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  سرائيل واميركا تحيكان مؤامرة السقاط حماس واعادة فتح الى السلطة إ :نيويورك تايمز .١

كشفت صحيفة نيويورك تايمز اليوم ان اسرائيل والواليات المتحدة تحيكان مؤامرة تهدف الى عـزل الـسلطة                 
 حماس واعادة فتح الى السلطة على حد تعبير         الفلسطينية والتسبب للشعب الفلسطيني بمعاناة تجبره على اسقاط       

وحسب ما تنشره الصحيفة نقال عن مـصادر اسـرائيلية واميركيـة، تقـوم               .المصادر التي اقتبستها الصحيفة   
اسرائيل وواشنطن بفحص الطرق الكفيلة بعزل السلطة واسقاط حكومة حماس في حال اصرار الحركة علـى                

وتؤكد ان الهدف من هذه الخطوات هو وضع عراقيل امـام حمـاس              .ةاالميركي-رفض االمالءات االسرائيلية  
واضافت ان الخطة تشمل العمل لمنع      . تمنعها من تشكيل الحكومة االمر الذي سيقود الى اجراء انتخابات جديدة          

تقديم المساعدات المالية للسلطة وعزلها دوليا بشكل يجعل من حياة الشعب الفلسطيني غير محتملة وتجبره على                
وقالت ان النبأ الذي تنشره اليوم بهذا الصدد يعتمد على معلومـات سـربتها مـصادر                 .اعادة فتح الى السلطة   

. اسرائيلية رسمية ودبلوماسية اميركية تدعي ان حماس تنوي اعادة بناء قوتها العسكرية وزيادة اعمال العنـف               
حماس تجنيد دعم مـالي مـن العـالم          ان هذه االستراتيجية تنطوي على مخاطر جمة، منها محاولة           :واضافت

االسالمي، بما في ذلك سوريا وايران، كما يمكن ان تؤدي بحماس الى المواجهة المباشرة مـع اسـرائيل مـا                    
وكشف مصدر اسرائيلي ان اسرائيل التي تنوي وقف تحويـل المـستحقات             .سيؤدي الى اندفاع انتفاضة ثالثة    

وتوقعـت  . ما تنوي واشنطن وقف المساعدات المالية المقررة للسلطة       ك. المالية للسلطة ابتداء من الشهر المقبل     
كمـا تنـوي    . هذه المصادر ان يقدم االتحاد االوروبي على خطوة مماثلة او ان يقوم بتقليص حجم المساعدات              

اسرائيل تشديد القيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين بين غزة والضفة، من جهة، وداخل الضفة من جهة                
   .اخرى

  ١٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب
  

  مهد ألول مواجهة بين حماس وفتح قبل حلهي  الفلسطينيالتشريعي .٢
 ,المجلس التشريعي المنتهية واليتـه    أن  : رام اهللا  من    محمد ضراغمة   عن مراسلها  ١٤/٢/٢٠٠٦ الحياة   نشرت

الـرئيس  أجرى تعديالت طاولت قانون المحكمة الدستورية، كما صادق على مراسيم رئاسية توسع من سلطات               
 االجراءات  أن,  عزيز دويك   في وقت اعتبر فيه    .في التشريعي والحكومة   الفتحاوي وتقلص من سلطات حماس    

قال سعيد صيام ان التشريعي المقبل لن يعترف بـأي خطـوات            بينما  . تمثل وضع المقصلة على رقبة حماس     
 تشكيل المحكمـة الدسـتورية      ,يالت أبرز التعد   وكان من  .استباقية ولن نعتبرها دستورية وسنعمل على الغائها      

حيـث  .  تعيين رئيسها وقضاتها بقرار من الرئيس وبالتشاور مع مجلس القضاء األعلى ووزير العدل             حيث يتم 
 المحكمة   مع اإلشارة إلى أن    .رأى الخبراء في هذا النص انتقاصاً من سلطة التشريعي وتعزيزاً لسلطة الرئيس           

 المـصادقة   هاعلى دستورية القوانين، وهو ما يثير قلق حماس من رفـض          الدستورية تشمل صالحياتها الرقابة     
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 انه ال يمكن القبول بأن يكون رئيس السلطة         هاقال ناطق باسم  حيث  . على قوانين اسالمية لتناقضها مع الدستور     
للتشريعي يمكن  أنه  , قال الباحث في الدائرة القانونية في المجلس       أما من جهته فقد      .المرجعية الدستورية االولى  

المقبل الغاء هذه االجراءات، لكنه يحتاج الى مصادقة الرئيس الذي سيرفضها، وعندها سـتكون حمـاس فـي                  
  . أزمة بين فتح وحماسىءنشي مما، هحاجة الى ثلثي أعضاء المجلس لكسر قرار

ـ  , أيـضا  اتخـذ  إلى أن المجلس     :غزة من   ١٤/٢/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية     مراسل  طاهر النونو  وأشار راراً  ق
  .بتعيين أمين عام للمجلس التشريعي المقبل

جلـسة  إلى ما قاله عزام االحمد من أن ال        :لندن من   علي الصالح  ١٤/٢/٢٠٠٦ الشرق األوسط    ولفت مراسل 
اقتصرت أمس، على المصادقة على مشاريع قرارات قديمة تخص مراسيم أصدرها محمـود عبـاس بـشأن                 

خص العلم الفلسطيني وحجمه، إضافة الى مشروع قرار يقضي بـأن  صادق على مرسوم يكما . تعيينات إدارية 
  .يصبح اعضاء المجلس الجدد أوتوماتيكيا أعضاء في المجلس الوطني

ان , أن المستشار القانوني للمجلس قال    إلى  : عمان من ١٤/٢/٢٠٠٦ عكاظ    مراسل  عبد الجبار أبو غربية    ونوه
وأنه يحق له اقرار أية قوانين حتـى نهايـة          , ية ودستورية صالحيات المجلس التشريعي السابق ال زالت قانون      

  .واليته بعد أداء أألعضاء الجدد لليمين الدستوري وتسلم مهامهم
  
  حماس بدأت بجمع اسلحة عناصرها في غزة : هارتس .٣

 ,القيادة الـسياسية للحركـة     بناء على أمر من       قالت هآرتس عن مصادر فلسطينية وغربية، ان كتائب القسام،        
انتهت من ذلك في القطاع الشمالي      حيث   ئهات بعد االنتخابات حملة لتسجيل األسلحة المتواجدة بحوزة نشطا        بدأ

 .واضافت انه تم في بعض المناطق جمع االسلحة وتسليمها لقادة الكتائب العـسكرية فـي القطـاع                . من غزة 
 لنقل رسالة الى الغرب     ,هاقبلوحسب مصادر في حماس، اقتبستها الصحيفة، فان هذه الخطوة تشكل محاولة من             

 بفرض هيمنتها على كتائبها المسلحة، كما يشكل ذلك خطوة تمهيدية الحتمال صدور قـرار عـن                 هاتؤكد نجاح 
قـرار  الوادعت مصادر اخـرى ان      . الحكومة الفلسطينية التي ستترأسها، بتمديد الهدنة وجمع اسلحة الفصائل        

ئل المسلحة في تنظيم واحد يخضع المـرة الحكومـة القادمـة            يشكل خطوة اولى تهدف الى توحيد كافة الفصا       
إال أن  . !ويشكل قوة موازنة للقوات االمنية الفلسطينية التي ستبقى خاضعة المرة الديوان الرئاسي الفلـسطيني             

 الشائعات محاولة يائسة لتـشويه الـصورة   ه كتائب القسام في بيان لها ان هذاعتبرتو. ذلكحماس نفت صحة   
 وكانها قد تخلت عن سـالحها الـذي   الحركة وتاتي من جهات تحاول اظهار     ,ماس وجناحها العسكري  النقية لح 

  .انتخبها الشعب الفلسطيني النها تمسكت به
  ١٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب

  
     الحكومةهيكليةتعمل على االنتهاء من حماس  .٤

 بعض المـصادر فـي      هكشفتما  : غزة من    طاهر النونو   عن مراسلها  ١٤/٢/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية    نشرت
أن طبيعة هيكلية الحكومة باتت جاهزة عند الحركة سواء الوزارات، التي سيتم دمجها او صـفات                من   ,حماس

 ولـيس مـن     ,الحركـة المشاركين فيها، حيث يجري الحديث بشكل واضح عن أن رئيس الحكومة سيكون من              
  .التكنوقراط، كما ستضم وزيراً مسيحياً وامرأتين على األقل

د مصدر فلسطيني مقـرب مـن       يك إلى تأ  :رام اهللا من   ١٤/٢/٢٠٠٦القدس العربي    مراسل    وليد عوض  ولفت
 بان الحكومة الفلسطينية المقبلة ستحمل بصمات دولية بسبب محاولة الحركة التوفيق بين مسارها              ,حماس امس 

واوضـح   .تهاي عهد حكوم  وتوجيهات تلقتها من عدد من الدول التي ابدت استعدادها لتقديم المساعدة للسلطة ف            
ـ                  ىبان حماس ستأخذ بعين االعتبار التوجيهات االيرانية والسورية والخليجية وخاصـة القطريـة، اضـافة ال
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 ان التدخالت من بعض االطراف العربية واالسالمية ستسبب بعض الصعوبة في            ىونوه ال  .المصرية واالردنية 
  . التوفيق بين توجهات مختلفة ومتعارضةكةالحر سيكون مطلوبا من حيثتشكيل الحكومة المقبلة، 

 ستشارك ابومازن فـي     حماسأن  من   زياد أبو عمرو،     هكشفإلى ما   : رام اهللا  من   ١٤/٢/٢٠٠٦ البيان   ونوهت
وقال ان الحركة تلقت نـصائح       .عدد من الوزارات المهمة التي تتقاطع فيها الصالحيات بين الحكومة والرئيس          

  .ممن يحظون بثقة الطرفينالختيار أشخاص لهذه الوزارات 
 أعلن أمس ان إلى أن مشير المصري: غزةمن عبد القادر فارس  عن مراسلها   ١٤/٢/٢٠٠٦عكـاظ   وأشارت  
  .لكنه رفض الكشف عن اسمه,  اختارت أحد زعمائها لتولي منصب رئيس الوزراءحماس

أن عددا من   من   ,لشنطي ا  جميلة هذكرتما  : أ. ب.  د  نقال عن  غزة من   ١٤/٢/٢٠٠٦ الشرق األوسط    وجاء في 
 أو من خارجها في حال      حماسالحقائب الوزارية في الحكومة الفلسطينية الجديدة ستسند لنساء سواء من داخل            

وقالت أن وضع المرأه الفلسطينية في الحكومة المقبلة بالتأكيد سيكون أفضل بكثير            . تم تشكيل حكومة تكنوقراط   
 .من وضعها في الحكومات السابقة

  
   يطالب حماس االعتراف بالقرارات الدوليةعريقات .٥

 طالب صائب عريقات أمس، حماس باحترام التزامات السلطة اإلقليمية والدوليـة            :غزة ــ البيان والوكاالت   
وأشار إلى أن السلطة أوضـحت      . واالعتراف بالشرعية الدولية للحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني        

حكومة فلسطينية مقبلة أن ترفض االعتراف بقرارات الشرعية الدولية، السيما وأن           مراراً لحماس أنه ال يعقل ل     
فلسطين عضو مراقب في هيئة األمم المتحدة وأن على حماس أن تحترم أيضاً قرارات جامعة الدول العربيـة                  

  .خصوصاً المبادرة العربيةو
  ١٤/٢/٢٠٠٦البيان  

  
   األخيرةترمي بظاللها على جلسة التشريعي   الفسادقضية .٦

كان واضحاً خالل جلسة التشريعي،  أنه :١٤/٢/٢٠٠٦ األيام الفلسطينية  فيكتب محرر الشؤون البرلمانية
 أمس، تأثر النواب السلبي مما يثار في الشارع الفلسطيني من أقاويل وأحاديث عن تورط نواب ومسوؤلين عدة

مسؤول األول عن وأد هذه الشائعات طالما أنه لم ن النائب العام هو الأن وقال مراقب في حين .في قضية الفساد
 فتوح فإن إثارة عدة  روحيوبحسب .يعلن رسمياً عن أسماء المتورطين، خاصة أن هناك من أصبح متهماً

 أما من جهته .أسماء يهدف باألساس إلى إظهار أن الكل مشبوه وبالتالي يضيع الفاسد الحقيقي بين هذه األسماء
بالحقائق على األرض اإلهتمام لى المجلس التشريعي المقبل أن يهتم بوأد الشائعات و زكي ع عباستمنىفقد 

  .وبما عمله المجلس طوال السنوات الماضية
 ى ملتقوافتح والجيش الشعبي هاجم أن :رام اهللا من ١٤/٢/٢٠٠٦ القدس العربي وذكر وليد عوض مراسل

 ى علهاللة وكاذبة تتعلق بأسماء بعض المناضلين منالقسام واتهمته بأنه وراء بث الفتنة ونشر معلومات مض
  .أنهم متورطون في ملفات الفساد

  
  إنفجار في إحدى سيارات األمن الوقائي في غزة  .٧

االمـن الوقـائي     قالت مصادر امنية فلسطينية ان انفجاراً كبيراً وقع في سيارة جيب تابعة لجهـاز             : ألفت حداد 
سيارة، بينما كانت واقفة امام     الت ان مجهولين زرعوا عبوة ناسفة اسفل        واضاف .الفلسطيني في مدينة دير البلح    

  .مدينة، مما ادى الى تدميرها بالكامل دون وقوع اصاباتالمنزل احد ضباط االمن الوقائي في 
  ١٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب
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  خطة حماس للحكم تقلب المعادلة : تحليل .٨
اس في الحكم من خالل تـصريحات قادتهـا         رغم ظهور بعض معالم سياسة وتوجهات حم      : محمد جمال عرفة  

 خالل زيارتهم لعدد من العواصم العربية عمـا         الحركةعقب الفوز في االنتخابات، فقد كشفت تصريحات وفد         
عكست هذه التـصريحات أن     حيث   في حال تكليفها بتشكيل الوزارة،       ,يمكن أن نطلق عليه خطة حماس للحكم      

ويمكن القول من خالل هذه التصريحات عموما وتصريحاتهم الخاصـة     .قادة الحركة كانوا مستعدين لهذا األمر     
 وأبـرز   ,خطة تقوم على كيفية تيسير الحياة اليومية للشعب الفلـسطيني الداخليـة           العقب اللقاءات الرسمية أن     

 هاأركانها اإلصالح والقضاء على الفساد، والخروج من المأزق والزاوية الصعبة التي تسعى قوى دولية لحشر              
 وضمن هذين اإلطارين هناك العديد      . وهي االعتراف بالدولة العبرية والتعامل مع المجتمع الدولي عموما         ,يهاف

تتبنى برنامجا محددا يقـوم علـى       فالحركة   فيما يخص اإلصالح الداخلي      أما. من التفاصيل والخطط المتشعبة   
ع السعي إلعادة صياغة وبناء المشروع      تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين الحكم السياسي والعمل المقاوم م          

