا سـتكون         تؤدي في نهاية األمر الى إجراء انتخابات جديدة في السلطة الفلسطينية ب           

اسرائيل مجبرة على اتخاذ قرارات مصيرية في مجاالت عدة مثل اإلقدام على عمليـات انـسحاب وانفـصال                  
أخرى من جانب واحد، وكذلك إطالق سراح سجناء لحركة فتح من السجون االسرائيلية وعلى رأسهم مـروان                 

وإذا لم يغيروا؟ فان على اسرائيل أن        .٢٠٠٠ثين من ايلول    البرغوثي، بل والعودة واالنسحاب الى خطوط الثال      
  ٠تعمل بسرعة إلكمال بناء هذا الجدار حول حدودها

  عن يديعوت أحرونوت
  ١٣/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

 
  شيء عن خيار المقاومة والمشروع الوطني .٥٤

  غسان زقطان 
ين المقاومة والسياسة وهو ما ال نتفق معه        مشعل يجد تميز حماس عن العهود السابقة في محافظتها على الخيار          

فيه ف العهود السابقة لم تلغ خيار المقاومة سواء فتح أو بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقـد كـانوا                     
جميعاً كما تشير حماس، دائماً، شركاء في الدم وبناء عليه طالبت بشراكة القرار، والنعاش الـذاكرة القريبـة                  

  !.ى الرجل الذي صمد في خرائب مقاطعة رام اهللايمكن االشارة ال
وكـأن المـشروع الـوطني      ! في التصريحات أيضاً أن حماس ستعيد صياغة المشروع الـوطني الفلـسطيني           

ثمة سوء فهم واضح هنا يتكئ على فكـرة أن فـتح            ...! الفلسطيني مجموعة اجراءات يمكن تغييرها أو شطبها      
  ...ا أشارت الفتاتها االنتخابيةهي صاحبة المشروع الوطني وحارسته كم

المـشروع الـوطني الفلـسطيني       .األمر ال ينحصر بين فتح وحماس بل يتجاوزهما إلى مطالع القرن الماضي           
ومكوناته وعناصره الحية إرث للشعب الفلسطيني وجد قبل فتح و حماس وبقية الفصائل التـي ليـست سـوى               

لتكيف مع مستجدات كل مرحلة، وهو ما أنتج االنتخابات         وسائل يبتكرها الشعب لمواصلة وتطوير مشروعه وا      
  !.األخيرة التي أوصلت حماس الى سدة السلطة



 

 31

  ١٣/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  
  
  

 
  ! جحر مرتينمنحتى ال يلدغ الفلسطينيون  .٥٥

  جواد البشيتي 
أهمية أن يتطرفوا في    يعود إلى إسرائيل الفضل في إقناع الفلسطينيين بالمقاومة خيارا إستراتيجيا، وبضرورة و           

يأسهم وقنوطهم من خيار الحل النهائي لمشكلتهم القومية عبر التفاوض السياسي معها، أما القول الفلـسطيني،                
عبر حركة حماس، بضرورة االستمساك بالمقاومة خيارا إستراتيجيا، وبإمكان الجمع بين المقاومة والـسياسة،              

   ليس في االضطرار فضيلة،أو بينها وبين السلطة، فليس بالفضيلة؛ ألن
السالم، مع كل ما بذل من أجله من جهود ومساعٍ، ومع كل ما توصلت إليه هذه الجهود والمساعي والتفـاوض      
السياسي من اتفاقات، كان الجبل، الذي تمخض فولد فأرا، فالحل النهائي عبر التفاوض السياسي، وعبر تنفيـذ                 

خ إذ ُأخِضع لمنطق األحادية اإلسرائيلية في الحل، وإذ تـسلحت هـذه             االتفاقات التي أنتجها هذا التفاوض، مسِ     
  األحادية برسالة الضمانات، 

واالعتراف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين مِسخ هو، أيضاً، إذ لم يبقَ منه إال كـل مـا يؤكـد األحاديـة                     
 الحق في العيش في أمن وسـالم،        الفلسطينية في االعتراف، فإسرائيل التي حظيت باعتراف فلسطيني بأن لها         

وضمن حدود آمنة ومعترف بها، لم تعترف حتى اآلن بأن للفلسطينيين، أو للشعب الفلسطيني، حقوقا قوميـة،                 
  ولو كانت هذه الحقوق في الشكل والمحتوى اللذين حددتهما الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة،

 يسمح بتحول هذا االعتراف، عمليا وواقعيا، إلى اعتراف فلسطيني          وإذا كان االعتراف المتبادل من النمط الذي      
أحادي الجانب فإن إسرائيل تطلب مزيدا منه، فحركة حماس تُدعى إلى اعتراف بإسرائيل ال يختلف في منطقه                 
ونتائجه وعواقبه عن اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بها، وهذا االعتراف، المدعوة حماس إليه، قـد تـرد                 

شكرا لكم، لقد اعترفتم أنتم أيضا بأن إلسرائيل، وليس للفلسطينيين، حقوقا قومية وتاريخية             : ه إسرائيل قائلة  علي
  !في فلسطين

أما إذا جاء اعتراف حماس بإسرائيل، أو عبر قبول حماس مبادرة السالم العربية التي أقرت في قمة بيـروت                   
بول والرفض، وستعلن وتؤكد أنها فـي غنـى عـن هـذا             ، فلن تقف الدولة اليهودية حائرة بين الق       ٢٠٠٢سنة  

  االعتراف،
إن السؤال الذي تمجه أسماع إسرائيل هو ما الذي يمكن وينبغي للدولة اليهودية أن تقوله وتلتزمه وتفعله قبـل                   
ومن أجل أن تعترف حماس بها كما اعترفت المنظمة من قبل؟، إجابة هذا السؤال إنما هي المـستحيل بعينـه                    

مـا الـذي    :  إلى إسرائيل، أما حماس فإن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليها أن تجيب عن السؤال اآلتي               بالنسبة
يمكن وينبغي للحركة أن تقوله وتلتزمه وتفعله قبل ومن أجل أن تعترف إسرائيل بـالحقوق القوميـة للـشعب                   

  الفلسطيني كما تحددها الحركة؟،
من نتائج أهمها حق الحركة في تأليف الحكومة الفلـسطينية           التشريعي مع ما يترتب على ذلك        فيفوز حماس   

المقبلة في الطريقة التي تشاء، ليس بمشكلة ال يمكن حلها لو أن إسرائيل جادة حقا في حل نهائي عبر التفاوض                    
السياسي، فحكومة اولمرت تستطيع القول إن إسرائيل اتفقت مع منظمة التحرير الفلسطينية علـى أن الملـف                 

هو من اختصاص المنظمة المستوفية شروط التفاوض اإلسرائيلي معها، إسرائيل لم تقل ذلـك، ولـن                السياسي  
 وإلزام لها بالعودة إلى خيار الحل عبر التفاوض مع          ألن في قولها هذا نفي لنفيها وجود شريك فلسطيني،        تقوله؛  
  المنظمة،
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ئيل ستظل مصرة على أن الشريك الفلـسطيني        هذا الخيار، أي خيار نفي النفي، ليس بالخيار اإلسرائيلي، فإسرا         
ما عاد له من وجود في المنظمة، وفي السلطة التي أقامتها المنظمة بموجب االتفاقات المبرمة بينها وبين الدولة                  

  اليهودية، 
كل ما ستقوله وستفعله إسرائيل من اآلن وصاعدا لن يتعدى طلب أن تلبي حماس شروطا ومطالب ال يمكنهـا                   

ها، فتُعِلن، من ثم، أن حماس ليس في مقدورها أن تصبح الشريك الفلسطيني الجديد، وأن على الدولـة                  أبدا تلبيت 
اليهودية المضي قدما في تنفيذ خطتها للحل األحادي الجانب في الضفة الغربية، والذي تَنظر إليـه علـى أنـه                    

  جوهر وأساس الحل النهائي الذي قد يتمخض عنه التفاوض السياسي مستقبال،
وإذا كان من فرق بين هذا الحل األحادي والحل النهائي فإن هذا الفرق أوضحته وشـرحته وزيـرة خارجيـة                    

إن الرئيس جورج بوش قد قال بالفعل إنه عند إجراء المفاوضـات            : الواليات المتحدة كوندوليزا رايس إذ قالت     
، ولكن  ١٩٦٧يدة على األرض منذ     في شأن الوضع النهائي سيكون من الضروري األخذ باالعتبار الوقائع الجد          
  يجب أال يقوم أحد الطرفين، في أي حال، بذلك بمنأى عن تلك المفاوضات، 

هذا معناه أن الحل الذي تضمنته رسالة الضمانات التي تسلمها شارون من الرئيس بوش يجـب أن ينفَّـذ مـن           
ئيلية، وكأن رايس تدعو اولمرت إلى      خالل التفاوض السياسي مع الفلسطينيين، وليس من خالل األحادية اإلسرا         