الوطني الفلسطيني، وضمن هذا عدة مشاريع تتعلق بإصالح أجهزة الدولة وبناء االقتصاد وفق قواعد جديـدة،                
ومالحقة الفساد والتوزيع العادل للمساعدات الدولية والعربية بين أبناء الشعب الفلسطيني ومنع وصولها لجيوب              

  .لداخلي، وعدم النظر إلى الوراء لصراعات داخلية أو ثأر قديم مع مسئولين سابقينفاسدين، ومنع االقتتال ا
خطة كما ظهرت معالمها في مباحثات القـاهرة        ال تركز   ,وفيما يخص الشئون الخارجية والتفاوض واالعتراف     

مـن  ذلك و وضمن   . لمنظمة التحرير  هاعلى التغلب على مسألة مطالبتها باالعتراف بإسرائيل، بالسعي إلى ضم         
 سيكون لحكومة حماس دور إرشادي لتحسين شروط التفاوض         ,خالل المفاوضين الذين سيتحدثون باسم المنظمة     

، ٦٧ أو بمعنى آخر سالم مرحلي مقابل انـسحاب إسـرائيلي لحـدود      ,مع الدولة العبرية أو طرح هدنة طويلة      
   .ألمني الفلسطيني اإلسرائيليإضافة إلى تعديل اتفاقات سابقة مثل اتفاقات المعابر أو التنسيق ا

تبقى تحديات التنفيذ هي األصعب، وهـو أمـر         إال أنه    الداخلية والخارجية النظرية للحكم وضحت،       تهاخطإن  
 عاما، ولم يحققـوا للـشعب   ٢٠ ظلوا في السلطة , قادة حماس، لكنهم شددوا على أن من كانوا قبلهم   به اعترف

  .رجي، فلماذا ال يجربون خيارات أخرى ولماذا ال يجربون حكم حماس؟الكثير على المستويين الداخلي أو الخا
  ١٣/٢/٢٠٠٦اسالم أون الين 

  
  ميليشيات فتح الملف األكثر صعوبة أمام حكومة حماس: تحقيق .٩

ال يخفي قائد احدى المجموعات المسلحة التابعة لفتح في الضفة الغربية نية مجموعته إعاقة أي خطوة                : رام اهللا 
لقد أفشلوا مـشروع ياسـر عرفـات        : ويقول بنبرة تحد  . ة حماس المقبلة لتحسين الوضع األمني     تتخذها حكوم 

  .ومشروع فتح، واآلن سنفشل خططهم
وفي االجتماعات الداخلية، وضعت حماس معيارين أساسيين لنجاحها في ادارة مناطق السلطة للسنوات األربع              

 إدخـال   , الحركـة  وإذا كان ممكناً لحكومـة تقودهـا       .اليالمقبلة، هما األمن الداخلي واإلصالح اإلداري والم      
إصالحات سريعة وملموسة في الجهاز اإلداري المهلل، فإن صعوبات كبيرة تكمن لها في طريقهـا لتحـسين                 

ال  حيـث    .الوضع األمني بسبب كثرة الميليشيات المسلحة العاملة في غزة والضفة، خصوصا ميليشيات فـتح             
تشير تقديرات متقاربة الـى ان عـدد         في وقت    .د عناصر المجموعات المسلحة   توجد إحصاءات رسمية ألعدا   

ويضاف الى هذا العدد نحو ثالثة آالف ينتمون الـى الجهـاد            .  ألفا ٢٥المسلحين المحسوبين على فتح يتجاوز      
ـ   . أما حماس فبلغ عدد مسلحيها في غزة قبل االنتخابات نحو خمسة آالف           . االسالمي في غزة   ع ويتوقع ان يرتف

 انـضباطا  يمجموعات حماس والجهاد تبـد  مع االشارة إلى أن    .هذا العدد بصورة كبيرة بعد تشكيلها الحكومة      
ومما يزيد القلق لـدى      .كبيرا بخالف مجموعات فتح التي تتحمل المسؤولية األكبر عن ظاهرة االنفالت األمني           

 .يرا عملياته العـسكرية ضـد إسـرائيل       حماس ان بعض المجموعات التابعة لفتح أو المقربة منها، استأنف اخ          
 تتجه نحو تجميد العمل العسكري      هاورغم اعالنها ان المقاومة تشكل الركن األساس في عقيدتها السياسية، اال ان           
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 بالنسبة  أنه, هاقال مسؤول كبير في    حيث   .في المرحلة المقبلة لخلق الظروف المواتية لنجاحها في ادارة السلطة         
. جة الفقر المستشري بين أبناء شعبنا ومعالجة البطالة باللجوء الى التنمية هي الخيـار األول              الينا اآلن فان معال   

مجموعـات فـتح    مـن المعـروف أن      و .والمقاومة المسلحة ستظل حية في نفوس أبنائنا الى ان يحين وقتها          
سنوات الثالث الماضية   العسكرية الكبيرة والكثيرة العدد دأبت على اللجوء الى عمليات الخطف واالبتزاز في ال            

وما يزيد الصورة تعقيدا هو التداخل الحاصل بين هذه         . لتحقيق مصالح أعضائها وقادتها ومرجعياتها التنظيمية     
واجهت السلطة ومن خلفها فتح، معضلة كبيـرة فـي الـزام أفـراد هـذه                 حيث   .المجموعات وأجهزة األمن  

قال توفيق ابو خوصة ان الصعوبة في الـزام         , الصددفي هذا   و .المجموعات في العمل ضمن األجهزة األمنية     
هؤالء المسلحين في العمل ضمن الجهاز األمني تكمن في القوة الكبيرة التي يتمتعون بها في الشارع كأفراد في                  

   .مقابل تلك التي سيتمتعون بها كموظفين رسميين تحت طائلة القانون
هل تنجح حكومة الحركة في ضـبط ظـاهرة       : حماس اليوم هو  والسؤال الذي يدور في األوساط القيادية العليا ل       

انفالت أمني متفاقمة منذ سنوات ويستفيد من بقائها عدد كبير يقدر باآلالف من رجال الميليشيات ورجال األمن                 
  ومن خلفهم بعض رجال السياسية؟

  ١٤/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

  ال تشعر أنها ملزمة بخريطة الطريقحماس : مشعل .١٠
صرح خالد مشعل في حديث لصحيفة روسية انه إذا اعترفت إسـرائيل بحقوقنـا              : الوكاالتغزة ــ البيان و   

والتزمت باالنسحاب من جميع األراضي المحتلة فإن حماس ومعها كل الشعب الفلسطيني سيقرران وضع حـد                
ا من وجهـة    وأكد على أن الحركة ال تشعر أنها ملزمة بخريطة الطريق ألن ال أحد يلتزم به              . للمقاومة المسلحة 

فى شأن الدعوة الروسية    أما  . وأضاف ان حماس مستعدة للحوار مع الجميع بما يشمل الواليات المتحدة          . نظره
وأوضح ان إقامة عالقـات جيـدة مـع         . قال إنه شرف كبير لحماس أن تتلقى هذه الدعوة من بوتين          فللحركة،  

هـذه   لذلك سنبذل ما بوسعنا إلقامة وتطوير         من أجل دفع عملية السالم قدماً،      لحركةموسكو هي فرصة ثمينة ل    
  . العالقة

  ١٤/٢/٢٠٠٦البيان 
  

   في مأزق حماس ان تكون ينفي خالد مشعل .١١
 في مأزق جراء اضـطرارها للـدخول فـي          حماس ان تكون    خالد مشعل نفى  :  النور أحمد النور   -الخرطوم  

 واميركا والرافضين لحماس هم     تفاهمات وعالقات مع جهات كانت تصنف في صف االعداء، وقال ان اسرائيل           
طالب حيث  . وأقر في ذات الوقت باالشكاالت المعقدة التي تواجه الحركة اآلن         . الذين يواجهون المأزق الحقيقي   

 ان المقاومة ستظل خيار     ,اضافإال أنه   المجتمع الدولي الذي بشر بالديموقراطية باحترام خيارات الفلسطينيين،         
اجرى محادثات مـع نـائبي الـرئيس         ويشار إلى أنه     .وقراطية سبيلها لالصالح  حماس لدحر االحتالل، والديم   

حسن الترابي، والصادق المهدي والسكرتير العام للحزب الشيوعي،        بحركة  الفد  ووينتظر ان يلتقى و   , السودانى
  .بجانب عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة االحزاب االخرى

  ١٤/٢/٢٠٠٦الحياة 
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   يعني نهايتهاحماسمسار تغيير : الرمحي .١٢
 , ستواصل تنفيذ برنامجها الذي دخلت االنتخابات التشريعية على اساسه         حماساكد محمود الرمحي ان     : ف ب  أ

حركة الوالذي يقوم على اساس عدم االعتراف باسرائيل وعدم نزع اسلحة المقاومة مشددا على ان تغيير مسار                 
   .يعني نهايتها

  ١٤/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
  
 يغادر إلى تونس للقاء القدوميفتح وفد من  .١٣

تواصل فتح التحضيرات لعقد مؤتمرها العام الـسادس النتخـاب   : رام اهللا ـ القدس العربي ـ من وليد عوض  
ـ        في هذا الصدد    أطر قيادية جديدة، و     تـونس للقـاء فـاروق       ىتوجه امس عباس زكي برفقة عزام االحمد ال

 .لقـاء هـذا ال  ن انعقاد اللجنة المركزية بكامل اعضائها سيتحدد بعد         اوضح زكي ان موعد ومكا    حيث  . القدومي
واكد ان اللجنة المركزية ستبحث سبل تفعيل وتطوير عملها وتحديد مهامها اضافة للتحضيرات لعقد المـؤتمر                

ستقوم اللجنة التحضيرية بإصدار تعميم حركي يتعرض ألسباب الكبـوة، وآليـات            من جهة أخرى    و. الحركي
  .هاض، وباعتبار فتح حاملة المشروع الوطني وصاحبة التاريخ والنضال والرؤية والمستقبلاالستن

  ١٤/٢/٢٠٠٦القدس العربي  
  

 فتح أجرمت في حق نفسها: عباس زكي .١٤
 ستضع الخطوط العامة لكيفية إدارة الصراع في المرحلة المقبلة، سـيما بعـد              فتحقال عباس زكي، أن     : غزة

وقال لقد كانـت الحركـة      . ر الى الحاجة لقادة من نوع جديد استفادوا من التجارب         وأشا. خسارتها االنتخابات 
مختطفة سواء في منظمة التحرير أو بسبب ذوبانها في السلطة، األمر الذي جعلها تعيش تغييبا غيـر مقـصود          

 بعـد أن    خاصـة  ,آن األوان للعودة إلى أبناء الحركـة      لقد  , وأضاف. عن العمل التنظيمي لصالح العمل العام     
وحذر من  .  مما يتطلب خططا وأداء مختلفا عن الماضي       , المجلس التشريعي  أصبحنا بين ليلة وضحاها أقلية في     

 فتحوانتقد قيام بعض الجهات في      . تبديد إرث الحركة بسبب حماقات شخصية أو نتيجة تكرار تجارب شخصية          
واعتبر أن حركته أجرمـت     .  جرائم االحتالل  بلفت انظار الجمهور الفلسطيني نحو القضايا الجانبية بدل مقاومة        

بحق نفسها حينما تركت الرعاع، يمارسون الفلتان األمني بما في ذلك المافيات التي تركت من دون أن تـتمكن            
 .من كبح جماحها

  ١٤/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

   سفراء لدى دمشق٣حواتمة يلتقي  .١٥
ع سفراء كل من فرنسا وبريطانيـا وروسـيا لـدى           ذكرت الجبهة الديمقراطية أن نايف حواتمة اجتمع امس م        

وقال بيان صادر عن الجبهة أن االجتماعات تناولت ما بعـد االنتخابـات الفلـسطينية واالنتخابـات                  .سورية
 أن حواتمة دعا عواصم الدول المانحة واللجنة الرباعية الدولية إلى استمرار المـساعدات      ، و االسرائيلية القادمة 

  .المالية
  ١٤/٢/٢٠٠٦ردنية الغد األ

  
  في ظل حكومة حماس؟ ما هو مصير العمليات االستشهادية: تقرير .١٦

 بدأت مجموعة من التساؤالت تتفاعل في اوساط النخب الفلسطينية وحتى في اوسـاط فئـات                :منتصر حمدان 
عريضة من المجتمع الفلسطيني مع مواصلة المباحثات والحوارات بشأن طبيعة وشكل الحكومـة الفلـسطينية               

 ؟المقبلة، وكيف ستتصرف الحركة ازاء تنفيذ اي فصيل فلسطيني لعمليات استشهادية داخل العمق االسـرائيلي              
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وهل يمكن ان يكرر رئيس وزراء الحكومة المقبلة وخاصة اذا كان من حماس، عبارات االدانـة واالسـتنكار                  
 يمكن ان تفعله حماس بحق منفـذي        الية عمليات من هذا النمط يجري تنفيذها في العمق االسرائيلي؟ وما الذي           

  .ومخططي هذا النوع من العمليات؟
الديمقراطي من صفوف المعارضة     ان حماس وجدت نفسها امام ضرورة التعامل مع متطلبات االنتقال السلمي          

الى السلطة وما يفرضه ذلك االنتقال من استحقاقات سواء على صعيد السلوك المقاوم او حتى صعيد الـسلوك                  
هل يعني وصول حماس للسلطة انه اعالن واضح بتخليها عن انتهاج مثل هذا الـنمط               لذا   .ي والخطابي االعالم

   .من العمليات التي كانت احدى القوى الفلسطينية الرئيسية التي تتبناهه وتنفذه؟
سئلة وفي الوقت الذي تواصل حماس سياسة التروي قبل اصدار مواقفها واجاباتها القاطعة تجاه مجموعة من اال               

 ستكون مطالبة بمواءمة سلوكها وخطابها بمـا        هالحين االنتهاء من تشكيل الحكومة، يرى مراقبون ومحللون ان        
ينسجم مع متطلبات الحكم والسلطة خاصة وانها عندما تكون في رئاسة الحكومة فهي تعبر عن موقف الـشعب         

دى المراقبين بشأن اآلليـة التـي يمكـن         ورغم تباين وجهات النظر ل     .الذي انتخبها وليس عن موقفها الحزبي     
 للسلطة يقيدها بشكل كبير ويمنعها من مواصلة تنفيذ العمليـات           هالحماس ان تنتهجها، اال انهم يرون ان وصول       

التي كان لها االثر االكبر في ايقاع الخسائر البشرية في صفوف االسرائيليين طيلة سنوات انتفاضة االقـصى،                 
 وفـي هـذا   .الحيان الجهاض تنفيذ اية اتفاقات مع االسرائيليين في مرحلة عرفـات     واستخدمتها في كثير من ا    

في ظل التغيرات التي حصلت جراء االنتخابات ستطرأ بعض التعديالت فـي            أنه   ,يقول هشام فرارجة  الصدد  
مـد  انماط الصراع مع االحتالل ومن ضمنها تعديل انماط مرتبطة بتنفيذ العمليات االستشهادية خاصة فـي اال               

ويرى ان حماس بعد وصولها للسلطة سوف تسعى الحداث التوازن بين المتطلبات السياسية الداخلية               .المنظور
وضرورات دولية لذلك تعبر عن استعدادها للدخول في هدنة طويلة االمد اذا ما تـم االنـسحاب االسـرائيلي                   

تخذ حماس حال تشكيلها الحكومة المقبلة       هاني المصري، من جانبه ان ت       بينما ال يستبعد   .٦٧ حتى حدود الكامل  
اجراءات عقابية بحق كل من يحاول تعريض مصلحتها ومصلحة الشعب الفلسطيني للخطر من خالل تنفيذ مثل                

 ان االتفاق على مواصلة التهدئة يعـزز مـن          ,قائالواضاف   .تلك العمليات مثلما كانت تفعل الحكومات السابقة      
الحاكم لحماية تلك التهدئة ويتيح لها المجال لمالحقة اي جهات فلسطينية تـسعى        بصفتها الحزب    هاامكانية اقدام 

 ان من كـان     ,هدااعتقعدم  يخالف المصري ب    فرارجة  إال أن  . والحاق الضرر بموقف الحركة والسلطة     هالتخريب
, او خارجهـا يتبنى باالمس مثل هذه العمليات سوف يتمكن من ادانتها واستنكارها اليوم سواء كان في الحكومة           

 يؤشر على وجود تناقضات ويؤثر على المصداقية التي تمكنت من الحصول عليهـا فـي               ألن من شأن ذلك أن    
   .االنتخابات التشريعية

يبرد رويدا رويدا مع وجود مؤشرات واضـحة         حركة بدأ خطابها السياسي الناري    المع نجاح   من الالفت أن    و
لل على ذلك تصريحات فرحات اسعد الذي اشار الى ان حمـاس            على تغير كبير في ذلك الخطاب واكثر ما يد        

اال انه اكد ان حمـاس      . بدأت تدرك ان قرار تنفيذ العمليات االستتشهادية داخل اسرائيل لم يعد قرارها لوحدها            
ألن  .في حال مواصلة االحتالل جرائمه اتخاذ مواقف تتعارض مع حق فصائل المقاومة في الـرد              لن تستطيع   

   . السلطة ليست اغلى من المقاومة او دماء الشهداءأن, ستقول لها بوضوحنذاك حيالفصائل 
لعشرات العمليات القاسية ضد اسرائيل، باتت قناعة جديدة تتبلـور          اومع مرور الوقت على تنفيذ كتائب القسام        

صلحة الفلسطينية  لدى قيادات حماس باهمية وقف تنفيذ مثل هذا النوع من العمليات الدراكهم بانها ال تضر بالم               
فحسب وانما بمصلحة االسالم والمسلمين الذين يواجهون تحديات كبيرة في اعقاب احداث سبتمبر وما تبعها من                

وينظر الى المساعي الحثيثة التي تبذلها حماس ومحمود عباس باتجاه تشكيل حكومة ائتالف             . تطورات سياسية 
 , ان تجد نفسها فيها في المستقبل من جانب        هات التي يمكن ل   وطني بانها قد تمثل مخرجا حقيقيا لكافة االحراجا       

ومهما تعددت التحليالت والتوقعـات      .ومخرجا لالزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني برمته من الجانب اآلخر         
حول المستقبل الفلسطيني في ظل حكومة بزعامة حماس، اال ان هناك شبة اجماع على ان النظـام الـسياسي                   
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ض لنقلة نوعية لالمام بغض النظر عن العوامل المؤثرة التي تسعى لتحديد شكله وطبيعته وحتى               برمته قد تعر  
  .سلوكه المستقبلي

 ١٤/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 
  
   مباركة أعمال الشغب تنفيعصبة األنصار .١٧

ـ                  ارك تلقت السفير بواسطة الفاكس، بيانا توضيحيا من عصبة األنصار االسالمية نفت فيه اصـدارها بيانـا يب
اعمال الشغب التي حصلت في االشرفية واعتبرت البيان المنشور أمس، مدسوسا، وأكدت انها لم تشارك فـي                 

  .المسيرة اساسا
  ١٤/٢/٢٠٠٦السفير 

  
   في قلقيليةاستشهاد فلسطينية فـي غزة مواجهات .١٨

سرائيلي عند  استشهدت فلسطينية امس برصاص الجيش اال     :   سمر خالد وكامل ابراهيم    -القدس المحتلة   -غزة  
وقال مصدر طبي فلسطيني ان المواطنة استشهدت اثر اصـابتها برصاصـة             .معبر كيسوفيم شرق خان يونس    

كما وقعت ظهر امس مواجهات بين قـوات        . قاتلة في الرقبة اطلقتها قوات االحتالل من برج مراقبة عسكري         
  .ية االحتالل وشبان فلسطينيين بالقرب من الجدار الفاصل في منطقة قلقيل

  ١٤/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
  
   مسجد في هرتسليااقتحام يحاولون يهودمتطرفون  .١٩

 أن مجموعة من اليهود أقدمت على اقتحام مسجد         ٤٨كشفت مصادر عربية في مناطق        :نابلس  أمين أبووردة   
ان : وقال شـهود   .سيدنا علي في مدينة هرتسليا، إال أن وجود عشرات المصلين داخل المسجد حال دون ذلك              

أن مجموعة من المصلين صدوا هـذه       و تنفيذ مخططهم القتحام المسجد      وا راكباً حاول  ٤٠حافلة كانت تقل نحو     
وقال الشهود ان قوات الشرطة طلبت من المصلين عدم استدعاء المزيد من المـصلين، خوفـا مـن              المحاولة،

  .تصعيد االمور
  ١٤/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  حشية مستوطنين طفل فلسطيني ينجو من و .٢٠

 نكل مستوطنون في الخليل أمس بالطفل أحمد وهو في العاشرة من عمره وحاولوا التحرش فـي                 : قنا –الخليل  
منزل قريب من احدى البؤر االستعمارية وأشار الطفل المصاب أنه نجا من الموت بأعجوبة عنـدما هاجمـه                  

وبدورها قالت  ‚ ه وأثناء هروبه سقط وأغمي عليه       ثمانية مستوطنين ورشقوه بالحجارة وحاولوا االمساك به وقتل       
 عامـا فـي نفـس     ١٦والدة الطفل ان طفلها تعرض للضرب واالعتداء بوحشية بينما حاولوا التحرش بشقيقته             

وقالت ان المستوطنين في الخليل يبذلون جهودا حثيثة وعمليات تنكيل بالمواطنين الجبارهم على ترك              . الحادثة
  .لمدينة والرحيل منهاالبلدة القديمة من ا

  ١٤/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
  
 سلطات االحتالل تعدم آالف أشجار الزيتون .٢١

أصيب عشرة فلسطينيين على االقل في مواجهات في قرية بيت سيرا غرب رام اهللا :  رام اهللا ـ احمد رمضان 
ون من أراضي القريـة      قوات االحتالل، امس، في اعقاب قيام سلطات االحتالل باقتالع آالف أشجار الزيت            مع
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واندلعت مواجهات عنيفة استخدم خاللها االحتالل الرصاص الحي         مصادرتها إلقامة جدار الفصل عليها     بهدف
  .والمعدني وقنابل الصوت والغاز لتفريق المواطنين

  ١٤/٢/٢٠٠٦المستقبل 
  
  الالجئون الفلسطينيون في العراق يعانون أزمة جديدة .٢٢

لسطينيين الذي يعيشون في العراق، أنهم يواجهون أزمة و معانـاة حقيقـة هنـاك،               أكّد عدد من المواطنين الف    
                  ـة أنمن قبل أشخاص مجهولون بترحيلهم من بيوتهم التي يقطنوا فيها، بحج مشيرين إلى أنهم يتلقون تهديدات

فلـسطينيون، فـي    وأكّد المواطنون ال   .هذه البيوت كانت ملكاً لهم، وأنّه تم تهجيرهم منها في عهد صدام حسين            
شهادات عدة، بأن معاناتهم تتلخّص في توجيه تهديدات ألشخاص وعوائل في تجمعات الفلسطينيين، كمنـاطق               
البلديات والحرية، منوهين إلى أن هذه المناطق والتي هي أصالً مشيدة بشكٍل مأسـاوي بـشهادة المـسؤولين                  

لمرة األولى التي يواجه فيها الفلسطينيون في العراق هذه         وأضاف المواطنون أن هذه ليست ا      .العراقيين أنفسهم 
  .األزمة، مطالبين بضرورة حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق

  ١٣/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مياه الشرب في غزة ملوثة: تقرير فلسطيني .٢٣
رب التابعة لبلدية غزة التي أجريـت       كشفت مؤشرات القياسات والفحوصات الميدانية والمخبرية آلبار مياه الش        

وقـال   .حديثا أن هناك تدهورا في نوعية المياه خاصة في المناطق القريبة من شاطئ البحر في مدينـة غـزة                  
 بئرا ال تتوافق مع الشروط والمعايير العالمية        ٣٢تقرير إحصائي إن الدراسات االخيرة تؤكد أن االبار وعددها          

ناطق الملوحة في حال استمرت عمليات الـضخ الجـائر والعـضوي للميـاه              لمياه الشرب ويخشى أن تتسع م     
  .الجوفية

  ١٤/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
  
  ثلث الفلسطينيين يعتقدون ان الدنمارك دولة عدوة .٢٤

اظهراستطالع حول تأثير الرسوم المسيئة نشرت نتائجه امس الى ان ثلث الفلسطينيين فـي الـضفة الغربيـة                  
 اشخاص شملهم االستطالع اجرتـه      ٧٠٤ بالمئة من    ٣٤وقال   .مارك دولة عدوة لهم   وقطاع غزة يرون ان الدن    

 بالمئة ان الدنمارك دولـة  ٤٢شركة نيرايست كونسالتينغ ومقرها في رام اهللا، ان الدنمارك دولة عدوة ، ورأى   
لدنمارك دولة   بالمئة منهم ان ا    ٥٩وقال   . بالمئة فقط عن اعتقادهم انها دولة صديقة       ٢٤محايدة في حين اعرب     

  . بالمئة فقط انها صديقة لالسالم٧ بالمئة انها محايدة تجاه االسالم، واعتبر ٣٤عدوة لالسالم في حين اكد 
  ١٤/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 

  
  جنود إسرائيليون يمزقون نسخة من القرآن في سجن تلموند .٢٥

 القرآن في سجن تلموند، كمـا       أقدم سجانون إسرائيليون من جديد على تمزيق نسخة من        :  قدس برس  -السبيل  
وقال النادي إن مجموعة من      .قاموا بالدوس عليه أمام أعين األسرى، بحسب ما أفد به نادي األسير الفلسطيني            

السجانين اإلسرائيليين والوحدات الخاصة قاموا وخالل تفتيش عدد من زنازين االعتقال قاموا بتمزيق الكتـب               
  .والمجالت

  ١٣/٢/٢٠٠٦السبيل االردنية 
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   هداريم في معتقلتفتيش مذل لألهالي خالل زيارتهم ألبنائهم .٢٦
أكد أهالي األسرى والمعتقلين، أنهم تعرضوا لعملية تفتيش مهينة للنساء خالل زيارتهم لسجن هـداريم، وذلـك                 
بأخذ أم األسير أو زوجته إلى ساحة زجاجية وأمام األهالي والجنود، والطلب منهن خلـع الحجـاب وغطـاء                   

س، مما أثار رد فعل أمهات وزوجات األسرى الذين رفضوا األمر، وتم حرمانهم من الزيـارة وتهديـدهم                  الرأ
ونتيجة لذلك توترت األوضاع في السجن، وقام األسرى برفع رسائل احتجاج والبدء             .بإرجاعهم إلى حيث أتوا   

  .بخطوات تصعيديه واحتجاجيه، وأعلنوا حالة االستنفار العام بين صفوف األسرى
  ١٤/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   فلسطينيا ١٩االحتالل يعتقل  .٢٧

 فلسطينيا بينهم ثمانية من اعضاء حركة فـتح         ١٩اعتقلت قوات االحتالل ليل االثنين الثالثاء في الضفة الغربية          
اء حركـة  واضافت المصادر نفسها ان بين الفلسطينيين الذين اوقفوا ثالثة من اعض   .وثمانية من ناشطي حماس   

  .الجهاد
  ١٤/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 

  
  أوروبا لن تحاور حماس قبل أن تلبي الشروط الثالثة: ألمانيا تطمئن إسرائيل .٢٨

حصلت إسرائيل على دعم ألمانيا بهدف عزل حماس ما دامت لم تتخل عن اإلرهاب، وذلـك                : ب.ف. أ ،القدس
اينماير إثر لقائه أولمرت ونظيرتـه اإلسـرائيلية،        وأعلن شت  .خالل زيارة لوزير الخارجية األلماني شتاينماير     

وأكد أنه أعرب عـن      .ليفني أن األوروبيين لن يفاوضوا حماس كونها مدرجة على الئحة المنظمات اإلرهابية           
تضامنه مع إسرائيل، وشدد على وجوب أال تخوض أية دولة حواراً مع حماس قبل أن تتخلـى عـن العنـف                     

شددت بوضوح على   : وقال للصحافيين  .فاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين    وتعترف بإسرائيل وتحترم االت   
 ينبغي معرفة إذا كانت حماس تعتبر أنها حزب سياسـي وإذا            :وأضاف. هذه الشروط قبل أي حوار مع حماس      

ماس لن  إن ح : ومن جهتها، قالت ليفني    .كانت مستعدة لإلقرار بأن الديمقراطية واللجوء إلى العنف ال يتوافقان         
ووصفت، كالً من حماس وإيران بأنهما       .تغير موقفها في المستقبل القريب، وإذا فعلت فلن تعود الحركة نفسها          

 .إن ذلك يعتبر رسـالة مهمـة جـداً        : أكبر خطر على إسرائيل وعملية السالم ورحبت بإعالن شتاينماير قائلة         
 .رت الذي أعرب عن خيبته حيال هذه المبادرة       وأوضح الوزير األلماني أنه ناقش دعوة بوتين لحماس مع أولم         

وأشار إلـى اخـتالف      .وأكد أن إسرائيل ال تحبذ الدعوة الروسية المبكرة لحماس إلجراء محادثات في موسكو            
وفي إشارة إلى قرب تشكيل الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس قالت           .ظروف كل من روسيا واالتحاد األوروبي     

 الجانب الفلسطيني فسيصبح وحدة إرهابية أما إذا نفذت مطالب المجتمـع الـدولي   إذا غلبت حماس على  : ليفني
: وقالـت  .وعبرت عن عدم تفاؤلها بأن تلبي حماس هذه المطالب في المستقبل القريب            .فلن تعد منظمة إرهابية   