أن ال ييأس من إمكان أن يضطر الفلسطينيون إلى أن يقبلوا حال نهائيا عبر المفاوضات ال يختلف في جـوهره                    
  وأساسه عما تضمنته رسالة الضمانات، وعما تعتزم إسرائيل تنفيذه من جانب واحد في الضفة الغربية،

 التوسع في األحادية لتشمل الضفة الغربيـة، ولكنهـا تحـضه علـى              رايس ال تدعو اولمرت إلى االمتناع عن      
االحتفاظ بقدر من األوراق التفاوضية يكفي للحفاظ على مبرر الستئناف مفاوضات الحـل النهـائي مـستقبال،               
فاألحادية التي تحبذها رايس إنما هي التي يتحول بفضلها التنازل اإلقليمي في الضفة الغربية إلى مزيـد مـن                   

يع الجغرافي والديمغرافي للسجن الجماعي الفلسطيني، الذي فيه، وبه، يتعرض الفلـسطينيون لـضغوط،              التوس
تسمح لهذا السجن بأن يدخل التاريخ بصفة كونه مرحلة انتقاليـة بـين االحـتالل والحـل المفـروض علـى          

  الفلسطينيين،
، أي إنهـاء المقاومـة العـسكرية        واألمن هو كل ما يهم إسرائيل في هذه المرحلة االنتقاليـة، وهـذا األمـن              

للفلسطينيين، يقوم، بحسب التصور اإلسرائيلي، على استكمال بناء السور األمني، وعلى استخدام وسائل الحرب              
عن بعد في خلق مصلحة للفلسطينيين في التوقف عن أعمال المقاومة العسكرية، وكأن الهدف اإلسرائيلي هـو                 

كن، ورفع كلفة المقاومة العسكرية إلى أقـصى حـد ممكـن، فالهدنـة      خفض كلفة االحتالل إلى أقصى حد مم      
الطويلة األجل تريدها إسرائيل مقابال فلسطينيا لكل حل أحادي الجانب تقوم به، وال تريدها جزءا مـن الحـل                   

، ١٩٦٧الذي اقترحه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي يقوم على انسحاب إسرائيل حتـى حـدود                 
  لحقوق الفلسطينية،واعترافها با

في الوقت الحاضر، وإلى أن يصبح ممكنا إقامة الدليل العملي على أن التفاوض الـسياسي يمكـن أن يعطـي                    
الفلسطينيين أكثر كثيرا مما يعطيه لهم الحل اإلسرائيلي األحادي الجانب، ليس للفلسطينيين من مصلحة حقيقيـة                

  مدعوة إلى تلبيتها، وواقعية في أن تلبي حماس كل الشروط والمطالب ال
حتى اآلن، ليس من خيار لدى إسرائيل سوى حٍل يقوم على الالحل، وكل تنازل فلسطيني اآلن لـن يكـون إال                     

  في إضعاف الحاجة اإلسرائيلية إلى الحل عبر المفاوضات السياسية، مجانيا، ويمعن
  ١٣/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 

 
  انطالق اوليةنقطةاالعتراف الدولي بحماس  .٥٦

  د امين المشاقبة.أ
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تسعى حركة حماس الفائزة باالغلبية المطلقة في المجلس التشريعي الفلسطيني لتحقيق هدفين مهمين هما، 
الحصول على االعتراف بالحركة : الوصول بالتعاون مع االطراف الفلسطينية لتشكيل حكومة وطنية ، والثاني

لصادرة عن قيادة الحركة دلت بوضوح على النهج على الساحة االقليمية او الدولية، ومعظم التصريحات ا
الواقعي والعملي مع الحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وليس لديهم اي تحفظ بأن تشارك كافة القوى الفلسطينية 
في الحكومة القادمة التي سوف تشكل بعد انعقاد المجلس التشريعي وال مانع لديهم من عقد هدنة طويلة المدى 

اعلنوا سابقا احترامهم لكل االتفاقات الدولية شريطة ان تحقق االهداف االصيلة للشعب مع اسرائيل، و
الفلسطيني في اقامة دولته، وحق العودة او باالحرى االنسحاب الكامل من االراضي التي احتلت في الخامس 

االراضي  الداعي لالنسحاب من ٢٤٢ وباطار عملي تطبيق قرار مجلس االمن رقم ١٩٦٧من حزيران عام 
الفلسطينية المحتلة في ذلك النزاع، ويشمل هذا انهاء وازالة المستوطنات وعودة القدس الشريف، وحسب 

 االسرائيلية فالمطلوب من حماس االعتراف باسرائيل، وانهاء العنف، وازالة االسلحة من - الرؤية االميركية 
ات االرهابية، والمعروف ان حماس تمثل حركة القوى المسلحة وان لم تفعل ذلك فهي باقية على قائمة المنظم

المقاومة االسالمية في فلسطين المحتلة وهي حركة لمقاومة االحتالل نشأت اثناء و جوده وحق المقاومة 
معروف ومقر دوليا الية شعوب تقع تحت طائلة االحتالل ومن هذا المنظور فالحركة هي اساسية في بنيان 

مجلس التشريعي هو نتاج عملية ديمقراطية طالبت بها اسرائيل واميركا معا المجتمع الفلسطيني ووصولها لل
ومن هنا يجب احترام ارادة الشعب الفلسطيني في حريته واختياره الديمقراطي، فهذا نتاج الديمقراطية التي 

والفرز تدعوا و تسعى الواليات المتحدة لنشرها في المنطقة ومن هنا يجب االعتراف بهذه االرادة الشعبية 
الديمقراطي ال محارباتها وعدم االعتراف بها وهذا الموقف المحابي السرائيل يمثل ازدواجية المواقف 

وباعتقادنا ان . واالنحياز االعمى الذي ال يخدم المسار السلمي واالستقرار االمني والسياسي في المنطقة
ن تقوم بها دولة ما اال وتتوالى االعترافات عمليات االعتراف بالحركة حماس هي تراكمية مثل كرة الثلج، ما ا

ونرى ان هذه الخطوات التي تمت تمثل انتصارا لحركة حماس في مجال االعتراف بها وضرورة دعمها وما 
ان تستطيع الحركة من كشف اوراقها اكثر في مجال مواقفها ونظرتها لتشكيل الحكومة خصوصا انهم يريدون 

 قيادات الحركة مثل رئيس الجامعة االسالمية بغزة لمؤشر قوي على عدم رئيس حكومة مقرب اليهم وليس من
تزمتهم بالكراسي والبحث عن المواقع في السلطة، وهذا االختيار ان تم سوف يدفع بالعديد من القوى 
والخيارات السياسية من المشاركة بالحكومة القادمة، وستوضح االيام القادمة االبعاد الرئيسة في سير هذه 

حركة وتقدمها، ونرى ان المرونة السياسية يجب ان تكون حاضرة، كي تحقق شيئا من اهدافها وترى ال
اسرائيل ان الخطوة الروسية هي تهديد لها و هذا منطق غير مقبول ويجافي االسس الديمقراطية التي ينادون 

 . هي ارادت السالمبها، ونقول ان على اسرائيل ان تقبل االمر الواقع وتتعامل بجدية مع حماس إن 
  ١٣/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 

 
  اسرائيلبدولةازالة الجدار ال االعتراف  .٥٧

  محمود الريماوي
منذ خمس سنوات حين قاد شارون انقالبه المعلن، على مرجعية العملية السلمية وعلى االتفاقيات المبرمة، فقد 

لم يتم الطلب منه كا . يف مع شارون وسياساتهسعت االطراف الغربية رغم التميز االوروبي االيحابي، الى التك
إذ انبرى ذلك الشخص الى حمل : يحدث اآلن مع حماس االلتزام بما يتعين عليه االلتزام به، بل انعكست اآلية

العالم كله، على التكيف معه ومجاراته والتغطية عليه حتى وهو يهدم آالف المنازل، ويقوض مقرات السلطة، 
 .  من نفسه السنية مرجعية لكل شيء، مع طرح المرجعيات الدولية جانباوهو ما حدث، إذ جعل

وال يقترح المرء هنا على حماس فعل الشيء ذاته، تأسيسا على أن العالم يخضع لمعايير القوة، بأكثر مما 
يسعى الى إحقاق الحق والعدل، واالهتداء بمعايير متفق عليها، مثل قرارات مجلس األمن وأحكام القانون 
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بل أن تعمد الحركة الى التركيز على السلوك االسرائيلي القائم على اللصوصية والبلطجة، وعلى إدامة  .الدولي
 .االحتالل ومضاعفته وتعظيمه، جنبا الى جنب مع ابداء االحترام الواجب لمقتضيات الشرعية الدولية

 بالدولة االسرائيلية، فإن الحركة وفي الوقت الذي تطرح فيه جهات عديدة في عالمنا على الحركة االعتراف
إذا بادرت لطرح مسألة جدار الضم والتوسع، الذي صدر قرار من اعلى هيئة قضائية في العالم  تحسن صنعا،