لعالقات قائمة  إن العالقات اإلسرائيلية األلمانية عالقات ذات مستوى خاص دائماً بسبب الهولوكوست وإن هذه ا             
وكان قـد زار     .وأوضح شتاينماير أن تضامن ألمانيا مع إسرائيل غير قابل للفسخ          .على اإلحساس بالمسؤولية  

ووقع في سـجل زوار النـصب        .النصب التذكاري ياد فاشيم الخاص بضحايا الهولوكوست      لفني  قبل لقائه مع    
  . كل المستقبل يقوم على أساس المسؤولية:بجملة

  ١٤/٢/٢٠٠٦سطينية األيام الفل
  
  إسرائيل ترفض عرضا من قطر لفتح خط اتصال مع حماس .٢٩

 ،رفضت الحكومة اإلسرائيلية عرضا من دولة قطر لفتح قناة اتصال وحوار مع حماس            :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
 كشفت في اجتماع المجلس الوزاري األمني المصغر للحكومة أن دبلوماسيا قطريا اتـصل بهـا                يلفنحيث أن   
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 واشنطن، وعرض أن تكون بالده وسيطا بين إسرائيل وحماس لعقد هدنة طويلة األمد، وقالـت إنهـا                  وهي في 
.  وليست هناك أرضية مشتركة بيننـا      هارفضت العرض على الفور معللة ذلك بأنه ال يوجد ما نتباحث فيه مع            
  .وأضافت إن على الحركة أن تقبل بالشروط الثالثة التي حددتها إسرائيل

  ١٤/٢/٢٠٠٦سط الشرق األو
  
  االحتالل يمنح حماس فترة رحمة الختبار النوايا  .٣٠

 في موازاة التشدد االسرائيلي الرسمي تجاه حماس والجهود الديبلوماسية التـي تبـذلها              : اسعد تلحمي  ،الناصرة
ليفني لتأليب المجتمع الدولي على هذه الحركة االسالمية، أفـادت معـاريف امـس ان مستـشاري أولمـرت                   

 وترجمان أبلغا خافيير سوالنا ان اسرائيل مستعدة لمنح حماس فترة سماح الى حين يتـضح مـدى                  فايسغالس
وأضافت الصحيفة، نقالً عن تسجيل لمـا       .  الدولية لقاء التعاطي معها    -تجاوب الحركة مع المطالب االسرائيلية    

لمواقف من حماس وانه انتقـد      دار بين المستشارين االسرائيليين وسوالنا ان األخير طلب الى اسرائيل تنسيق ا           
بشدة سياسة واشنطن في الشرق األوسط وسعيها الى دمقرطة أنظمتها وهي سياسة قد تـسبب ضـرراً بالغـاً                   

وتابعـت   .وتنطوي على مخاطر جمة وانها قد تؤدي الى نظام اسالمي متطرف من المغرب حتى أفغانـستان               
ى موقف واشنطن الذي عـارض إرجـاء االنتخابـات          الصحيفة ان المستشارين االسرائيليين أطلعا سوالنا عل      

 أمامنا بالتمسك بعدم السماح لفلـسطينيي        عباس التشريعية الفلسطينية على رغم توسل رئيس السلطة الفلسطينية       
  .القدس المشاركة في االنتخابات ليكون ذريعة إلرجائها

  ١٤/٢/٢٠٠٦الحياة 
  
  ماسبعدم التحاور أبداً مع ح ليفني تلقت الوعد من بوش .٣١

 ليفني انهـا تلقـت أثنـاء       إسرائيل نقلت معاريف عن أوساط قريبة من وزيرة خارجية       :  اسعد تلحمي  ،الناصرة
زيارتها واشنطن وعداً قاطعاً من جورج بوش بأن الواليات المتحدة ملتزمة تماماً إقامة سد منيع بمشاركة دولية                 

ليست لـدينا   :  فإن اميركا لن تتزحزح عن موقفها      أمام حماس، وانه قال انه حتى لو اعترف العالم كله بالحركة          
الى ذلـك،   .ال نعتزم التحاور مع حماس أبداً أو اقامة أية اتصاالت معها          . نية للمساومة في هذه المسألة المبدئية     

  .أفادت االذاعة العبرية الرسمية ان ليفني تعتزم زيارة موسكو قريباً بهدف تنقية األجواء بين البلدين
  ١٤/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  الهدف االول بعد االنتخابات ترسيم الحدود : أولمرت .٣٢

ـ    ): أش أ (ورويترز  و )وص ف  (نقالً عن  ١٤/٢/٢٠٠٦النهار  نشرت    النشاء  ٥٧أعلن أولمرت في الذكرى ال
والمهمة الثانية بعد االنتخابات ستكون     . الكنيست ان الهدف االول للكنيست المقبلة سيكون ترسيم حدود اسرائيل         

وأبرز أهميـة   . ١٩٤٩، ثم الكنيست عام     ١٩٤٨ر على غرار ما فعلت الجمعية الموقتة االولى عام          وضع دستو 
وكان ميخائيل ايتان طالب بدوره بإقرار دسـتور         .تأليف حكومة مستقرة ألربع سنوات، متمنياً الشفاء لشارون       

  .االساسييضمن الحقوق المدنية على أساس اسرائيل يهودية وديموقراطية، كما ينص قانونها 
أجمع المرشحون لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية القادمة على ضـرورة         : ١٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عربوأضاف موقع   

وفيمـا يـشبه    . إحالل دستور إلسرائيل في الكنيست القادمة لتثبيت مكانة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطيـة            
   .حالل الدستوراإلجماع، يؤيد بشكل واضح كل من أولمرت، وعمير بيرتس، ونتانياهو، إ
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  عيد النظر في تحويل األموال ن سحكومة مع تسلم حماس ال:إسرائيل .٣٣
 نظرت المحكمة االسرائيلية العليا في التماس قدمته منظمة متضرري االرهاب : اسعد تلحمي،الناصرة

السلطة االسرائيلية ضد تحويل مستحقات مالية تجيبها اسرائيل رسوماً على بضائع فلسطينية مستوردة الى 
ورد ممثل النيابة العامة بالقول انه مع تسلم . الفلسطينية بزعم ان هذه األموال تمول حبل المشنقة لالسرائيليين

في هذا السياق ذكرت هآرتس امس  و.حماس السلطة التنفيذية ستعيد اسرائيل النظر في قضية تحويل األموال
اقترحوا، في مشاورات أجروها مع موفاز، تضييق الخناق ان مسؤولين كباراً في المؤسسة األمنية االسرائيلية 

  . المالي على السلطة على نحو يؤدي الى انهيارها واعالن حال طوارئ إلجهاض تشكيل حكومة بقيادة حماس
  ١٤/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  اسرائيل تنقل الى القاهرة رفضها المطلق التعامل مع حكومة بقيادة حماس  .٣٤

م الثالثاء،محادثات مع حسني مبارك ومسؤولين مصريين آخرين، حيـث سـينقل            يجري موفاز في القاهرة اليو    
اليهم الموقف االسرائيلي المتعنت ازاء نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية والمستهتر عمليا بخيـار الـشعب    

ي حوار  وقال مصدر اسرائيلي مطلع ان موفاز سيبلغ مبارك رفض اسرائيل اجراء ا            .الفلسطيني الديموقراطي 
واضاف المصدر ان موفاز سينقل الـى المـسؤولين          . غير مشروعة  هااو اتصال مع حماس وقادتها، باعتبار     

المصريين قرارا يفيد انه في اللحظة التي سيعلن فيها عن تشكيل حكومة برئاسة حماس ستقدم اسـرائيل علـى          
  .اعادة النظر في مجمل اتصاالتها مع الفلسطينيين

  ١٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب
  
  كتائب شهداء األقصى تمتلك صواريخ كاتيوشا: سرائيل تدعي إ .٣٥
ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن كتائب شهداء األقصى تمتلك صواريخ كاتيوشا طويلة المـدى              : أ.ب. د ،غزة

إن الصاروخ الذي أعلنـت     : وقال التلفزيون اإلسرائيلي  . ٢٠٧ كيلومتراً تسمى صواريخ أقصى      ١٨يبلغ مداها   
 مم، تم تهريبـه إلـى غـزة    ٢٠٧ هو في الحقيقة كاتيوشا قطره ٢٠٧ي وقت سابق باسم أقصى      عنه الكتائب ف  

وقالـت   .الكيـان ويمكن مطلقيه من إصابة أهداف في مدن عسقالن وسديروت ونتيفـوت واوفيكـيم جنـوب       
  يبلـغ  ٢ وعرفات   ١كتائب تلقت في الفترة األخيرة صواريخ قصيرة المدى سميت باسم عرفات          الإن  : المصادر

وزعمـت المـصادر أن      . كيلومترات، مشيرة إلى أن قواعد إطالق تلك الصواريخ صنعت في غـزة            ٨مداها  
كتائب ستحاول خالل الفترة المقبلة القيام بعمليات كبرى وسط تخوفات من قيام عناصـر الكتائـب بـإطالق                  ال

  .قطاعالالكاتيوشا صوب المدن والتجمعات اليهودية القريبة من 
  ١٤/٢/٢٠٠٦ية األيام الفلسطين

  
  المقبل» ايباك«غياب وجوه أميركية بارزة عن مؤتمر  .٣٦

الستضافة مؤتمرها الـسنوي فـي      ) ايباك( األميركية - تستعد لجنة العالقات االسرائيلية    : جويس كرم  ،واشنطن
مطلع الشهر المقبل، والذي لوحظ فيه غياب وجوه بارزة من االدارة األميركية واقتصار التمثيل الرسمي علـى          

وعزت مصادر قريبة من اللوبي االسرائيلي هذا الغيـاب لفـضيحة           . فير واشنطن لدى األمم المتحدة بولتون     س
جاك أبراموف لتقديمه أمواالً بطريقة غير شرعية لنواب في الكونغرس، ومن هنا حرص نـواب ومـسؤولون                 

الصالح وتنظيم العالقة مـع     أميركيون على النأي بأنفسهم عن مجموعات اللوبي ريثما يتم تمرير قانون جديد ل            
وتحدثت المصادر أيضا عن االفتراق السياسي بين ايباك واالدارة، خـصوصا فـي         . دوائر اللوبي في واشنطن   

  .قضية التعامل مع السلطة الفلسطينية
  ١٤/٢/٢٠٠٦الحياة 
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  تقليص مدة الخدمة العسكرية اإللزامية في الجيش اإلسرائيلي  .٣٧

ة الخدمة العسكرية اإللزامية للذكور من ثالث سنوات إلى سـنتين فـي العـام               أعلن موفاز أنه سيتم تقليص مد     
كما جاء أن القرار الذي لقي انتقادات حـادة          . في تل أبيب   اإلثنين، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء        ٢٠١٠

العـام  من عناصر عسكرية بسبب توقيت القرار، قد تم اتخاذه باإلجماع من قبل لجنة جماهيرية برئاسة المدير                 
وتشير تقارير وزارة المالية إلى أن تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى الثلث             .لوزارة المالية سابقاً، آفي بن بست     

  . مليارد شيكل سنويا٢ًستوفر على خزينة الدول 
  ١٣/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب

  
   للبنك الدولي تقريراً تنتقد االقتصاد .٣٨

 Doing( جاء في تقرير للبنك الـدولي تحـت عنـوان    انتقد مجلس قيادة وزارة االقتصاد الوطني، أمس، ما
Business in Palestine( ،يعطي صورة سيئة عن الوقت الطويل المستغرق للبدء بعمل تجاري في فلسطين ،

وبين سنقرط، أن هذا التقرير يحمل في طياته الكثير من المغالطات حول اإلجـراءات               .بدعوى عدم جاهزيتها  
زارات األخرى، وخاصة في قضايا التسهيل على المستثمر وعلى المواطن إلتمـام            المتبعة في وزارته وفي الو    

وأشار إلى أن الوزارة ستدعو البنك الدولي إلى اجتماع لشرح المغالطات الكبيرة التـي               .معامالته لدى الوزارة  
لـسلطة  جاءت في هذا التقرير، األمر الذي ينعكس سلباً على نظرة المستثمرين إلـى فلـسطين خاصـة وأن ا                  

  .الوطنية، تعد العدة ومنذ مدة طويلة لمؤتمر االستثمار الفلسطيني
  ١٤/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
  العسكريملحقهامصر في اعقاب اختطاف وازمة بين السلطة  .٣٩

ان هناك ازمة ما بين السلطة الفلسطينية والحكومـة           :وليد عوض  من   ١٤/٢/٢٠٠٦ القدس العربي    ذكرت
ووجهت الحكومة المصرية عقب اطالق سـراح        . اختطاف الموصلي االسبوع الماضي    المصرية حدثت عقب  

الموصلي تحذيرا شديد اللهجة الي السلطة، وذلك في وقت توقفت فيه الممثلية المصرية في القطاع عن اصدار                 
 ان القنـصلية المـصرية      ىوأشارت المصادر ال   .تأشيرات للفلسطينيين الراغبين بزيارة مصر او المرور منها       

اضافت ان القاهرة تشعر    ،  اشترطت لمنح التأشيرات قيام السلطة باتخاذ إجراءاتها ضد الذين اختطفوا الموصلي          
واكدت  .بغضب شديد إزاء عملية االختطاف وتعتبر أنها قد تؤثر علي دور مصر في الشأن الفلسطيني مستقبال               

 . لكرام علي عملية اختطاف الموصليالرسالة المصرية ان القاهرة لن تمر مرور ا
مصر حذرت من انه في حـال تكـرار وقـوع           أن  :  فتحي صباح  -غزة   من    ١٤/٢/٢٠٠٦وأضافت الحياة   

وعلمـت   .حوادث مشابهة لخطف الديبلوماسي، فانها ستسحب بعثتها الديبلوماسية من االراضـي الفلـسطينية            
  . لدى السلطة في حال وقعت احداث مشابهةان مصر لن تبقي أيا من طاقم مكتب تمثيلها» الحياة«

  
  الستقبال وفد حركة حماس  مستعدون:الكويت .٤٠

إن خالد  : قالو« حماس»أكد نائب رئيس مجلس الوزراء استعداد الكويت الستقبال وفد حركة             :شوقي محمود 
وأضـاف أن   .المشعل زار الكويت وقدم العزاء بوفاة جابر األحمد وبالتالي ليست لدينا مـشكلة فـي الزيـارة      

مهامهـا التنفيذيـة    « حمـاس »ومن ثم فعندما تتسلم     , الكويت تتعامل مع الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني        
  .ويصبح من الطبيعي أن نستقبل ممثليها في الكويت. ستصبح الممثل الشرعي لهذا الشعب

  ١٤/٢/٢٠٠٦السياسة الكويتية 
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  ألوسط من بوابة حماستركيا والفرصة الضائعة لدخول الشرق ا: تقرير .٤١
وقفت حكومة العدالة والتنمية موقف المتفرج من فوز حمـاس فـي االنتخابـات،              :  يوسف الشريف  -أنقـرة  