بإزالته، وذلك في إطار الدعوة الواضحة والحازمة والمقتضبة، إلنهاء االحتالل االستيطاني والعسكري، وفتح 
إذ يجب أن يكون محظورا استمرار االنسياق . اسرائيلية وفلسطينية:  دولتينالطريق امام اعتراف متبادل بين

الى اللعب داخل الملعب االسرائيلي، بحيث يضع الطرف اآلخر سلم أولويات بمايكفل تحقيق مطامعه المكشوفة 
ري ، ويجري الخضوع لهذه األولويات وإن بغير قصد، وحتى لو تم ذلك على طريقة الرفض المعلن، الذي يج

أيضا استثماره من الطرف اآلخر، فاألصح من هذا وذاك وضع أولويات وطنية ذاتية، من قبيل شن حملة 
 ١٩٦٧مكثفة ودائمة ضد وجود الجدار في عمق االراضي المحتلة، واعتبار كل مظاهر االستيطان منذ العام 

وجوب الشروع في البدء وخاصة في القدس الشرقية وما حولها، غير مشروعة وباطلة وواجبة اإلزالة، و
 .بإطالق سراح آالف األسرى

وهذا االقتراح بالتركيز على السلوك االسرائيلي، ومنح ذلك األولوي ، هو أيضا برسم االعالم العربي، حتى ال 
يهنأ اللصوص بانصراف العالم عن االهتمام بما ارتكبوه وما يرتكوبنه، دون توقف وعلى مدار الساعة، بحجة 

 .  مدعوة لالعتراف بدولة نتنياهو وشاؤول موفاز وايهود اولمرتأن حركة حماس
  ١٣/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 

 
  ! إسرائيلي على فتح اإلبتعاد عنه-إفشال حماس هدف إميركي .٥٨

  خالد الحروب      
خسارة فتح على الصعيد الحزبي في اإلنتخابات الفلسطينية كانت مفاجأة، لكن خسارتها على الصعيد الـوطني                

ستحدث تلك الخسارة اذا أصرت فتح على موقف اإلستنكاف عن مشاركة حمـاس فـي أي حكومـة                  . قعةمتو
مثل هذا الموقف يعني اإلنخراط، وبال مواربة، فـي الـسياسة اإلسـرائيلية             . إئتالفية أو شكل تشاركي للسلطة    

جوانب كثيرة  . نه أنتخبها واألميركية الهادفة إلى محاصرة سلطة حماس وإفشالها، ومعاقبة الشعب الفلسطيني أل          
من المأزق متعدد االوجه الذي وجدت حماس نفسها فيه هي من نواتج سياسة فتح في االعوام العشرة األخيـرة                   

الفوضى األمنية، الفساد، إتكالية اإلقتصاد الفلسطيني على المساعدات، تضخم الجهاز البيروقراطـي،            . أو أكثر 
.  العالم وصار يطالب الفلسطينين باإلنحناء تحته، وغير ذلك كثيـر          السقف السياسي المنخفض الذي تعود عليه     

  .وبصراحة أكثر، الخراب الفلسطيني الذي تتسلمه حماس اليوم هو نتيجة سياسة فتح وعملها حتى أمس
لم تستطع فتح إصالح ذلك الخراب بسبب صراعاتها الداخلية الطاحنـة، وتعـدد مراكـز القـوى والقيـادات                   

جود حماس اآلن فربما يكون فرصة حقيقية لحركة فتح كي تساهم في اإلصالح بعيـداً عـن                 أما و . واألجهزة
تدرك فتح طبعاً حاجة حماس إليها اآلن، وتعلم أن مشاركتها          . صراعات القوة والنفوذ التي أجهضت مشروعها     

ـ       . ل حماس يسهل على األخيرة مهمتها خارجياً وداخلياً        اس سـتواجه   وتدرك فتح ويدرك الجميع أيضاً أن حم
لكن تستطيع حماس في نهاية المطـاف       . صعوبة حقيقية في المضي قدماً إذا قررت فتح أن تعوقها بغية إفشالها           

أن ترمي دالل فتح خلف ظهرها وتسير إلى األمام مستندة إلى تفويض شعبي كاسح، وبمؤازرة مستقلين وقوى                 
وإذا مـا   . وطنية كبرى فوق خسارتها الحزبية    في هذه الحال ستراكم فتح خسارة       . واسعة في الداخل والخارج   

ومشاركة فتح  . أشتد الحصار على سلطة حماس من الخارج، أميركياً وأوروبياً وإسرائيلياً، فإن شعبيتها ستزداد            
ففـي  . في الحصار على حماس عن طريق الداخل سيزيد من خساراتها وسقوطها في عيون الشعب الفلسطيني              

إال عن أربع سنوات هي فترة والية المجلس التشريعي، وستمر بأسرع مما تتوقع             نهاية المطاف نحن ال نتحدث      
ما هو شكل الفشل الذي تتمناه وتتوقعه       : والسؤال الذي يجب أن تطرحه فتح على نفسها هو اآلتي         . فتح وحماس 
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ت الـشهرية   ل حماس ويكون مفيداً لها في الدورة المقبلة من اإلنتخابات؟ هل هو فشلها في إستجالب المساعدا               
من الخارج؟ والتي إن لم تأت فإن الفلسطينين لن يسامحوا كل من ساهم في محاربتهم في لقمة عيـشهم، بمـن                     

هل هو فشلها في أن تجري مفاوضات طويلة وال معنى لها مع إسرائيل؟ وهي المفاوضات التي أدت                 . فيهم فتح 
وهي ان ليس   : مرارة عن خسارتها في اإلنتخابات    على فتح أن تواجه حقيقة مرة ال تقل         . إلى خسارة فتح نفسها   

أمضت فتح والسلطة أكثر    . هناك شكل لفشل حماس في السنوات األربع المقبلة يمكن أن تستثمره فتح كي تفوز             
من أثنتي عشرة عاماً من عمر أوسلو من دون أن تقربا حلم مشروع الدولة الفلسطينية الحقيقية المـستقلة إلـى           

ولن يضير حماس أن تضيع أربع سنوات إضافية، هذا بافتراض أن إسرائيل لن تعتمد سياسة               . واقع الفلسطينين 
  .اإلنسحابات من طرف واحد ومن دون تنسيق مع حماس

خالل االربع سنوات المقبلة ستنضج حماس أكثر، وتختمر خبراتها السياسية، وتـصقل كوادرهـا وسياسـيها                
وعندما يحين موعد اإلنتخابات المقبلة ستكون      . لسياسي العام والمباشر  والمستقلين المؤيدين لها في بوتقة العمل ا      

عندها ستخوض اإلنتخابات على قاعدة الخبـرة       . شهيتها للسلطة قد إزدادت، ولن تعود زاهدة فيها كما هي اآلن          
خـرى  على فتح أن تتعقل الحقيقـة المـرة األ        . التي إمتلكتها، وستخطط للفوز مجدداً، كما لم تخطط هذه المرة         

إذا فازت حماس كل هذا الفوز الكاسح وهي لم تخطط له ولم تتوقعه، فكيف ستكون الحال إن خططـت                   : التالية
  للفوز وأستثمرت الدعاية واإلعالم وموقعها في السلطة؟

فتح هي مؤسسة المشروع الوطني الفلسطيني، وهي صاحبة الرصاصة األولى، وتاريخها النـضالي الطويـل               
ين نفسه خالل نصف القرن الماضي، وهي أسست لحال ال ينتقص منها إال غير المنصفين،               أختلط بتاريخ فلسط  

قدمت ألوف الشهداء الذين صاروا أعالماً على طريق طويـل مـن            . وفي الواقع ال تحتاج الى شهادة من أحد       
كنت من  تم. الكفاح، وقدمت عشرات األلوف من األسرى الذين أفنوا زهرات شبابهم من أجل مشروع التحرير             

صوغ رؤية سياسية وطنية تقوم على أولوية التحرير على األيديولوجيا، وبها تغلغلت في وجدان الفلـسطيينين                
لم تتبن عقيدة فكرية صارمة، أو أيديولوجيا تفرزها على مفـرزة اليـسار الواضـح أو اليمـين                  . لعقود طويلة 

ل اإلسرائيلي أكثر بكثير من إنهماكه بالـسجال        الواضح، فتفوقت على األثنين في واقع فلسطيني مهموم باإلحتال        
صارت منهمكـة فـي الفئويـة والحزبيـة         . لكن فتح التي خسرت اإلنتخابات اليوم ليست فتح األمس        . الفكري

. وهي اآلن تـدفع الـثمن     . والمصالح الشخصية، ولم تعد تشبه فتح التي محضها الشعب الفلسطيني حبه وثقته           
أما أن تجنح الـى اعتمـاد       .  حساباتها، وفي نصب عينيها مصلحة فلسطين      عليها أن تستوعب الدرس وتراجع    