فأضاع عليها ترددها وحذرها المفرط واستشارات بعض البيروقراطيين المتأوربين فرصة طالما بحثت عنهـا              
 يتسق ومواصفات الدور المنشود تركياً علـى        لدخول ملعب الشرق االوسط الذي تنافس على زعامته بخجل ال         

وعلى رغم تأكيدات بأن سفير تركيا في تل ابيب ابرق الى حكومته قبل االنتخابات بوقت كاف بما مفاده                   .االقل
ان فرص حماس في الوصول الى السلطة تساوي فرص فتح، حرصت انقرة على ان تظهر وكأنهـا فوجئـت                   

فة نفسها التي وقف عندها االتحاد االوروبـي والواليـات المتحـدة مـن     بالنتيجة، وفضلت الوقوف على المسا  
تحظى بتعاطف شـعبي كبيـر فـي الـشارع          هي   تنظيماً ارهابياً، بل     ها، على رغم أن تركيا ال تعتبر      الحركة
رفضت انقرة االتصال مباشرة بحماس على عكس عدد من القيادات العربية واالسالمية، كما أخفت               لقد   .التركي
وأبدى اردوغان استعداده الستقبال قادة حماس بـصفته الحزبيـة ال الرسـمية             . ت الحركة لالتصال بها   محاوال

ـ   ها موسكو سحبت البساط من تحت قدمي      إال أن .  لم تشكل الحكومة بعد    هابحجة ان  حمـاس،  ل بـوتين    وة بعد دع
ني ابعد من روسـيا عـن       فتبدى وهن الحجج التركية، وبدت أنقرة على رغم قربها الجغرافي والتاريخي والدي           

حماس، في ما فسره مراقبون بأن حزب العدالة والتنمية ال يزال حبيس الخشية من ماضيه االسالمي، ومن أن                  
  .يفسر اتصاله مع حماس حنينا لتيار االسالم السياسي الذي أعلن مفارقته

هـا   سيسجل على دعم   باختصار، فضلت أنقرة ان تنظر الى فوز حماس بعيون اميركية وأوروبية، وهو موقف            
 التي تنتمي الى الغرب وتشاركه      تهاتوسيع رقعة الحريات والديمقراطية والشفافية، ويسجل نقاطا لحساب صور        

قد تكون حماس في حاجة الى قصة نجاح ملهمة تأخذ بيدها على طريق التعامل مـع                 .قلقه مما يسميه االرهاب   
فالقاهرة . العدالة والتنمية المرشح االقوى للعب هذا الدور      كان حزب   لذا  العالم الخارجي، وبخاصة الغربي منه،      

 من زاوية امنية بحتة،     حماس كانت حتى االمس القريب تنظر الى        هاتربطها بالشأن الفلسطيني عرى وثيقة، لكن     
 وتحولت الى شريك في السلطة او انفردت بها، فان االولويـة المـصرية تبقـى                الحركةوحتى لو تغير وضع     

وسينصب االهتمام المصري والعربي علـى ايجـاد تخريجـة          . ع االمنية في خاصرتها الشرقية    لضبط االوضا 
لتشكيل حكومة فلسطينية قادرة على الحركة و االتصال بالعالم، والعودة من بعدها الى طاولـة المفاوضـات،                 

سياسـي  أما نجاح حماس في ادارة الحكومة وكسب ثقة المواطنين كحزب ســـلطة            . وضبط الوضع االمني  
 .ال كحركة مقاومة، فليس هماً عربياً البتة، على العكس من أنقرة التي تؤيد هذا الطرح انطالقا من تجربة ذاتية                  

تدرك حماس جيداً ان جزءا من االصوات التي حصلت عليها استقرضته من الناقمين على الـسلطة القديمـة                  و
تقدم نموذجا ناجحا للحكومة النزيهة و المبدعة داخليـا،          في أي انتخابات مقبلة اذا لم        هاوفاسديها، وأنها قد تفقد   

وهنا كان يمكن لحكومة العدالة والتنمية ان تلعـب دور          . والقادرة على التواصل خارجيا مع العالم شرقا وغربا       
الراعي او الكفيل، من خالل مد يدها الى الحركة وتشكيل جسر بينها و بيــن اوروبـا علـى االقـل قبـل                      

اذ . في امكان أنقرة ان تحاول شرح وجهة نظر حماس للغرب مغردة خارج السرب االوروبي             وكان  . واشنطن
ان تنجح الحركة الفلسطينية في مهمتها، وأن يظهر الحزب التركي في الصورة كعامل داعـم               تها  ان من مصلح  

لحـوار  ومساعد، وان تأخذ تركيا من خالل ذلك الدور مكانها الطبيعي في ملعب الشرق االوسـط، وكجـسر                  
لتوسط في المفاوضات   لفظهور حماس على الساحة من شأنه ان يكسر، ولو جزئيا احتكار القاهرة             . الحضارات

واذا ما افرزت المفاوضات الفلسطينية لتشكيل السلطة المقبلة فصيلين يضم احـدهما            . التحضيرية مع اسرائيل  
ت والتواصل مع الخارج، فان الفـصيل       فتح والثاني شخصيات مستقلة مدعومة من حماس يتولى امر المفاوضا         

األول سيلقى الدعم المعهود من العرب، فيما سيحتاج الفصيل الثاني الى جسر يخرجه من عزلته مـع الغـرب                   
  .ويحول دون تركه حبيس الشؤون الداخلية الفلسطينية

لغرب مع جزء مـن     ربما تخطط انقرة لمد يدها الى حماس بعد تشكيلها السلطة وخروجها بمعادلة تعيد تعامل ا              
فات، وسيفقد الدور التركي عنصري الجرأة و المبـادرة         قد  حكومتها او ممثلين عنها، لكن حينها سيكون الوقت         
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الالزمين كي تشعر حماس بأن في امكانها االعتماد احيانا على الشريك التركي، وهو ما كان من شأنه ان يرفع                   
 ابيب النظر في رفضها المستمر لوساطة تركية اذا مـا هـي             من قدر تركيا في الميزان االسرائيلي، فتعيد تل       

كل هذا و ربما اكثر خسرته تركيا بفضل ترددها وظهورهـا بمظهـر             . تأثيرا ما على حماس   ها  شعرت بأن ل  
 .اوروبي اكثر من الالزم، وهو مظهر سيزيد من شكوك اهالي المنطقة في مدى انتماء تركيـا الـى محيطهـا                   

و مؤثر في الشرق االوسط ال يتأتى من خالل مواقف الحياد المطلق والحصول علـى                الى دور قيادي ا    يالسعف
لـه عليـه ان     ومنطقة اشبه بواد للذئاب، ومن اراد دخ      ألن ال . الرضى االوروبي واالميركي فقط دون غيرهما     

  .يكون ذئبا كغيره
  ١٤/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  ! أي دور لموسكو؟.. حماس والدعوة الروسية: تحليل .٤٢

 الدعوة الروسية لقادة حماس بمثابة القنبلة التي انفجرت في الساحة السياسية الدولية             كانت: سمير سعيد  -متابعة
حركة يكسر حاجز العزلـة الغربـي والحـصار         لمن ناحية، ومن ناحية أخرى كانت مكسبا دبلوماسيا جديدا ل         

درجةٌ على قوائم المنظمات اإلرهابية     ويبدو الوضع من الوهلة األولى غير واضح المعالم؛ فحماس م          .األمريكي
في الوقت الذي تُعتبر فيه روسيا شريكا في مكافحة اإلرهاب؛ ولهذا فإن الكثيرين في العالم العربـي رَأوا فـي     
كلمات بوتين تحديا موجها إلى الواليات المتحدة وضربةً لسياسة الكيان، أما الحقيقة فإنها ليـست علـى هـذه                   

  . ال تنوي التخلِّي عن عالقات الشراكة مع تلك األطرافالصورة؛ ألن موسكو
  إذًا فما الذي يقف وراء دعوة بوتين؟ 

 في التأكيد على أنها ما زالت       تهاهناك نقطتان تدفعان روسيا إلى إجراء محادثات مع حماس، تمثِّل األولى رغب           
ى سياسة التقارب التي تنتهجها مـع العـالم         قوةً مؤثرةً في الشرق األوسط، أما النقطة الثانية فتتعلق بالتأكيد عل          

تنافر بين السياسة األمريكية وحمـاس، يفـتح        ال ووجود .اإلسالمي في الفترة األخيرة، واستعادة بعض نفوذها      
الطريقَ أمام موسكو في هذا الشأن للعب دور، وهو ما تحتاجه حماس في ظل التهديدات األمريكية واألوروبية                 

 أن روسيا غير راغبة في تأجيج صراع الحضارات؛ ألنها تدرك أن ذلك يقـوض               كما .والتحريض الصهيوني 
 أخذت  هااالستقرار داخل الحدود الروسية نفسها التي تضم العديد من الجمهوريات والقوميات المسلمة؛ ولهذا فإن             

  . على عاتقها لعب دور الوسيط بين الشرق والغرب
لحاضر القوةَ الحقيقيةَ على أراضي السلطة، ولـن توافـق هـذه            حماس تعتبر في الوقت ا    أن  ن موسكو ترى    إ

الحركة أبدا على أية اتفاقات يتم التوصل إليها بدون مشاركتها، كما أن لغة اإلنذارات لن تجدي نفعا هنا؛ ولهذا                   
سيا في  وعلى خلفية أن رو    إال أنه    .فإن الحوار ضروري، وال يمكن للوسطاء الدوليين أن ال يفهموا هذه الحقيقة           

مرحلة استعادة دورها وبناء تحالفات جديدة في المنطقة لم تسع إلى الصدام كما حدث مع الملف اإليراني؛ حيث                  
لعبت دور الوسيط الذي يمثِّل وجهة نظر ومصالح الغرب، وبالتالي كانت االتصاالت الهاتفية بـين واشـنطن                 

لخارجية الروسي فيما يتعلـق باللقـاء المرتقَـب،         وموسكو، والتي أعطت رايس خاللها نصائح ملزمة لوزير ا        
 هـا والتحذير من أن تغرد موسكو خارج السرب الدولي بقيادة واشنطن، هذا مع إعطاء مساحة بحدود معينـة ل                 

وقد كانت النتيجة إعالن الخارجية الروسية أن هدفنا واحد، وهو إرسـال إشـارة               .للعب فيها دون أن تتخطَّاها    
 .ماس حول ضرورة اتخاذ القرارات التي تستجيب للمصالح األساسية للـشعب الفلـسطيني            واضحة إلى قيادة ح   

وهذا يعني أن بوتين يعتزم طرح ما تنتظره الرباعية من منظمة حماس أثناء لقائه بقادتها، وخاصةً ما يتعلـق                   
، وااللتـزام    الـصهيونية، واالعتـراف بالكيـان      -بالتخلي عن المقاومة أو اإلرهاب من وجهة النظر الغربية        

ومما  .باالتفاقات الفلسطينية الصهيونية التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك خطة خارطة الطريق               
 درجة قريبـا؛ ألن ذلـك       ١٨٠ال شك فيه أن الدبلوماسيين الروس يدركون أن حماس لن تغير سياستَها بزاوية              

يبدو أن مثل هذا التغيير مـستحيٌل فـي المرحلـة            حيث   .كيان من ال  هايتطلب أسسا مهمةً، بما فيها تغيير موقف      



 

 18

 ولهذا بالذَّات ال يتوقع أن تشهد محادثاتُ موسكو إطالقَ تصريحات مهمة؛ ألنها ستكون عبارةً عن لقاء                 .الحالية
إلقامة حوار من أجل تأسيسٍ لعالقة مع الحركة بحكم توليها السلطة في دولة تقع في منطقـة تـسعى روسـيا                     

ستعادة دورها فيها، خاصةً وأن القضية الفلسطينية قضيةٌ محوريةٌ على المستوى اإلقليمي والدولي، ومن ثـم                ال
ستحاول روسيا لعب دور الوسيط البديل أو المضاد للوسيط األمريكي، وفي الوقت ذاته حلقة الوصل والطرف                

  . هذا إذا ُأجرِي اللقاء بالطبعالثالث بين الغرب والكيان من ناحية، وسلطة حماس من ناحية أخرى،
  ١٣/٢/٢٠٠٦اخوان اون الين 

  
  فوز حماس يحمل الكثير من المخاطر والتحديات: الرفاعي .٤٣

ان مقاطعـة الحركـة     ‚ أوضح ممثل حركة الجهاد في لبنان أبو عمـاد الرفـاعي          : بيروت ــ أمين مصطفى   
ورأى ان أسباب المقاطعة فـي عـام        ‚ ابتلالنتخابات التشريعية الفلسطينية جاءت منسجمة مع القناعات والثو       

وأكد في حديثه لـ الوطن ان نتائج االنتخابات        ‚  لم تتغير وأهمها ان االنتخابات جزء من عملية التسوية         ١٩٩٦
اضافة للفساد المستشري داخل السلطة     ‚ وقد عكست فشل اوسلو وافرازاته    ‚ جاءت مخالفة لكل توقعات المراقبين    

يحمل في طياته الكثيـر     ‚ وأشار الى ان هذا الفوز الذي حققته حماس       ‚ ل حركة فتح  ومؤسساتها والخالفات داخ  
نأمل ان تستطيع الحركة تجاوزها في ظل ما ستتم ممارسته من ضغوط عليها ولفـت               ‚ من المخاطر والتحديات  

 سـيتم   كيـف : متـسائال ‚ الى ان هناك هواجس متعددة حول البرنامج المستقبلي الذي ستتبناه الحكومة الجديدة           
ان اسرائيل تعـيش فـي      ‚ ورأى الرفاعي ‚ التوفيق بين متطلبات السلطة والعمل على حماية واستمرار المقاومة        

‚ مأزق كبير بعد انتهاء الحقبة الشارونية مما سيدفع المجتمع االسرائيلي نحو مزيد مـن التطـرف والتـصعيد                 
‚ والدفاع عن الشعب الفلسطيني   ‚ أجل التحرير بالمقاومة من   » الجهاد«وأعلن تمسك   ‚ لتفجير الوضع في المنطقة   

فهـي كلهـا    ‚ ولم يستغرب المواقف المتشددة التي صدرت عن واشنطن في أعقاب اكتساح حماس لالنتخابات            
اما أوروبا فتحمل اسرائيل مسؤولية ما جرى من جراء تعنتهـا متوقعـا   ‚ منحازة وتصب في الخانة االسرائيلية   

وأكد ان اللقاء الذي تم بين الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد           ‚ يلية نتيجة ذلك  بوادر أزمة أوروبية ــ اسرائ    
عبر عن التحالف والتضامن الـسياسي لمواجهـة الخطـر والتهديـد            ‚ والفصائل الفلسطينية العشرة في دمشق    