قد تُفشل فتح حمـاس     . سياسة تأرية وكيدية من حماس بأمل إفشالها فهي لن تحصد سوى مزيد من الخسارات             
  .لكنها ستغرق معها، ويلحق بهما ما تبقى من مشروع وطني فلسطيني

 أن يلقنوا الشعب الفلسطيني درساً في حسن اإلختيار، وذلك عـن            يريد االسرائيليون واألميركيون واألوروبيون   
كل خطوة عملية سيقومون بهـا     . طريق تضييق الخناق المادي والسياسي عليه عقاباً على إختياره الديموقراطي         

الغباء المشترك في السياسة االسرائيلية واألميركية واألوروبية يمنع هـذه    . ستعزز من وضع حماس في الداخل     
طراف من إدراك حقيقة هي ألف باء السياسة في المنطقة العربية، رضينا أم غضبنا، وهي أن محاصرة أي                  األ

طرف عربي، سواء أكان دولة أم منظمة، من جانب السياسة الغربية واإلسرائيلية هي جواز المـرور ألوسـع                  
كلما حوربت  . اً كلما قويت شعبياً   كلما حوربت حماس إسرائيلياً وأميركياً وغربي     . قدر متخيل من التأييد الشعبي    

هذا المعادلة البسيطة هي التي تفسر الشعبية الهائلة التـي          . سورية إسرائيلياً وأميركياً وغربياً كلما قويت شعبياً      
  .تمتع وال يزال يتمتع بها دكتاتور باطش مثل صدام حسين

اس سيراها الفلسطينيون طرفاً عميالً      االميركية الغربية ضد حم    -إذا وضعت فتح يدها في الحرب اإلسرائيلية        
أما إذا تحملت مسؤولياتها الوطنية برجولة وشجاعة وتشاركت مـع حمـاس فـي حمـل                . بعيداً عن وجدانهم  

بوجود فتح وحماس في سلطة واحدة ولمـدة        . المسؤولية فإنها ستعود تدريجاً إلى فتح التي يعرفها الفلسطينيون        
تكون تاريخية لمحاولة صوغ برنامج وطني فلسطيني مشترك يتوافـق          أربع سنوات قادمة ستتاح فرصة ربما       
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وفرصة لصوغ شرعية فلسطينية جديـدة ممثلـة        . عليه الشعب الفلسطيني ممثالً بأهم قوتين فيها وأكثرها نفوذاً        
وحماس السلطة مهيأة أكثر بكثير من حماس المعارضة ألن تعطي لبعدها البراغماتي            . للواقع الفلسطيني الحالي  

قصى إمتداداته، والفلسطينيون سيتفهمون براغماتية حماس، ومناوراتها ومراوغاتها كي تخفف الحصار عليها            أ
ال يزال رأسمال حماس السياسي كبيراً، وهي لم تنفق منه إال           . وتقلل من الضغوط عليهم بسبب فوزها بقيادتهم      

راً في مواقفها، وهو تغير لن يبلغ ما حـدث          سيتسامح الشعب الفلسطيني مع كثير مما قد يبدو تغي        . الشيء القليل 
من البرنـامج   (من تغيرات في مواقف فتح والتي على رغم إنعطافاتها الحادة ظل الشعب الفلسطيني واثقاً فيها                

 التي تضمنت إعترافا ضـمنيا بإسـرائيل،        ١٩٨١، إلى اإلقرار بمبادرة القمة العربية في فاس         ١٩٧٤المرحلي  
كل تلك المحطات أفلتت بهـا      ). ١٩٩٣، وصوالً إلى توقيع أوسلو عام       ١٩٨٩طينية سنة   إلى إعالن الدولة الفلس   

لكن سرعان ما بددته في سنوات ما بعـد         . فتح من غضب الشعب الفلسطيني بسبب رأسمالها السياسي الطويل        
مـن  السنوات األربع المقبلة لن تخفض من رأسمال حماس ما خفضته السنوات الطويلة لمسيرة فـتح                . أوسلو

  .منتصف السبعينات حتى اآلن
بدل أن تغرق فتح في تسيس صبياني إنتقامي من حماس ال سبب له إال حسن أداء األخيـرة فـي اإلنتخابـات                      

وعليها أن تعيـد تعريـف      . وفوزها به، عليها أن تفكر إستراتيجياً ووطنياً بمآالت مثل هذا التسيس وإنعكاساته           
رض، فهي لم تعد القوة األولى والمتفردة بالسيطرة على القرار الفلـسطيني،            نفسها وفق الوقائع الجديدة على األ     

. ولم يعد بإمكانها أن تسترخي على وهم الشعبية والتجذر في شرائح الشعب الفلـسطيني             . والسياسية الفلسطينية 
اتها على  كما عليها أن تقلل من مراهن     . فقد ولدت أجيال، وماتت أجيال، وسارت مياه كثيرة تحت جسور كثيرة          

فتلك التأشيرة قد تكون لغما ينفجر فـي        . النظام الدولي الذي أعطاها تأشيرة دخول حرم منها حتى اآلن حماس          
إذا أستمرت في إستخدام خطاب تخويفي للشعب الفلسطيني بأن وجـود حمـاس             . حضنها إن أساءت إستخدامه   

سطيني الذي يعلم أن العالم المقصود هنا هو        على رأس السلطة يعني مقاطعة العالم للفلسطينين، فإن الشعب الفل         
  .الواليات المتحدة وأوروبا سيستثار أكثر ويؤيد حماس أكثر

وفي نهاية األمر ستجد حماس شقوقاً هنا وهناك في جدار النظام الدولي، ومن المؤكد أنها بحكومـة إئتالفيـة                   
والخارج، ستدير حقبـة الـسنوات األربـع    تكنوقراطية تستفيد من خبرات آالف الكوادر الفلسطينية في الداخل        

وفي هذه الحالة يكون علـى      . التالية بخسائر طفيفة على جبهتها، حتى ال نقول بنجاح، وتقلب توقعات الكثيرين           
فتح أن تواجه إنتخابات قادمة وقد أضيفت إلى قائمة اإلتهامات التي رصدها الفلسطينيون لها تهمة المساهمة في                 

  .ارهم، واإلنخراط غير المباشر في سياسات خصومهمتجويع الفلسطينين وحص
  ١٣/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  حركة حماس وتحديات القيادة  .٥٩

  ماجد كيالي  
استطاعت حركة حماس، عبر االنتخابات التشريعية الفلسطينية، تحقيق نجاح منقطع النظير، إذ انتقلـت هـذه                

نظيم الثاني، إلى مكانة التنظـيم األول، ومـن         ومن مكانة الت   . الحركة، مرة واحدة، من المعارضة إلى السلطة      
وبغض النظـر عـن األسـباب       . موقع الخارج عن الشرعية إلى موقع الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني          

الداخلية والخارجية لهذا االنقالب، فإن حماس باتت معنية، بأسئلة ما بعد الفـوز، أي بالتحـديات والتبعـات،                  
، التي يرتّبها عليها موقعها الجديد، في قيادة السلطة، وربمـا فـي قيـادة الـساحة                 الداخلية والخارجية، أيضا  

وعلى الرغم من الحديث االيجابي عن االنقالب الديمقراطي الحاصل، وسالسة تداول السلطة، في              . الفلسطينية
ار بالعوائق التي قـد     الساحة الفلسطينية، إال أنه ثمة تخوف مشروع جراء المبالغة بما حصل، أو جراء االستهت             

  . تحول دون تحقيق هذه النقلة السياسية الكبيرة بشكل ناجز
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وفي هذا الوضع فإن حركة حماس ربما تكون معنية أكثر من غيرها، بكبح المشاعر المشوشة، الناجمـة عـن                   
معه، والتحلّي  والتأنّي في التعاطي     . نشوة الفوز، وحراسة التغيير الحاصل، عبر استنتاج الدروس الالزمة منه         

بالحكمة في قيادته، وباألخص عبر عدم استدراج ردود أفعال انقالبية أو انفعالية،على جاري عهدها في المبالغة                
وبالخصوص، فإن حركة حماس، على الصعيد الذاتي والداخلي، معنية بتكييف ذاتهـا             . في مرحلة المعارضة  

  : مهمة التاليةللتعامل، بمرونة وبمسؤولية وجدية، مع التحديات ال
فالساحة الفلسطينية باتت فجأة في مواجهة واقع جديد، إذ أن رئاسة السلطة في             .   التعامل مع مؤسسة الرئاسة     ١

وفي هكـذا    ). وربما لمرشح قريب منها   (يد حركة فتح، في حين أن رئاسة الحكومة باتت في يد حركة حماس              
، هو الـذي يـتحكّم بإصـدار القـوانين          ) قيادة فتح  وهو من (وضع فإن الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة        