ـ               ي بيـروت   األميركي ــ االسرائيلي الداهم على المنطقة واعتبر ان فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية ف
ان ترميم العالقة اللبنانية ــ الفلسطينية يبنى على جدية         : وقال‚ ستبقى دون قيمة سياسية فعلية    ‚ خطوة استباقية 

وأعرب عن خشيته وقلقه من السجال الداخلي اللبناني ومحاولة زج الطـرف الفلـسطيني   ‚ الحوار بين الطرفين  
  .فيه

  ١٤/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
  
 جوماً على إيران؟ هل ستشن إسرائيل ه .٤٤

 كيفن براينو وجون باري 
ليس لدى خبرائهم الدفاعيين أدنى شك في أن . قد تبدو الفكرة مخيفة جداً لكن ربما ال يمزح اإلسرائيليون

يقولون إن المطلوب هو . القوات الجوية اإلسرائيلية قادرة على تعطيل البرنامج النووي اإليراني عند الضرورة
يقول مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه ألسباب . الضعف في النظامتعقّب نقاط 

ويقول شلومو بروم، . أمنية يجب تحديد االختناقات، ليست كثيرة، إذا تخلّصت منها، تقضي فعلياً على المشروع
منشأتين إلى ثالث وهو مسؤول سابق عن التخطيط العسكري في القوات المسلّحة اإلسرائيلية، إن تدمير 

ويشير في هذا اإلطار إلى مجمع ناتانز لتخصيب االورانيوم ومصنع تحويل . منشآت أساسية كاف على األرجح
 .األورانيوم في أصفهان بصفتهما منشأتين مهمتين
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فطهران التي تعلّمت دروساً واضحة من نجاح إسرائيل في قصف مفاعل صدام . لن يكون األمر بهذه السهولة
يقول . ، فعلت كّل ما بإمكانها لحماية األهداف المحتملة مثل ناتانز١٩٨١سين النووي في أوزيراك عام ح

ويقول محلّلون . المنشآت مبعثرة، تحت األرض، ومحمية جيداً. المصدر العسكري اإلسرائيلي الرفيع المستوى
مع ذلك يصر . حاق ضرر فعلي بهاأميركيون إنّه ثمة حاجة إلى العديد من الهجمات على كّل منشأة إلل

اإلسرائيليون الذين يملكون بأنفسهم ترسانة نووية غير معلَن عنها ويرفضون التفتيش أو المراقبة الدولية على 
 قادرة على ١٠٩- أكثر من مئة قنبلة بانكر باستر من نوع بي إل يو: أنّهم يملكون القوة النارية الضرورية

ويعلّق المصدر العسكري اإلسرائيلي أظن أنّها قادرة على . الواليات المتّحدةاختراق األرض، مصنوعة في 
 .القيام باألمر

- تحتاج المقاتالت اإلسرائيلية إف. يتطلّب كّل هدف أسطوالً صغيراً من الطائرات. اللوجستيات هي عائق أكبر
طيل رادارات الدفاع الجوي  إلى حاميات من نوع طائرات اإلجراءات المضادة اإللكترونية لتع١٦-  وإف١٥

فطائرات االعتراض اإليرانية . اإليرانية، كما يجب أن تكون كّل من تلك الطائرات محاطة بعدد من المقاتالت
.  التي جرى تحديثها أخيراً تستطيع أن تتصدى تقريباً لكّل ما تجده على مسافة قصيرة منها في الجو٢٩- ميغ

لسنا نقوم بعمليات . الصعوبة هي في العودة.  المنشآت أمر سهلالوصول إلى هناك وقصف: يقول بروم
 .انتحارية

وفي . ، حلّقت القاذفات اإلسرائيلية على علو منخفض فوق السعودية١٩٨١في سبيل قصف أوزيراك عام 
دراسة نشرتها كلّية الحرب التابعة للجيش األميركي في أواخر العام الماضي، يشير بروم إلى أن قصف 

شآت اإليرانية يمكن أن يتم من طريق المحيط الهندي أي نحو ضعفَي شعاع العمليات الذي تملكه أحدث المن
لكن األسطول اإلسرائيلي من الطائرات المتخصصة . طائرات الهجوم اإلسرائيلية في أفضل ظروف الطيران

 إيصال كّل تلك الطائرات إلى هناك للتزويد بالوقود أثناء الطيران خمس ناقالت نفط قديمة ال يملك القدرة على
 السبيل الوحيد للقيام بذلك هو التوقّف سراً في منتصف الطريق لكن أين؟. ثم إعادتها إلى إسرائيل

يقول مسؤول رفيع . يقر اإلسرائيليون ان كّل ما يمكنهم فعله هو تعطيل البرنامج اإليراني وليس تدميره
السؤال الحقيقي هو ما الذي ستحقّقه : عدم ذكر اسمه ألنّها مسألة حساسةالمستوى في اإلدارة األميركية فضل 

قد تترتّب عن ذلك كلفة باهظة جداً على . إذا كان أفضل ما يمكنك فعله هو تأخير المشروع لبضع سنوات؟
ين في هذه األثناء، تستمر إسرائيل في تحسين ترسانتها حيث اكتسبت غواصتين ألمانيت. استقرار المنطقة

قد تكون التهديدات . جديدتين يمكنهما إطالق صواريخ كروز مسلّحة نووياً تسمح بتوجيه ضربة ثانية رادعة
لكن في حال كانت . مجرد وسيلة لدفع الغرب إلى التشدد مع إيران قبل أن يحتدم سباق التسلّح أكثر فأكثر

 !كذلك، فيا لها من وسيلة
١٤/٢/٢٠٠٦النهار   

 
   عن األردن وحماس .٤٥

 عريب الرنتاوي 
لن نمضي في جدل طويل حول زيارة وفد حماس لألردن، فالزيارة ستتم، وقادة حماس سيستقبلون في عمان 
كما استقبلوا في القاهرة والدوحة والخرطوم، وكما سيستقبلون في موسكو وباريس ومدريد ولندن، فالمسألة 

االحترام، وهي التي جعلت من حركة حماس رقما مسألة وقت ال أكثر، ونتائج االنتخابات الفلسطينية واجبة 
  . صعبا في حسابات المنطقة، رغبنا بذلك أم لم نرغب

 الحمساوية، اللهم إال إذا كانت - ولن تقف مشكلة جواز سفر خالد مشعل عقبة في وجه العالقة األردنية 
 يجوز الخلط بينهما من وجهة المحادثات األردنية الحمساوية، تنطلق من هذه النقطة للتمييز بين مسألتين، ال

األولى، وتتعلق بعالقة األردن مع حماس كحركة ومن ثم كسلطة : نظر السياسة األردنية على أقل تقدير
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فلسطينية في فلسطين، والثانية، وتتصل بوجود حماس المقيم، مكاتب وقيادات على األرض األردنية، وأقول 
ام قادة حماس بزيارات رسمية وإنسانية لألردن، فهو سمح ويسمح  لن يمانع بقي-  في ظني - المقيم ألن األردن 

  . لمعظم القادة الفلسطينيين في معظم الفصائل الفلسطينية بمثل هذه الزيارات
وأجد أنه من السابق ألوانه، القفز إلى نتائج وتصورات وسيناريوهات مستقبلية سابقة ألوانها، كأن يتطير 

ه العزة باإلثم، ويبدأ بالدعوة لتأجيل اإلصالحات السياسية حتى ال يتوزع البعض منا جراء فوز حماس فتأخذ
 التي خرجنا منها من نافذة فك ٦٧حكم اإلخوان المسلمين على ضفتي نهر األردن، ونعود إلى وضعية ما قبل 

  . االرتباط لنعود إليها من بوابة فوز حماس في فلسطين واإلصالح السياسي في األردن
 المنطقي كذلك، أن نقفز إلى مشاريع دولة الوحدة المشيدة على أنقاض أوسلو ووادي عربة كما ال أجد من

  . إخوانية هذه المرة- وبقيادة حمساوية 
دعونا نشرع في ترميم جسور العالقة األردنية مع حماس، فهي المدخل اإللزامي اآلن، إلبقاء جسور العالقة 

اهين، ودعونا نترقب ما الذي ستأتي به حماس عند تشكيل حكومتها آمنة وسالكة في االتج األردنية الفلسطينية
وما بعد التشكيل، فنحن نراهن على تغير حماس وانتقال خطابها إلى ضفاف الواقعية والعقالنية، ونقولها هذه 
المرة دون خشية من الشتائم واالتهامات، بعد أن أصبحت كلمة الواقعية األكثر انتشارا في خطاب حماس ما 

د االنتخابات، فالعالقات بين األردن وحماس، واستتباعا العالقات األردنية الفلسطينية ستتوقف على طبيعة بع
  .األطروحات التي ستتقدم بها حماس، الحركة والحكومة

وأخيرا، صحيح أن ليس مطلوبا من األردن أن يتصدر قائمة الدول الضاغطة على حماس للقبول بشروط 
االعتراف بإسرائيل، نبذ العنف واحترام االلتزامات واالتفاقيات، لكن الصحيح كذلك، : ةواشنطن الثالثة المسبق

أن من الخفة السياسية أن يطالب األردن بتبني برنامج حماس، كأن يسحب اعترافه بإسرائيل ويلغي معاهدة 
دولة في وضع السالم، ويمتشق السالح والرايات الخضراء، فتلك نصيحة تنفع مع خلية استشهادية ال مع 

األردن وشروطه، واألرجح أن قادة حماس، حتى وهم في ذروة االنتشاء بنصرهم المظفر، لم تخطر بمخيلتهم 
  .مثل هذه المطالبات والتمنيات، لكأن البعض منا يريدنا لنا أن نكون حماسيين أكثر من حماس ذاتها
١٤/٢/٢٠٠٦الدستور   

  
  محمد دحالن .٤٦

  احمد خليل
الرجل طموحا فذلك حق مشروع لكل الناس اينما كان موقعهم ولكن المعيب هو محاولة ليس معيبا ان يكون 

تجيير كل شيء لحساب تحقيق طموحات شخصية حتى لو كان بوضع العصي في دواليب العمل الفلسطيني 
المشترك الذي غلبته ضرورات مرحلة التحرر الوطني واالقالع عن بهلوانيات التصرف كما لو ان الحركة 

   .طنية الفلسطينية قد انجزت الدولة الفلسطينية المستقلةالو
منذ لحظة إعالن النتائج االولية لفوز كتلة حماس االنتخابية بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني اعلن 
محمد دحالن عدم موافقة فتح على المشاركة في اي حكومة تشكلها حماس وفي اطار سعيه لتحقيق طموحاته 

خاض محمد دحالن حملته االنتخابية على قاعدة الترهيب من احتمال فوز حماس كما حذر بعد فوز الذاتية 
حماس من مغبة اقدام حماس على تغيير الترتيبات القائمة في مؤسسات السلطة الفلسطينية ولسان حاله يقول ان 

دت حماس كل تلك فوز حماس يشكل خطرا على لقمة عيش العاملين في تلك المؤسسات لكن سرعان ما بد
المخاوف واظهرت سعة صدر تليق بمخاطبة الكبار للصغار وركزت على االمور الكبيرة وترفعت على 

  .المهاترات
مؤخرا خاض محمد دحالن معركة انتخابية في اطار الكتلة البرلمانية الفتحاوية الختيار رئيس لها ولم يحالفه 

  . صوتا لصالح دحالن١٧ مقابل  صوتا٢٠الحظ فيها اذ فاز عزام االحمد بأغلبية 
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من الواضح ان دحالن سوف يتزعم حركة المعارضة خالل المرحلة الجديدة سواء في اطار السلطة او في 
اطار حركة فتح ولكن معارضة دحالن سوف تنصب على تدعيم اجندته الخاصة وطموحه للرئاسة وهو غير 

ستراتيجية مشتركة تكون لها االولوية على الطموحات معني بالقضايا الخاصة بترتيب البيت الفلسطيني ووضع ا
الشخصية فهذه االمور ليست من اولويات محمد دحالن وقد كان في موقع القرار ولم يكترث بها وكان همه 
تقديم نفسه باعتباره الشخصية االقدار على تطبيق اشتراطات خطة خريطة الطريق واالكثر تأهيال ليكون 

ع االسرائيليين واالميركيين وربما استمد قوة دفع كبيرة منذ قال عنه الرئيس االميركي شريكا مقبوال للتفاوض م
  .احب ذلك الرجل الشاب: جورج دبليو بوش

نقول لمحمد دحالن ان الزمن ال يعود الى الوراء وما انتجه زمانك وزمان بوش قد رفضه الشعب الفلسطيني 
عامات الفتحاوية تعتقد ان خسارتها لالنتخابات كانت خطأ فنيا دفعة واحدة والى االبد وربما اذا ما بقيت الز

فسيجدون انفسهم بعد فترة وجيزة في عزلة عن الناس والعالقات الدولية التي راهنوا عليها على حساب 
عالقتهم مع شعبهم سوف تنفض من حولهم بعد ان تجبرهم الحقائق الجديدة التي تترسخ على االرض على 

ا ام ايجابا ولن يكون لهم اي دور اذا ما اصر دحالن ومن معه على اختيار دور المعارضة التعامل معها سلب
للحركة الوطنية الفلسطينية التي اصبحت في المرحلة الجديدة بقيادة حماس رضي من رضي وغضب من 

  .غضب
١٤/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية   

  
   بوتين يغيظ بوش .٤٧

ايزبيال غينور. د  
حد سواء هناك من يعتقد بأنه يمكن بل ومن المرغوب فيه تحفيز حماس على في اسرائيل وفي الغرب على 

ولكن الرئيس بوتين يعرف جيدا أنه ال . اتخاذ خط أكثر مسؤولية، التخلي عن االرهاب واالعتراف باسرائيل
. يمكن تحقيق ذلك من خالل االعتراف بحماس دون شروط وقبل أن تفي الحركة ولو ببعض هذه المطالب

 بوجوب احترام ارادة الشعب الفلسطيني، وأن -السبب ال يبدو أن هناك ما هو حقيقي في تفسيرات بوتين ولهذا 
  . هدف دعوة زعماء حماس الى موسكو هو دفعهم نحو االعتدال

التفسير الحقيقي للدعوة يجب البحث عنه في التطلعات االستراتيجية العالمية لبوتين، والتي ال تختلف عن 
  . ان تشكل وزنا مضادا للواليات المتحدة: اد السوفييتي في ذروة تدخلها في الشرق االوسطتطلعات االتح

االوروبيون، الذين قلصت روسيا لهم منذ االن تزويد الغاز في ذروة الشتاء الشديد، كان عليهم أن يكونوا أقل 
رائعة مع روسيا، تقوم على مفاجأة من خطوة بوتين من االسرائيليين، الذين اوهموا أنفسهم باحتمال صداقة 

االرهابي ) وليس فقط بالنسبة لها(غير أنه بالنسبة لموسكو . أساس مصالح مشتركة مثل مكافحة االرهاب
 بل وبحث مصالحها مثل المنظمات - يمتحن حسب اهدافه وليس حسب اساليبه، ومن ال يمس بروسيا 