مع النـواب المـستقلين     (ومشكلة حماس، أيضا،     . والتشريعات وإدارة القضايا الخارجية واألمنية والتفاوضية     
)  مقعـدا ٨٨( مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي، بمعنى أنها ال تتّمتع بأغلبية الثلثـين          ٧٨أنها تملك   ) المقربين

والمفارقة أن فتح باتت لوحدها تتمتّـع بميـزة          .  الستصدار تشريعات وقوانين أساسية من المجلس      التي تؤهلها 
وال شك أن    . الثلث المعطّل، ما قد يؤدي إلى شّل فاعلية التشريع في المجلس، من خارج التوافق مع حركة فتح                

 النظام الفلسطيني، ألن البـديل       وفتح أيضا نوعا من المرونة لتسيير دفّة       ،هكذا وضع يتطلّب من حركة حماس     
عن ذلك، أي عن انعدام التوافق بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وعن الشلل في المجلس التـشريعي، ربمـا                  
يؤدي إلى قطع االنتصار على حماس والتوجه نحو انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، من الصعب اآلن التكهن                

  . بطبيعة نتائجها
فمما ال شك فيه أن حركة حماس تنظر بعين القلق والتوجس إزاء التركـة التـي   .  السلطة التعامل مع أجهزة ٢

والتي سـتظل موضـع      . وجدت نفسها معنية بإدارتها، والمتمثلة خصوصا باألجهزة األمنية واإلدارية والمالية         
عوى فساد القيمين عليهـا،      فتح، وبد  ،شبهة بالنسبة لها، وعبئا عليها، بدعوى والء هذه األجهزة للسلطة السابقة          

  . كما بدعوى حقها في وضع محازبيها ومناصريها في المراكز المهمة لتسهيل إدارتها
بديهي أن واجب حركة حماس في موقعها القيادي الجديد، باإلضافة إلى مشروعية ووجاهـة كـل المبـررات                  

 . ن الوالءات والعصبيات الفصائلية   السابقة، العمل على ترشيد أجهزة السلطة، ولكن شرط أن يتم ذلك بمعزل ع            
استئصالية في أجهزة السلطة، ألن هـذا وذاك ربمـا   / ومن دون التسرع باإليحاء بالسعي إلحداث حالة انقالبية     

يخلقان ردود فعل غير محسوبة، وقالقل تساهم في زعزعة استقرار وجود حماس في السلطة، أو تقصير أمده،                 
  . بوسيلة أو بأخرى

الجة وضع األجهزة، والقائمين عليها، ينبغي أن يخضع لحسابات الشراكة الـسياسية، ولمعـايير              المعنى أن مع  
وفي كل حال فإن حركة حماس ينبغـي أن تكـون            . الكفاءة والنزاهة الشخصية والخضوع للمراقبة والمحاسبة     

ي النظام الفلـسطيني،    معنية بالتمييز بين مؤسسات السلطة، وبين منافستها لفتح، في سعيها لتكريس المأسسة ف            
بحيث تتكرس حيادية أجهزة السلطة، عن الصراعات السياسية، وبحيث تخضع لرقابـة المجلـس التـشريعي                

  . وسلطة القانون
إضافة إلى النقطتين األوليتين، فثمة مشكلة أخرى تقف حجر         .   التعاطي مع واقع منظمة التحرير الفلسطينية       ٣

اس للنظام الفلسطيني، تتعلق، أوال، بكونها تعمل مـن خـارج مؤسـسات             عثرة أمام تحكم، أو أمام قيادة، حم      
هكذا فثمة نوع من الفيتو من قبل حركة فتح على قيادة حماس             . المنظمة، وثانيا، بحكم هيمنة فتح على المنظمة      
  . وتوجهاتها السياسية، في المؤسستين القياديتين

لسلطة، وهي الممثل الشرعي الوحيد للـشعب الفلـسطيني،         والمعلوم أن منظمة التحرير هي المرجعية القيادية ل       
وبدون دخول حماس إلى المنظمـة، وعكـس         . وهي بمثابة الرمز والموحد للفلسطينيين والمعبر عن قضيتهم       

الجديد عليها، من الصعب على حماس إدارة الوضع الفلسطيني، أو التحكم بتوجهاته السياسية،             ) القيادي(واقعها  
  . باعتبارها قائدا للشعب الفلسطينيأو تكريس ذاتها 



 

 38

فعلى الرغم من الفوز الساحق الذي حققته حماس في االنتخابات، فإن تعميـد هـذا               .   واقع المنافسة مع فتح     ٤
   : الفوز وتأكيد شرعيته، لتكريس قيادتها، ربما يتطلب جولة انتخابية أخرى؛ ألسباب عدة، أهمها

  نفـوذ    ٣ رئاسة المنظمة،    ٢  رئاسة السلطة،     ١: أوراق القوة، وضمنها  أوال، أن فتح مازالت تمتلك العديد من        
  تماثلها مع الواقع العربي والدولي، وهي أوراق تتيح لفتح الحد من دور              ٤قوي في أجهزة السلطة والمنظمة،      
  . حماس القيادي والشك بمشروعيته

في نسبة ال بأس بها، ليس لخيار حمـاس         ثانيا، من تفحص نتائج االنتخابات، يمكن تبين أن نجاح حماس جاء،            
بمعزل عـن إخفاقاتهـا فـي       (السياسي، وإنما نتيجة لتردي واقع فتح، أي بسبب خالفاتها وترهلها واستهتارها            

كما أن نسبة من التصويت االحتجاجي ضد فتح بين الناخبين إزاء حـال              ). المفاوضة واالنتفاضة وبناء الكيان   
ولعل هذا يفسر التعادل في االنتخابـات   . ستهتار بمشاعر الناس، في الضفة والقطاع    الفساد والفلتان األمني واال   

، في مقابل الفجوة فـي نتـائج انتخابـات          ) بالمئة ٤٤(وحماس  )  بالمئة ٤٢(بين حركتي فتح    ) الوطنية(النسبية  
 بالمئـة   ٦٨مقابـل   ( بالمئة مـن المقاعـد       ٢٦الدوائر، التي حصدت فيها فتح هزيمة مريعة، بحصولها على          

ففي هذه االنتخابات عاقب ناخبو فتح ومؤيدوها حركتهم على الشخصيات التي صدرتها في قوائمها،               ). لحماس
كما يمكن لفت االنتباه إلى أن تنافس أبناء فتح من خـارج             . أكثر من كونهم انحازوا إلى خيار حماس السياسي       

  . صالح حماس في الدوائرأدى إلى تشتيت األصوات ل) ١٥٠حوالي (القوائم الرسمية 
فقد أدت نتائج االنتخابات، وبغض النظـر عـن مـداخالتها الداخليـة             .   معادلة الديمقراطية والديكتاتورية    ٥

ولكن هذه االنتخابـات بينـت أيـضا انقـسام الـشعب         . والخارجية، إلى فوز حماس، وهذا أمر بحكم المنتهي       
الواقع فإن حماس، رغم أكثريتهـا العدديـة فـي المجلـس            وفي مثل هذا     . الفلسطيني، إلى اتجاهين رئيسيين   

، ال تستطيع أن تفرض خياراتها على الفلسطينيين، فهذه األغلبية البسيطة ال تمنحها الحق              ) بالمئة ٥٦(التشريعي  
وبمعنى آخر فإن احترام الديمقراطية بتمكين حماس من قيادة السلطة في هذا المرحلـة،         . والمشروعية في ذلك  

سة وبروح تعاونية وتكاملية، ينبغي أن يقابل من حماس ذاتها، بتفهم واقع االنقسام الحاصل في الساحة                بكل سال 
وعـدم تحويـل     . الفلسطينية، وخصوصا تقبل واقع التعددية والتنوع والديمقراطية واحتـرام الـرأي اآلخـر            

التشريعي، فهي ستخسر، فضال عن     الديمقراطية التي جاءت بها إلى السلطة إلى دكتاتورية لألغلبية في المجلس            
فقط عندما تصبح حماس مع مؤيديها بمثابة أغلبية مطلقـة،           . أنها لن تستطيع ذلك في الواقع الفلسطيني السائد       

 . يمكن لها فرض خياراتها السياسية والميدانية، في الشأن العام، من دون أن يشمل ذلك بالطبع الحيز المجتمعي                
وإلى حين ذلك فإن    . دنية، التي ينبغي احترام خصوصيتها وكونها مجاال شخصيا       وشأن الحريات الشخصية والم   

  . حركة حماس ينبغي أن تبحث عن معادالت تمكنها من قيادة الساحة الفلسطينية
والشأن العام الفلسطيني، على قاعدة التوافقات والمشاركة، بعيدا عن التفرد والتهميش أو الوصـاية واإللغـاء                

  . عانت منها الساحة طويالواإلقصاء، التي 
طبعا ثمة تحديات أخرى ينبغي لحماس مواجهتها، لجهة تكييف برنامجها، بنقله من عالم االيديولوجيا والرموز               
إلى عالم السياسة والواقع، وتكييف ذاتها من معارضة ال مبالية إلى قيادة مسؤولة، كما ثمة تحـديات خارجيـة                   