  . ليس بارهابي- الفلسطينية 
. د كل مبادرة اميركية في الشرق االوسط مثلما في القوقاز ووسط آسيا ايضاالمصلحة المركزية لبوتين هي ص

روسيا دخلت الرباعية ليس فقط لحث السالم بل بالذات كي ال يتحقق بدونها والتشديد على مكانتها المتساوية 
  . مع الواليات المتحدة

ندوب الروسي على تسليم عرفات ومن لحظة تشكيل الرباعية وقفت روسيا ضد شركائها، مثال، عندما أصر الم
وفي السياق ايضا خرق بوتين تعهدا صريحا . بالذات خارطة الطريق فيما أن الرباعية اتفقت على مقاطعته

  . للرباعية ولرئيس الوزراء شارون وبعث دون موافقتهم بمستشارين عسكريين الى السلطة الفلسطينية
ء اآلخرون في الرباعية على مثل هذا السلوك من جانب السؤال الذي ينبغي طرحه هو لماذا يوافق الشركا

ففي ذروة ضعف روسيا، بعد تفكيك االتحاد السوفياتي، لم تكن هذه . الجواب هو ان الزمن قد تغير. روسيا
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الموافقة واردة، اما االن، عندما تلعب موسكو ايضا بورقة النووي االيراني اضافة الى صنبور الطاقة الى 
وينبغي أن يضاف الى ذلك قوة روسيا في أن تجذب في .  ممكنا بعد االن االستخفاف بقوتهااوروبا، فلم يعد

اعقابها مزيدا من الدول الذين سينضمون اليها، وليس فقط بسبب الضغينة للواليات المتحدة النطالقها في حرب 
  .ضد العراق

ن الموضوعين على رأس جدول جدير االنصات الى المحللين في وسائل االعالم الروسية ممن يربطون بي
وبرأي اولئك المحليين فان .  البرنامج النووي االيراني ودعوة حماس الى موسكو- االعمال في الشرق االوسط 

. الحديث يدور عن موضوعين يحتاجان الى حل وسط، وثمن الحل الوسط في الساحة االيرانية ستدفعه اسرائيل
  .لبدايةولعل هذا ايضا هو أحد أهداف بوتين منذ ا

 يديعوت 
١٣/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة   

  
  هل تستعد إسرائيل لمنح حماس فترة سماح؟  .٤٨

 حلمي موسى  
تعاني السياسة اٍإلسرائيلية، منذ انتصار حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية، من نوع من االرتباك الناجم 

دمة األولية، قررت إسرائيل العمل من ومع ذلك، وبعد تجاوز الص. رعن عدم االستعداد المسبق لهذا االنتصا
لكن الدولة العبرية شعرت، . أجل إحباط فرص نجاح حماس من خالل السعي إلى تشكيل جبهة دولية مناوئة

خصوصا بعد ظهور تصدعات في الجبهة الدولية، أن عليها امتالك زمام المبادرة وتحديد آلية محددة للتعامل 
  . مع الحركة

االنتخابات العامة اإلسرائيلية دورا بارزا في إظهار الحاجة إلى تحديد موقف واضح من وقد أدى اقتراب موعد 
حماس في السلطة الفلسطينية؛ فقد كان إيهود أولمرت أبرز الدعاة لخطة الفصل التي يرى كثيرون أنها كانت 

  . بين أسباب انتصار حركة حماس
 جديد يرى أنه مع أداء المجلس التشريعي الجديد، وربما لهذا السبب سارع إلى اإلعالن عن موقف إسرائيلي

وفي . وحتى قبل تشكيل الحكومة الفلسطينية، باتت إسرائيل ترى أن السلطة الفلسطينية صارت حماسية الطابع
  . اجتماع الحكومة اإلسرائيلية أمس األول، أعلن أولمرت أن ذلك يعني أن  قواعد اللعبة ستتغير

ال يهمنا ما اذا كانت هذه الحكومة : تتوقف عن تحويل األموال للسلطة؟ وقالوأوضح أولمرت أن إسرائيل س
  .ستكون حكومة فنيين أو من وزراء هم في الحقيقة أعضاء في حركة حماس 

وأشار أولمرت إلى أنه ليس لدى حكومته أية صيغ سحرية جديدة لتتعامل من خاللها، فنحن لن نغير موقفنا، ال 
وبالنسبة . وأوضح أن إسرائيل ستواصل سياسة االغتياالت. وضوع اإلرهابمن موضوع حماس وال من م

لموضوع تحويل األموال للسلطة الفلسطينية، قال اولمرت إن الحكومة ستتصرف في هذا الشأن بواقعية وحكمة 
  . ووفقا للتوصيات التي ستقدمها المؤسسة العسكرية

ما قالت انه بعد أداء اليمين في البرلمان ستتحول السلطة وذهبت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أبعد من ذلك عند
  . الى إرهابية بكل ما ينطوي عليه االمر من معنى

ورأى المراسل السياسي لصحيفة هآرتس ألوف بن أن أولمرت أطلق، بعد فوز حماس، رسائل متصلبة تجاه 
ولكن الحكومة أبدت، تجاه . ع لحماسالداخل لرد انتقادات خصمه بنيامين نتنياهو، الذي اتهم الحكومة بالخضو

  . الخارج، خطا أكثر اعتداال، وحاولت تكييف تصريحاتها مع مواقف االدارة األميركية والرباعية الدولية
وفي . ولكن هذا التردد انتهى، وبات على اولمرت أن يقرر شدة الردود اإلسرائيلية تجاه السلطة الحماسية

ى المستوى الحكومة، وقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية، وفحص مكتبه يتحدثون عن قطع االتصال عل
  . ليس واضحا إذا كان التنسيق على المستوى الميداني سيتوقف أيضا. المزيد من الخطوات
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واضطرت إسرائيل . وقد اختبر الرئيس الروسي طاقة إسرائيل على االحتمال بدعوته قادة حماس الى موسكو
إلزام كل حكومة فلسطينية : لدولية ان تتمسك بالشروط التي طرحتها الرباعيةإلى أن تطلب من االسرة ا

  . مستقبلية بالتخلي عن العنف، االعتراف بإسرائيل وقبول االتفاقات القائمة وخريطة الطريق
غير أنه بخالف الصورة التي حاولت حكومة أولمرت إشاعتها، ثمة في إسرائيل من يعتقد أن هناك نية إلعطاء 

وبحسب المراسل السياسي لصحيفة معاريف، بن كسبيت، فإن إسرائيل مستعدة لمنح حماس .  فترة سماححماس
وقال إن هذا هو رأي المستشارين . فترة سماح إلى أن يتبين أنها مستعدة لقبول المطالب الدولية واألوروبية

ق االتحاد األوروبي للشؤون السياسيين لرئيس الحكومة دوف فايسغالس وشالوم ترجمان، الذي عرض مع منس
  . األمنية والسياسية خافيير سوالنا

وقد بين كسبيت، الذي يبدو أنه حصل على تسجيل للحديث الذي دار بين سوالنا وفايسغالس، أن االرتباك بات 
وأن فوز حماس يدفع األوروبيين إلى توجيه انتقادات . أيضا من نصيب األوروبيين في تعاملهم مع حماس

وأشار إلى أن الخالصة في هذا الحوار هي أن أوروبا . لألداء األميركي تجاه إشاعة الديموقراطيةشديدة 
ونقل كسبيت عن التسجيالت قول سوالنا . صارت أشد حرصاً على تنسيق سياستها الشرق أوسطية مع إسرائيل

. لى مخاطر جمةإن إشاعة الديموقراطية على طريقة واشنطن يمكن أن تلحق ضررا بالغا وهي تنطوي ع
فاألميركيون يعيشون . وشدد على أن هذا قد يأتي إلى السلطة بإسالميين متطرفين من المغرب وحتى أفغانستان

  .وأنا ال أملك ردودا واضحة على هذا الوضع. بعيدا هناك ونحن نعيش هنا، وليس بوسعنا التهرب من المشكلة
١٤/٢/٢٠٠٦السفير   

 
  حماس وطريق طويل مليء بالحواجز .٤٩

محمد جالل عناية   
من الواضح أن فوز حماس الساحق في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني األخيرة، كان انتصاراً على 

وبعيداً عن توصيفات التفاؤل والتشاؤم، نقول إن . الماضي الفلسطيني الذي سبق عملية االنتخابات هذه
 تم بها االنتصار على الماضي، أما المستقبل فهو االنتصار على المستقبل، إن حدث، لن يكون بالسهولة التي

  .الذي يمثل االمتحان الصعب لحركة حماس
وبمتابعة تصريحات القيادة السياسية لقادة حماس، الحظنا تفاوتاً في الطرح بين أعضاء القيادة في الخارج، 

لداخل التي تبدو أكثر خالد مشعل وموسى أبو مرزوق، وبين طرح محمود الزهار واسماعيل هنية من قيادات ا
ماتية من قيادات الخارج المتشددة، التي تضع ملفات المنطقة في فلسطين والعراق ولبنان غميالً نسبياً إلى البرا

ولعل هذا التفاوت في الرؤية يعود إلى . وسوريا وإيران في سلّة واحدة، كما بالنسبة لموسى أبو مرزوق
 يشارك أعضاء الداخل في معاناة شعبهم ويتلمسون حاجاته من واقع اختالف البيئة بين الداخل والخارج، حيث

فقد . المعاناة البيئية، بعكس أعضاء الخارج الذين على تالمس مباشر مع األجواء السياسية في دمشق وطهران
شدد أبو مرزوق على أن حماس ستحافظ على برنامج المقاومة وأنها لن تساوم أو تخضع لالبتزاز مهما كانت 

أما محمود الزهار فقد وضع موقف حركة حماس في سلة واحدة مع ياسر عرفات ومحمود عباس . ظروفال
إن أي فلسطيني لن يقبل بدولة فلسطينية تضم مستوطنات يهودية، : من حيث الرؤية لدولة فلسطينية عندما قال

 محمود عباس، ومنا وإن سيطرة اإلسرائيليين على القدس الشرقية غير مقبولة من ياسر عرفات والرئيس
قال اسماعيل ) ٤/٢/٢٠٠٦(وتعليقاً على اللقاء الذي تم بين الرئيس محمود عباس ووفد حركة حماس . أيضاً
اتفقنا على ضرورة تعزيز التشاور والتعاون بين التشريعي والحكومة القادمة ومؤسسة الرئاسة وقلنا له : هنية

ت صعبة، وهي قادرة على أن تمضي على هذا النهج في إن حركة حماس عززت التفاهم والتعاون في محطا
المرحلة المقبلة وإننا قادرون على حل التباينات بالحوار، أما خالد مشعل، فإنه يلجأ إلى لغة التحذير إذا لم نقل 

مع نجاحها في االنتخابات التشريعية بأرقام مرتفعة، بدأ قادة حماس في االنطالق من قاعدة أن  .التهديد
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ها االنتخابي يجسد إرادة الشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني قد أعطى حماس توكيالً شامالً لتحدد برنامج
والذي نريده لحماس أن تنظر للشعب الفلسطيني كما هي حاله ال كما تود أن تراه، وأن تعرف . له خياراته

ن انزالق حماس إلى انتماء بعيد عن هذا نفسها بأنها حركة وطنية تنتمي إلى هذا الشعب، فهذا أحفظ للعالقة م
أما عن دور مصر في الشأن الفلسطيني، فقد ظلت فلسطين على امتداد التاريخ بوابة مصر الشمالية  .الشعب

من تحوتموس الثالث إلى االسكندر إلى نابليون وإبراهيم باشا، وغيرهم من قادة وأمم، لذلك فإنه من طبائع 
 أن تنصت حماس لمصر، فمنها خرج قطز لمالقاة جيش هوالكو، ومنها خرج التاريخ ومقتضيات الجغرافيا

 لم تبق فلسطين، وهي التي ركزت ١٩٤٨صالح الدين لتحرير بيت المقدس، وعندما ضرب جيش مصر عام 
أحمد الشقيري على رأس منظمة التحرير الفلسطينية، وهي التي أمنت لعرفات التربع على العرش الفلسطيني 

كذلك يجب النظر إلى مصالح دول . ولسنا في حاجة إلى مواعظ أكثر في هذا المجال.  أربعين عاماًعلى امتداد
  .الخليج العربية كما يراها أصحابها

إن حماس تحمل . عندما تطرح حماس موضوع الهدنة الطويلة بينها وبين إسرائيل، فإنها ال تحدثنا عن تفاصيل
ما تعد شعبها بدولة، وال تقول حماس هل تكون الهدنة تعاقدية أم عرفية نفسها أمام شعبها بأكثر مما تحتمل عند

  .مقابل الدولة
وكما يظهر من األحداث الدائرة في المناطق المحتلة، فإن إسرائيل قد استبقت باالغتياالت واالعتقاالت 

ل ترد حماس فه. والتدمير، إلفساد أي مناخ يصلح فيه الحديث عن هدنة، ووضعت حماس أمام خيارات صعبة
عسكرياً على إسرائيل، فتدور دوامة العنف وتتعطل الحياة االجتماعية واالقتصادية في المناطق الفلسطينية؟ أو 
هل تقف حماس مكتوفة اليدين وإسرائيل تقوم باستئصال عناصر المقاومة المسلحة وتفقدها الصفة األكثر أهمية 

  .اجزفي هويتها السياسية؟ إنه طريق طويل مليء بالحو
١٤/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية   

  
  !هل تمر عبر حماس.. عودة روسيا للمنطقة .٥٠

فتحي عطوة    
جاء اقتراح فالديمير بوتين بدعوة قيادة حركة حماس لزيارة موسكو بمثابة مؤشر هام على عودة الدور 

ذه المبادرة تجاه وقد أصبحت روسيا به. الروسي بقوة في الساحة الدولية وال سيما في منطقة الشرق األوسط
 يعلن صراحة عن استعداده للحوار مع حركة ،حماس أول عضو في اللجنة الرباعية الدولية في الشرق األوسط

  : وتستهدف موسكو من وراء الحوار مع حماس نقطتين هامتين. حماس
رفي النزاع رغبة موسكو في التأكيد على أنها مازالت قوة مؤثرة في الشرق األوسط تراعي مصالح ط: األولى

فتتعلق بالتأكيد على سياسة التقارب التي تنتهجها روسيا مع العالم : أما النقطة الثانية. الفلسطيني اإلسرائيلي
وتختلف موسكو عن باقي . من خالل لعب دور الوسيط بين الشرق والغرب. اإلسالمي في الفترة األخيرة

كما أن القانون الروسي ال يدرج في . اس منظمة إرهابيةأعضاء اللجنة الرباعية الدولية في أنها ال ترى في حم
وقد أكد الرئيس بوتين . قائمة المنظمات اإلرهابية إال المنظمات التي تمارس نشاطا إرهابيا على أراضي روسيا

باإلضافة إلى ما قاله في المؤتمر الصحفي األخير الذي عقده في الكرملين على أن من الخطأ فرض عزلة على 
  . نها وصلت إلى السلطة نتيجة انتخابات ديمقراطيةحماس أل

ألن الكثير من الدبلوماسيين , وتكمن أهمية المبادرة الروسية في أن هذه المبادرة يمكن أن تحرك المياه الراكدة 
بمن فيهم أمريكيون باتوا يؤيدون إقامة اتصاالت مع حماس إال أنهم ال يعلنون عن ذلك صراحة حتى , الغربيين
خاصة وأن , دون تناقضا مع مواقفهم السابقة أما األمم المتحدة ال تمنع إقامة اتصاالت مع حركة حماسال يب

تلك االتصاالت أمر ال بد منه إذا لم يرغب أعضاء لجنة الوساطة بقبر خطة التسوية السلمية في الشرق 
من قبل واشنطن التي أعلنت خصوصا وأن تصريح الرئيس بوتين لم يقابل برد فعل سلبي , األوسط إلى األبد 
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فقط أنها تنتظر توضيحات من موسكو وتأمل في أن تجرى االتصاالت مع حماس في إطار اتفاقات اللجنة 
  . الرباعية

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن رياح التغيير التي هبت في االتحاد السوفيتي مع مجيء ميخائيل غورباتشوف إلى 
قرن الماضي جعلت موسكو تنشغل في همومها الداخلية وتبتعد تدريجيا عن السلطة في أواسط الثمانينيات من ال

وفي السنوات األولى من عهد الرئيس , حلفاءها التقليدين في شتى أرجاء العالم وخاصة في الشرق األوسط 
الروسي األول بوريس يلتسين لم تطرأ تغيرات جذرية على سياسة الكرملين إزاء الشرق األوسط فقد أعطيت 

  . فضلية في السياسة الخارجية الروسية لتطوير العالقة مع الغرب عامة والواليات المتحدة خاصةاأل
وقد حاولت روسيا في أواخر أيام يلتسين العودة لمنطقة الشرق األوسط من خالل زيارة الرئيس حافظ األسد 

وفي  .ظ األسد أجال ذلكإال أن مغادرة يلتسين للسلطة ومن ثم رحيل الرئيس حاف , ١٩٩٩إلى موسكو عام 
السنوات األخيرة وبعد الغزو األمريكي للعراق وأفغانستان شعرت موسكو بأهمية العودة لدورها في الشرق 

 القاضي بسحب القوات األجنبية من ١٥٥٩ولما جاء التصويت في مجلس األمن الدولي على القرار . األوسط 
ضوه حفاظا على العالقات الجديدة مع الغرب ولم يوافقوا لبنان اختار الروس االمتناع عن التصويت فلم ينق

في ذلك الوقت جاءت زيارة الرئيس بشار , عليه كي ال يشعر السوريون بأنهم وحيدون في المأزق اللبناني
 بمثابة دعم معنوي وسياسي لموقف سوريا مما يجري حولها من تغيرات ٢٠٠٥األسد في موسكو في يناير 

 ٢٠٠٥ مايو -  ١٤٢٦رة الرئيس الروسي فالديمير بوتين لمصر في ربيع األول عام ثم جاءت زيا. متسارعة
كزيارة أولى من نوعها بعد أربعين عاما من الزيارة الرسمية التي قام بها الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف 

د بالمنطقة  بمثابة مؤشر آخر على االهتمام الروسي المتزاي١٩٦٤سكرتير عام الحزب الشيوعي الى مصر عام 
فهل يصبح الدور الروسي الجديد في الشرق األوسط مؤشرا على بداية حل المشاكل المستعصية على الغرب . 

  ? وهل عودة الروس للمنطقة بداية مرحلة جديدة من التوازن الدولي في المنطقة, بعد انفراده بالمنطقة
وضربة , تحديا موجها إلى الواليات المتحدةويرى بعض المحللين في العالم العربي في كلمات الرئيس بوتين 

لكن اليجب النظر إلى األمر على أنه تحد للغرب ألن موسكو ال تنوي التخلي عن عالقات . لسياسة إسرائيل
لكن روسيا يمكن أن تلعب  , ١٩٨٩الشراكة مع الغرب وإسرائيل التي استأنفت العالقات الدبلوماسية معها عام 

  : دور الوسيط لسببين
ضمان الحضور في أي تسوية أو اتفاق حتى التتم أي تسوية بعيد عنها وبالتالي غياب المصالح : ولاأل

  االستراتيجية لروسيا في هذه التسويات 
أن روسيا نفسها كطرف مقبول في المنطقة يمكن أن تساعد على حل القضايا المستعصية على الغرب : الثاني

  . وبالتالي خدمة مصالحها القومية في العالم شرقا وغربا, الم اإلسالميوبالتالي تكسب الطرفين معا الغرب والع
١٤/٢/٢٠٠٦عكاظ   

 
  دعـوة حماس لزيارة موسكو الحسابات الروسية واألدوار الدولية    .٥١

  محمد أبو الفضل
منـذ تمكنت حماس من تحقيق فوزها الكبير فى االنتخابات وحتـى اآلن وال تـزال ردود األفعـال تتـوالى                    

واذا كانت الخالفات على المـستوى الـداخلي تبـدو           يرات تتقاطع والتكهنات تسير في اتجاهات مختلفة،      والتقد
بسبب إصرار كل طرف على التمسك بعدد مـن          فانها على الصعيد الخارجي متباعدة،     فرص احتوائها واعدة،  

. حركـة المباشرة مـع    الثوابت وااللتزام بمجموعة من المطالب قبل الشروع في أى حوارات سياسية معلنة و            
وازداد هذا التطـور     وجاء الموقف الروسي أخيرا ليقلب كثير من الحسابات ويعيد ترتيب جملة من التوازنات،            

إثارة، عقب تأكيد الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن باريس تشارك موسكو هدف إعادة حماس الـى مواقـف                  
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عازفة  ى هذا األساس توالت الردود السلبية االسرائيلية،      تسمح بتحقيق هدف إنشاء دولتين تتعايشان بسالم، وعل       
  .على كل األوتار الحزينة

ويبقـى السؤال الكبير الذي يبحث عن إجابة يتعلق باألسباب التي جعلت موسكو تتبنى طرحا يـصدم بعـض                  
 االهتمـام   القوى السياسية الفاعلة على الساحتين االقليمية والدولية، في وقت تراجع فيه الدور الروسـي عـن               

 تدرك أن هناك تكاليف باهظة سـوف        هاكما أن  بالمنطقة وشئونها وفرضت بعض الدوائر الغربية أجندتها عليه،       
وبالتالي البد من وجود دوافـع حقيقيـة        . تتكبدها جراء اتخاذ مواقف متنافرة مع قوى مؤثرة في قضايا شائكة          

تتبناها واشنطن وتؤمن بها أوروبـا صـراحة أو         حتمت عليها الخروج عن المنظومة التي تروج لها اسرائيل و         
أنه ستكون لها تداعيات ليس فقط على آليات التعامل مع حماس، بل على مفاهيمها               باإلضافة إلى    على استحياء، 

حتى فى ظل مرونتها واجتهادها الظاهر فى تقـديم مـشروع وطنـي              الرئيسية التى تحاول التمسك بأهدابها،    
  .شى مع متطلبات المرحلة وافرازاتها السياسيةينطوي على رؤى جديدة تتما

لكن غالبية تـصوراتها كانـت       الحاصل أن روسيا لديها رغبة منذ فترة للقيام بدور في منطقة الشرق األوسط،            
مكبلة بتصرفات قوى ممانعة ألي نشاط يقترب أو ينخرط فى قضايا اقليمية ساخنة، استنادا الى اعتقاد قال إنـه    

قديمة أو يحدث تحوال فى بعض الموازين التى رسختها سياسات الواليات المتحدة لحساب             سيؤدى لخلط أوراق    
لذلك يمثل استمرار الدور الروسي في المنطقة وتفاعله مع مشكالتها عبر حمـاس أو غيرهـا مـن                  . اسرائيل

ا شيء مـن  القنوات واألزمات نقلة نوعية في االهتمام بشؤونها وضبط أجزاء من مفاصلها بصورة قد يكون به             
العقالنية، خاصة أن التأييد الفرنسي يحمل إشارات أخرى في اتجاه إحداث تغيير عملي في مسيرة التوجهـات                 
التى ظلت لفترة كبيرة متحكمة في خطوط عملية التسوية، وهو ما يشى باحتمال زيادة مساحة الخـروج علـى                 

ي يده، وساعد اهتزاز التقديرات األميركية       االسرائيلي ف  -النص األمريكى الذى وضع مفاتيح الصراع العربي        
ومن جهة أخرى، يمكن أن تـستفيد موسـكو مـن           . على إقناع بعض األوساط بأهمية وجدوى التوجه الروسي       

بعض التطورات السياسية لتعزيز رؤيتها وتمهيد الطريق لقبول توجهاتها، في مقدمتها تراجع حـدة التـأثيرات                
ر من الدول التي رضخت البتزازها أو وافقت على اجراءاتها أو لم تعتـرض              االسرائيلية واحداثياتها على كثي   

على ترتيباتها للقضية الفلسطينية، فاآلن بدأت أشكال التردد أو التحفظ أو الرفض على بعض مكونات الـسياسة         
متعـددة  االسرائيلية تتزايد، السيما أن حماس نجحت في توظيف امكانياتها البشرية في اقناع قطاعات سياسية               

، وحـوى أفكارا تتسق أو تتكيـف مـع كثيـر مـن              الحركة بخطابها الذي عبر عنه مشعل وغيره من قيادات       
عالوة على أن موسكو ذاتها سعت التخاذ موقـف          المعطيات الجديدة التي فرضتها نتائج االنتخابات الفلسطينية،      

من جانب قيادات فـي المنطقـة، وكلهـا     متميز في مسألة االساءة لرسول اللـه، جعل اجتهاداتها محل ارتياح           
التحركـات  هذه   وإذا كانت    .عوامل تتضافر في مشهد من المرجح أن يدعم احتماالت نجاح المساعي الروسية           

حماس، فانها يمكن أن تكون مفيـدة لواشـنطن وسياسـاتها     تتقاطع في الظاهر مع نظيرتها األميركية في ملف  
كو عضو في الرباعية، وقراءة مضامين مواقفها تصب في صالح جميع           فال ننسى أن موس    المتعثرة في المنطقة،  

بمعنـى أن    أطرافها، ألنها على درجة من االتساق فى الحصيلة النهائية لألغراض السياسية ولـيس العكـس،              
 لذلك ثمـة حاجـة      .مساحة الصدام أو عدم التالقي قليلة، وتعطل جهودها يرجع لعوامل تتعلق بتعنت اسرائيل            

وسـيكون   رك جديد من أجل إعادة االعتبار الى فكرة التدخل الدولي الجماعي في األزمات االقليمية،             كبيرة لتح 
لتعامل مع القضية الفلسطينية فى زمن      ا إحداها   ,التوجه الروسي محكا مهما إلختبار كثير من المفاهيم لالستقرار        

متواصلة أو متقطعـة،     أو حوارات، الواقع أن قبول موسكو المضـي في لقاءات        و. تتبـوأ فيه حماس السلطة   
جماعية أو فردية، من الواجب أن يسفر عن صيغة لالعتـراف صـراحة باسـرائيل وااللتـزام باالتفاقيـات                   
الفلسطينية الموقعة معها والموافقة على الدخول في تسوية سياسية بعيدا عن التلويح بمواصلة خيار المقاومـة،                

حيـث ثبـت أن      رجا للمأزق الذي وجد المجتمع الدولي نفسه داخله،       كما أن التحركات الروسية ربما توفر مخ      
تشدد الغرب فى التعاطي مع حماس  يضفي عليها هالة أكبر ويضاعف من شعبيتها، ومن الضروري أن يكون                  
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لتبدأ مرحلة من المناقشات الجادة لطرح األفكار العميقـة التـى بـدت              هناك طرف يخترق الحصار السياسي،    
حمـاس فـى      وبإضافة االستنتاجات الـسابقة الـى فـوز        .عداد للتوافق مع كثير من مقاطعها     حركة على است  ال

 االسـرائيلى   -االنتخابات ودالالته الكبيرة نكتشف أن فرص تدشين أدوات جديدة للتعامل مع الصراع العربى              
ها فى غالبية األدبيـات     وفيرة، تقوم على تقديم أفكار خالقة تعتمد على أسلوب التنازالت المتبادلة المتعارف علي            

السياسية الراهنة، والتى ظهرت تجلياتها فى عدد من األزمات التى قدمت خاللها مقاربـات أفـضت لتحريـك     
ومن ثم لن يتمكن األعلى صوتا أو األطول ذراعا من التأثير بالدرجـة              المياه الراكدة فى جوفها لفترات طويلة،     

 تتحول الدفة باتجاه األكثر ابداعا وإقناعا، فأحد أسباب التعـاطف           من المنتظر أن  حيث   .نفسها التى كانت سائدة   
فبـرغم كـل     الدولى مع اسرائيل فى السنوات السابقة قدرتها على خلب عقول الدول الغربية لعقـود طويلـة،               

 . تسويق وجهات نظرها فى عدد كبير من القـضايا الـسياسية           ,جرائمها استطاعت عبر خطاب مدروس بعناية     
ظيم المحكم والبرجماتية العالية من أهم أدوات حماس التى تواجه بها الضغوط االقليميـة والدوليـة                ويعتبر التن 

خاصة أنها صعدت الـى سـدة        وبالتالى من الممكن أن تكسب سياسيا فى أى جوالت تفاوضية،          الواقعة عليها، 
ن القـول أن بعـض الحـسابات         من هنا يمك   .السلطة بتأييد واسع وبأداة ديمقراطية لم يتم التشكيك فى نزاهتها         

ألنها أضـحت أمـرا      ولصالح ترجيح كفة عدم االبتعاد عنها،     ها  الخارجية بدأت تميل ناحية أهمية التغيير حيال      
يصعب تجاهله ومن المفيد التعايش معه بطريقة تعتمد على نهج المواءمات السياسية ومقتضاياتها االستراتيجية،              

تعديالت متدرجة تتوافق أو تقترب من المعانى الغربية للتسوية الـسياسية           حتى تتمكن القوى الدولية من ادخال       
المرحلية، فى خضم محاوالت حثيثة لهضم التيار االسالمى المعتدل وفتح باب المشاركة على أسس تعددية، من                

وية المحتمل أن تتمخض فى نهايتها عن قبول بقواعد المعادلة الغربية، وتقود أيضا الى حلول لتحريـك التـس                 
من هذه الزاوية تتالقى التوجهات الروسـية مـع         لذا ف  .كوسيلة لتخفيض معدالت العنف فى المنطقة      المتجمدة،

  .نظيرتها الغربية، حتى لو رأينا اعتراضات واسعة من هنا أو هناك
١٤/٢/٢٠٠٦االتحاد االماراتية   
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