  . جهة التماثل مع الواقع العربي والدولي ونيل المشروعيةجمة، تواجهها، من جانب إسرائيل، ول
 ١٣/٢/٢٠٠٦البيان 

 
  نهاية اليسار  .٦٠

  عريب الرنتاوي 
: '' مولد االنتخابات التشريعية األخيرة بقليل من الحمص      ''خمسة فصائل فلسطينية يسارية تاريخية، خرجت من        

على الطريقة الكربالئية، وزعت    '' مجالس العزاء  ''، لكنها بدل أن تقيم    )أقل من أربعة بالمائة   (خمسة مقاعد فقط    
  .''التاريخي''ابتهاجا بفوزها '' الكنافة النابلسية''الحلوى و
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في غمرة مناكفاتها الداخلية الصغيرة، نسيت هذه الفصائل أو تناست إلى حين، أن نتائج االنتخابـات ال تقـاس                   
ة، أو مقابل كتلة مصطفى البرغوثي، بل باندحار دورها         بحجم المقاعد التي فازت بها الشعبية مقابل الديمقراطي       

، يتعين أن تشق طريقا ثالثا بين فتح بـسلطتها وأجهزتهـا مـن جهـة، وحمـاس                  ''كتلة تاريخية ''التاريخي ك 
  .بإيديولوجيتها وأذرعها المدنية والعسكرية من جهة ثانية

 كانت عليه في ستينيات وسبعينيات القرن الفائـت،         جناحا ثانيا للحركة الوطنية الفلسطينية كما     '' الشعبية''لم تعد   
للعمـل  '' المجـرى العـريض   '': ما درج الرفيق نايف حواتمة أن يطلق عليها ويصفها        '' الديمقراطية''ولم تعد   

الوطني الفلسطيني، والشيوعيون الفلسطينيون لم يشفع لهم تغيير اسم الحزب واإلبقاء على منهجيته، وكذا الحال               
اليسار . التي بدأت بداية واعدة ثم انتهت إلى تخلي قيادتها عنها، ناهيك عن جمهورها وكوادرها             '' داف''بالنسبة ل 

الفلسطيني، من ظل منه على ماركسيته اللينينية ومن غادرها، فقد هويته ومرجعيته التاريخيـة، ولـم يمتلـك                  
برامج اآلخرين وأساليبهم، تـارة     ' 'مستعيرا''مرجعية بديلة، وأدار صراعاته وأنشطته خالل السنوات العشرية         

التصاقه بجماهيره وقدرتـه علـى      : فتح وأخرى حماس، وهو من قبل ومن بعد، نسي ما كان يميزه ذات يوم               
  .تعبئتها، والتواصل معها والذود عن همومها ومصالحها اليومية االجتماعية والوطنية العامة

بصورة عامة،  '' اليسار العربي ''بير دراماتيكي عن نهاية     نهاية اليسار الفلسطيني ليست في واقع الحال سوى تع        
واألردني على وجه الخصوص، ونخص األردني بالذكر تحديدا، ألنه يسار نما على جذع شـقيقه الفلـسطيني،      
ومعظم أحزابه امتدادات وتفريخات للفصائل األم، أو انشقاقات واعتراضات عليها، وشيوعيو األردن هم الورثة              

'' األصـل ''ركة الشيوعية في فلسطين، والشقيق التوأم لحزب الشعب الفلسطيني، ما يجعل هزيمة            الشرعيون للح 
حين تأزف ساعة االستحقاق ويحل موعد مجابهة صناديق االقتراع، سيما وأن اليـسار             '' الفرع''نذير شؤم على    

وأخطر ما في   . ته نحو الهزيمة  األردني يعيد في مواقفه وأنشطته وتحالفاته إنتاج سيرة اليسار الفلسطيني ومسير          
هزيمة اليسار هنا وهناك، أن أحدا من المهزومين ال يريد أن يتعلم أي درس من أي نوع، فال مراجعات فكرية                    
وسياسية منتظرة ومرتجاة، وال جهود توحيدية متوقع لها أن تأتي بأكلها، وال المناكفات الصغيرة بين اليساريين                

تداول، فيما الشارع الفلسطيني يقع نهبا لنفوذ حماس المتزايد، ويتحـول إلـى             أنفسهم مرشحة لالنسحاب من ال    
قطبية ثنائية شديدة الحدة والتبلور، ال تبقي معها أية قيمة مضافة لمقاعد اليـساريين الخمـسة فـي البرلمـان                    

  .الفلسطيني
  ١٣/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  لماذا الحاجة إلى إعادة تشكيل منظمة التحرير؟ .٦١

  ياسر الزعاترة
الفلـسطيني ضـد      طوال نحو خمسة عقود كانت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للنضال الوطني             

 ممثالً وحيداً لم يتوفر إال فـي قمـة الربـاط عـام              صحيح أن االعتراف العربي بها     .احتالل الصهاينة لبلدهم  
  .، غير أن ذلك ال ينفي حقيقة أنها كانت الممثل الواقعي١٩٧٤

  من التمثيل الكامل إلى النسبي
 شكلت تاريخاً مهماً بالنسبة لهذا التمثيل، إذ شـهدت بـروز حركـة حمـاس            ١٩٨٧من المؤكد أن نهاية العام      

  .الية الفلسطينيةكفصيل جديد فاعل في الساحة النض
وقد تأكد ذلك عندما بدأت الحركة تصوغ حراكها السياسي وحتى الميداني في االنتفاضة األولـى بعيـداً عـن                   
القيادة الوطنية الموحدة التي شكلتها حركة فتح بهدف احتواء االنتفاضة واستثمارها في سياق اللعبة الـسياسية                

  .١٩٨٢خمها وحضورها إثر الخروج من بيروت عام وإخراج قيادتها من العزلة بعدما كانت فقدت ز
أتذكر في هذا السياق حواراً صحفياً أجريناه أنا والزميل خالد الحروب مع الرئيس الفلسطيني الراحـل ياسـر                  

في ذلك الحوار دار     .عرفات لحساب مجلة فلسطين المسلمة التي كانت تصدر في لندن وكنت رئيساً لتحريرها            
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المنظمة لكل الفلسطينيين، وما إذا كانت حماس ممثلة فيها أم ال، حيث أصر رحمـه               حديث ساخن حول تمثيل     
اهللا على أنهم ممثلون في المجلس الوطني وفي المجلس المركزي، وعدد لي أسماء خمسة من اإلسالميين كانوا                 

  .بالفعل أعضاء في المجلسين، لكنهم لم يقولوا يوماً إنهم ممثلون لحماس أو للجهاد اإلسالمي
 قـد بـات     -وبتعبير أدق لكل الفلسطينيين   -خالصة القول أن تمثيل منظمة التحرير للنضال الوطني الفلسطيني          

موضع شك، ذلك أن جملة الجوالت االنتخابية التي كانت تجرى في األراضي المحتلة منذ تأسيس حماس، بـل                  
 بات يشكل نصف    - راية حماس  والحقاً تحت -حتى قبل ذلك بسنوات، أخذت تؤكد أن حضور التيار اإلسالمي           

  .الساحة الفلسطينية
وعلى هذه الخلفية جرت نقاشات كثيرة حول دمج الحركة ومعها الجهاد اإلسالمي في مؤسسات المنظمة، لكنها                
كانت تنتهي إلى الشيء، والسبب كما هو معروف يتعلق بإرادة فتح دمج حماس على ذات القاعدة التي تتعامل                  

  .سار، مع بعض التعديل البسيطمن خاللها مع قوى الي
 -عليه رحمـة اهللا   -والخالصة هي استمرار السلطة المطلقة لحركة فتح على المنظمة، بل للسيد ياسر عرفات              

  .وحده
باإلمكان القول إن هذا الواقع بالنسبة لمنظمة التحرير ما زال هو القائم إلى اآلن، مع فارق في مستوى التهميش                   

  .١٩٩٤ اتفاق أوسلو ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عام الذي تعرضت له بعد توقيع
لكن واقع ما بعد ياسر عرفات يظل مختلفاً بكل المقاييس، فقد جمع الرجل على نحو فريد جميع الملفـات فـي                     

وما إن غاب الرجل حتى برزت معادلـة جديـدة، إذ           . يده، فهو قائد فتح وقائد السلطة وزعيم المنظمة في آن         
  .ة فتح إلى فاروق القدومي وقيادة السلطة والمنظمة إلى محمود عباستحولت زعام

حماس لتطرح أسئلة جديدة بشأن التوليفة برمتها، ومـن          وجاءت نتائج االنتخابات األخيرة والفوز الكبير لحركة      
 ضمنها منظمة التحرير ومبدأ إعادة تشكيلها من جديد على أسس تخدم قضية الشعب الفلسطيني، بصرف النظر               

  .عن المصلحة الفئوية لهذا الفصيل أو ذاك، أو هذا الرمز أو ذاك
  التفاوض مبرر إلعادة التشكيل

من أجل أن يكون لها دورها الفاعل هناك جملة من المعطيات التي تحتم على الفلسطينيين إعادة هيكلة المنظمة 
ومن أهم تلك المعطيات ما يتعلق بالنتائج التي آلت إليها تجربة . في صياغة أفضل لحاضرهم ومستقبلهم

التفاوض طيلة العقود الثالثة الماضية، ذلك أن سلسلة التنازالت التي قدمتها المنظمة تحت قيادة عرفات لم 
  .شعب الفلسطينيتفض إلى نتيجة إيجابية بالنسبة لل

بعد ذلك جرى استدراج القيادة الفلسطينية من شعار تحرير فلسطين من البحر إلى النهر إلى برنـامج الـسلطة                   
، إلى أوسلو وما انطوى عليه مـن تنـازالت          ٢٤٢الوطنية والنقاط العشر، إلى االعتراف بالقرار الدولي رقم         

  . تحفظا١٤ًخريطة الطريق التي يضع اإلسرائيليون عليها خطيرة السيما بالنسبة لقضية الالجئين، وصوالً إلى 
 منعطفاً أساسياً في تـاريخ  ٢٠٠٠كان من الطبيعي وربما من الضروري أن تشكل قمة كامب ديفد صيف العام        

الشعب الفلسطيني بوصفها المحطة التي كشفت فضيحة التسوية وسقف ما يمكن أن يعرضه الطرف اإلسرائيلي               
هم أكثر قادة الدولة العبرية انفتاحاً       ني، السيما أن من كانت بيدهم السلطة حينئذ في إسرائيل         على نظيره الفلسطي  

  .على اإلطالق
لكن ما جرى بعد ذلك زاد الموقف سوءا على سوئه القائم، إذ جاء شارون إلى السلطة ومضت القوى السياسية                   

  .ساً بكثيرنحو اليمين، ما يعني أن المعروض على الفلسطينيين غدا أكثر بؤ
الحالي محمود عبـاس وآخـرون       ومعه الرئيس -عرفات بكل ما تحلى به من مرونة         في كامب ديفد لم يتمكن    

 من تمرير المعروض عليهم على الفلسطينيين، إذ إن ما عرض حسب اعتراف الحضور لم يتعد                -أكثر مرونة 
الضفة الغربية من دون سيادة ومن      دولة على قطاع غزة وعدد من الكانتونات المعزولة عن بعضها البعض في             

  .دون القدس، ومع اقتسام المسجد األقصى ومن دون عودة الالجئين
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وقد كان الفتاً لالنتباه بالفعل أن ال تكون قضية الالجئين التي كانت تمثلها منظمة التحرير التي تأسـست فـي                    
لفلسطينية للتنازل عنها فـي حـال تعـديل      الخارج هي التي أفشلت القمة، أي أن استعداداً قد توفر عند القيادة ا            
  .المواقف من قضايا أخرى مثل مساحة الدولة وسيادتها وقضية القدس

  توحيد الداخل مع الشتات
ن إعادة تشكيل منظمة التحرير هو إعادة توحيد الداخل مع الشتات المعطى اآلخر الذي يحتم على الفلسطينيي

الفلسطيني بعدما تفرقا زمناً ال بأس به، فعندما كانت منظمة التحرير في الخارج كان معظم ثقلها من رموز 
  .الخارج بينما كان ممثلو الداخل مجرد أرقام بال وزن أو قيمة في المجلس الوطني

لطة الوطنية فقد تحول الثقل إلى الداخل وجرى تهميش الشتات، وإن كان عدد ال بأس               أما بعد أوسلو ونشوء الس    
به من كوادر المنظمة ومقاتليها قد دخلوا مناطق السلطة، إال أن ذلك ال يعني الكثير ألن القضية لم تكن تعنـي                     

  . في الشتاتالمقاتلين أو الموظفين المتفرغين بقدر ما تعني أكثر من خمسة ماليين الجئ ما زالوا
أما اآلن فباإلمكان الحديث عن وحدة الداخل والخارج، ليس بسبب إمكان دخول وخروج أهالي غزة فقط، بـل                  
أيضاً بسبب إمكانية التواصل من خالل الوسائل التقنية الحديثة، حيث يمكن عقد مؤتمر في أي مكان يتواصـل                  

فح على نحو كامل يمكن من عقد المؤتمر في غزة          الناس فيه من خالل دوائر تلفزيونية، مع أن تحرير معبر ر          
  .دون أن يكون ذلك أمراً صعباً إذا توفرت اإلرادة

مسألة الشتات الفلسطيني مسألة بالغة األهمية، وما من شك في أنه قد همش أوسلو لحساب الـداخل، وقـد آن                    
ن ثلثي الشعب الفلسطيني ال يزالـون       األوان لتشكيل جديد لمنظمة التحرير يعيد االعتبار للفريقين معاً، السيما أ          

  .الجئين
ولكن كيف يمكن ذلك إذا كان فحوى الخطاب الرسمي العربي وكذلك الرسمي الفلسطيني أخذ يتعامل مع هـذه                  

  !القضية بوصفها مستحيلة الحل خارج سياق التعويض وبقاء الالجئين في أماكن وجودهم في الشتات؟
  الخريطة الجديدة للقوى

المعطى الثالث الذي يحتم إعادة التشكيل يتعلق بخريطة القوى الجديدة في الساحة الفلسطينية، ذلك أن التشكيل 
 وعلى نحو أكثر وضوحاً خالل ،١٩٨٧القديم لم يعد صالحاً في ظل التطورات التي برزت منذ نهاية العام 

  .السنوات األخيرة، وها هي تترجم على نحو حاسم في انتخابات المجلس التشريعي األخيرة
وفي كل األحوال فقد تأكد اآلن أن حماس والجهاد ليسا رقمين هامشيين في الساحة، كما تبين أن بعض قـوى                    

احة النضال والفعل، وفي الساحة الـشعبية فـي          ليس لها سوى أرقام مجهرية في س       -باسثناء الشعبية -اليسار  
ال يعني ذلك المطالبة بتهميش حركة فتح وال حتى قوى اليسار، بل هي مطالبة بإعـادة                 .الداخل والخارج أيضاً  

النظر في التشكيل على النحو الذي يعبر عن اإلرادة الفلسطينية، ال على صعيد الفصائل فقط وإنما على صعيد                  
  . والوطنية في الداخل والخارجالفعاليات الشعبية

وفي هذا السياق األخير يمكن القول إن وعي فلسطينيي الشتات بنوايا المجتمع الدولي والنظام العربي الرسـمي       
بتهميشهم وربما شطب قضيتهم قد غدا أكثر قوة في اآلونة األخيرة، بدليل العديد مـن الفعاليـات والجمعيـات                   

، وبدليل أن قضايا الالجئين ما زالت حاضرة ليس فقط في الـدول العربيـة               والتجمعات التي تعنى بهذا الملف    
  . وإنما حتى في المهجر األوروبي في أوساط الجالية الفلسطينية

 المطالبة بتصدر حماس للساحة الفلسطينية، فهذه األخيـرة تـرفض منطـق             ،ال نحب أن يفهم البعض من ذلك      
حركة فتح طوال عقود، وكل ما هو مطلوب هو إجماع وطني علـى             االنفراد بالقرار الفلسطيني والذي مارسته      

القضايا األساسية بالنسبة للفلسطينيين بدل هذه الحالة من التشتت والشرذمة التي تقسم الفلسطينيين بين متطرفين               
  .ومعتدلين، في حين ال يحصل من يسمون المعتدلين على ما يحفظ ماء الوجه

 األخيرة ويتعلق بفوز حركة ترفض مبدأ التفاوض مع العدو، أعني حماس،            ثمة معطى آخر أفرزته االنتخابات    
  .كما ترفض القرارات الدولية فضالً عن خريطة الطريق
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وهنا قد يجد البعض فرصته لالنفراد بها بوصفها تتناقض مع شروط الوضع العربي والدولي، لكنه يمكن القول                 
ة التحرير الفلـسطينية سـيحول دون ذلـك االنفـراد،           إن توفير إجماع حول قضايا التفاوض من خالل منظم        

وسيجعل باإلمكان الحديث عن وحدة وطنية تتجاوز كل ما مضى وتتحـدث عـن تطبيـق الطـرف اآلخـر                    
  .للقرارات الدولية من دون قيد أو شرط وبقوة المقاومة ال عبر االستجداء) اإلسرائيلي(

 خالل انتفاضة األقصى مرتكزاً لحالة إجماع مـشابهة         من الممكن أن تشكل حالة اإلجماع الوطني التي توفرت        
  .تعتبر هذه المرحلة مرحلة نضال وتحرر تستدعي الوحدة الشاملة وليس التناقض، فضالً عن االقتتال

 األمـر  -هذا إذا كانت منجزاً بالفعل-أي أن تعتبر السلطة الفلسطينية مجرد منجز هامشي قياساً بما هو مأمول          
طبع تبعاً لمعطيات كثيرة تؤكد أن وجودها ال يزال مصلحة إسرائيلية أكثـر منـه مـصلحة                 الذي نشكك فيه بال   

إن إعادة تشكيل المنظمة على أسس جديدة سيجعل منها مرجعية كبيرة تدير النضال الـوطني إلـى                  .فلسطينية
ودة، فضالً عـن    جانب إدارتها لحياة الناس الواقعين تحت االحتالل، مباشرة أو من خالل السلطة ما دامت موج              

اإلبقاء على التواصل مع مجتمعات الشتات، بدل أن تبقى السلطة شكالً من أشكال التخفيف على االحتالل أمنيا                 
  .وسياسياً واقتصادياً، وتتجاهل الشتات وهمومه الكثيرة

  ١٣/٢/٢٠٠٦الجزيرة نت 
  

   صناديق االقتراع والرصاصبينحماس العالقة  .٦٢
  جاكسون ديل 

  ترجمة الزيتونة
ربما يكون تصريح عصام العريان ردة الفعل األكثر أهمية على فـوز حمـاس فـي االنتخابـات التـشريعية                    

ولكنه أضاف وفق ما ذكر في      , فقد وصف فوز حماس بأنه فوز عظيم      . الفلسطينية رغم كونه حظي بأقل أهمية     
بأن الحركة اإلسالمية المسلحة يجب أن تخوض تحدي الحفاظ علـى عالقـات طيبـة مـع              : األسوشييتد برس 

 . الحكومات العربية والقوى العالمية من أجل أن توفر الدعم للقضية الفلسطينية
ال تكونـوا أشـراراً،     : قول لهـم  وهذه الرسالة التي يوجهها أصولي إلى أصولي مثله لم تكن خاطئة، أراد أن ي             

وابحثوا عن وسيلة للحفاظ على الدعم المادي       , توصلوا إلى توافق مع الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية        
مثل هذا الخطـاب يـدحض      . من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية، وأوقفوا العمليات االنتحارية        

إلسالميين المتطرفين مثل القاعدة وحزب اهللا وحماس واإلخوان المـسلمون          االفتراض الشائع في واشنطن بأن ا     
ليسوا إال وجوهاً مختلفة لعدو واحد تخوض الواليات المتحدة األمريكية حربها ضده منذ الحـادي عـشر مـن                   

ولكن تصريحاته لم تفاجئ أيمن الظواهري أو أبو مصعب الزرقاوي، فكالهما ندد باإلخوان المـسلمين               . أيلول
كيف يمكن ألحـد أن يختـار       ,  للعبهما دور في ديمقراطية بوش، إذ تسائل الزرقاوي        - كجزء منهم  –وبحماس  

 . سبيالً غير سبيل الجهاد؟
وبالفعل فإن إصرار بوش على االنتخابات في العراق ومصر ولبنان ومناطق السلطة الفلـسطينية سـاهم فـي         

ء اإلسالميين مثل حركة اإلخوان المسلمين فـي مـصر          توسعة الهوة بين األصوليين في المنطقة، فبعض هؤال       
فالعريان مثالً نشر مقاالً في صحيفة األهرام يـدافع         . واألردن تبنت الديمقراطية وأعلنت القطيعة مع اإلرهابيين      

فيه عن أيمن نور الديمقراطي العلماني الذي سجن في شهر كانون األول الماضي، كما فاز اإلخوان المسلمون                 
من عدد المقاعد في الخريف الماضـي، فـي         % ٢٠وثمانين مقعداً في البرلمان المصري أي ما يقارب         بثمانية  

حين أن اإلخوان المسلمين في األردن والتي ستشارك قريباً في االنتخابات المحلية ساهمت في تنظيم تظاهرات                
 .  انشعبية ضد الزرقاوي والقاعدة بعد التفجيرات التي استهدفت ثالثة فنادق في عم

 فهما اآلن في مكان ملتبس بين طرفـي         -اللذان كانا يوماً في مخيم القاعدة بشكل كامل       -أما حماس وحزب اهللا     
هذه الهوة، فالحركتان خاضتا االنتخابات البرلمانية، وكالهما توقف عن القيام بأعمـال إرهابيـة فـي العـام                  
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وبـسبب  . ، وأسلحتهما وخيار العودة إلـى العنـف       الماضي، فيما يصر التنظيمان على اإلبقاء على ميليشياتهما       
مشاركتهما في العملية الديمقراطية تتعرض الحركتان لضغط لم يسبق له من أجل االختيـار بـين الزرقـاوي                  

وألن حمـاس   . وبين متابعة تحقيق أهداف األجندة اإلسالمية عبر العنف أو عبر صناديق االقتـراع            , والعريان
ة تفوز في االنتخابات فإن خيارها له أهمية كبرى، فإذا مـا اختـارت أن تتبنـى           كانت أول حركة إسالمية سني    

العملية الديمقراطية بشكل كامل فإن هذا سوف يعني أن خسارة فادحة لداعمي اإلرهاب في الشرق األوسط، أي                 
 .    تنظيم القاعدة، سوريا، وإيران

 تال المفاوضات، فصقور اإلسرائيليين ومن يؤيـدهم        وحالياً تقف اإلدارة األمريكية تراقب المشهد المركب الذي       
في الكونغرس يرون في أي سلطة فلسطينية تديرها حماس كياناً إرهابياً أو حماسستان كما يـصفها نتنيـاهو،                  
ويؤكدون على ضرورة الحؤول دون استالم اإلسالميين للسلطة وأن يتم التضييق لدرجة الخنق علـى الـسلطة    

على صعيد آخر تقف إيران التي تطالب حماس بعدم تقديم أية تنـازالت             . لموا دفة األمور  الفلسطينية إذا ما است   
وعلى طرف تقف مصر وغيرهـا مـن األنظمـة          . وتعرض عليها التمويل إذا ما انقطع الدعم المالي الغربي        

محمود عباس إلى   وهي تريد أن تحول     , العربية العلمانية التي ال تؤيد الديمقراطية وال تدعم الحركات اإلسالمية         
ومن جهة رابعة يقف األوروبيون الذين يتوقع أن يلينوا موقفهم الحالي المعارضة لحكومة تتـولى               .  رجل قوي 

وحماس نفسها بدأت تعاني من االنقسام بـين المتـشددين          . زمامها حماس، وها هي روسيا قد بدأت بذلك فعالً        
مويل اإليراني، وبين قيادات غزة الـذين فـازوا فـي           وقيادات الخارج، بين الذين يعيشون في دمشق على الت        

االنتخابات الذين يمشون بخطى متثاقلة نحو تشكيل حكومة على أرضية معتدلة تتسم بنظافة اليد وتحاول تقـديم                 
  . خدمات أفضل للفلسطينيين

ب وإيـران   فإذا ما تمت سرقة فوز حماس فإنها ستعود إلى مربع اإلرها          : إن المزالق في هذا الموضوع كثيرة     
والقاعدة وتنهار السلطة الفلسطينية، وإذا ما تركت على الغارب فإنها ستحاول أن تحكم وتحارب إسرائيل فـي                 

وفي مكان ما من الشرق األوسط يقع اقتراح يمكن أن تخـرج منـه              . نفس الوقت تماماً كما كان عرفات يفعل      
حكومة بعيدة عن العنف، ليست على اسـتعداد        نتيجة مقبولة، وهو اقتراح اإلخوان المسلمين بأن تشكل حماس          

لالعتراف بوجود إسرائيل، ولكنها في نفس الوقت تقبل بما تم  التوصل إليه من اتفاقـات بـين الفلـسطينيين                    
واي اتفاق للسالم غيـر متوقـع       (فيما تؤجل أي اتفاقية سالم      . واإلسرائيليين كما تقبل بنتائج االنتخابات المقبلة     

  . الطريقة يمكن إرساء دعائم دولة فلسطينية ديمقراطية سلمية كالتي دعا إليها جورج بوشولكن بهذه ) أصالً
إن المعطيات ال تبشر بالكثير من الخير فحتى لو استطاعت الواليات المتحدة أن تخرج تمزج بين ضغط األمر                  

. س قـد ال تـستجيب     الواقع فتتعاطى معه بمرونة، وتنجح في جعل إسرائيل تتصالح مع هذا الواقع، فإن حمـا              
البعض يجادل بأن الحركات اإلسالمية المسلحة غير قادرة على تحقيق التحول الديمقراطي كما فعلت الحركات               

  . اإلرهابية العلمانية، ولكن دون إجراء االنتخابات فإنه لن يكون أمامهم الفرصة لهذا التحول ابداً
١٣/٢/٢٠٠٦ الواشنطن بوست  

 
  :ريكاتيركا .٦٣
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١٣/٢/٢٠٠٦الغد األردنية   

 


