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     :ة الرئيسياألخبار
  ٣  في ظل حكومة حماسجلسات لمناقشة سياسة إسرائيل إزاء السلطة ثالث  .١
    

    :السلطة
  ٤  قناع األوروبيين بالفصل بين الحكومة وحماسإالسلطة تحاول  .٢
  ٥  تمرير القوانين يهدف لعرقلة عمل المجلس الجديد: مشير المصري .٣
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  ١٣  المستوطنين مستعدون لمقاومة اإلجالء: تقرير .٣٥

    
     :اقتصاد، اجتماع
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  ١٦   راضيهاألى إزيارة قادة حماس فنزويال ترحب ب .٤٤
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  ١٦  أمريكي إلسرائيل نسب تأييد ىأعل .٤٦
  ١٧    للسلطة مالياً دعماًقطر سلمت .٤٧
  ١٧  سرائيليةمستقبل السالم يعتمد على نتائج االنتخابات اإل:  الثانياهللا عبد .٤٨
  ١٧ الصادرات األردنية إلى إسرائيل توازي ثالثة أضعافها إلى السلطة الفلسطينية .٤٩

    
    : وتقاريرمقاالتحوارات،

  ١٧ أمير أورن ...وض غير المباشردعوة روسيا لقادة حماس نوع من التفا .٥٠
  ١٨  مازن حماد... الجنة اآلن .٥١
  ١٩  صالح القالب... !في التأني السالمة .٥٢
  ١٩ جمال المجايدة. د... طاحة برموز الحرس القديم؟هل بدأت اإل: فتح .٥٣
  ٢٠  رجاء النقاش... موقف غريب جداً .٥٤
  ٢٠   غازي هليل العبادي... حماس واألزمة الدنماركية .٥٥
  ٢١   حسن مدن  .  د... موسكو   في   حماس   .٥٦
  ٢١   يثم الصادقه... التشريعي الفلسطيني المخلوع يقدم مظلة للفساد .٥٧
  ٢٢   اإلله بلقزيز  عبد. د... االنقالب في النظام السياسي الفلسطيني .٥٨
  ٢٢   أحمد خليل ....استقالل القضاء الفلسطيني .٥٩
  ٢٣  منتصر حمدان... رأس حمساوي لجسد فتحاوي؟ .٦٠
  ٢٤   رنا الصباغ    ... وواقعية سياسية... مأزق قانوني: األردن ومشعل .٦١
  ٢٦   داود الشريان    ... فشال حماسإفتح تبدأ  .٦٢
  ٢٧  فريد أبوضهير. د... والمسار الجديد للقضية الفلسطينية.. حماس .٦٣
  ٣٠    خيارات مطلوبة.. حماس واالكتفاء الذاتي :تقرير .٦٤
  ٣١  السالم غير ممكن مع حماس: برنارد لويس .٦٥

    
  ٣٢  كاريكاتير

***  
  
  في ظل حكومة حماس جلسات لمناقشة سياسة إسرائيل إزاء السلطة ثالث .١

وذلك لمناقشة التعامل اإلسرائيلي مـع       إلسرائيلية أنه سيتم عقد ثالث جلسات متتالية      أفادت التقارير اإلعالمية ا   
ومن المتوقع أن تتخذ قرارات بتضييق الخنـاق حـول          . المجلس التشريعي الجديد والحكومة الفلسطينية القادمة     

رض الـشروط   السلطة ووقف الدعم الدولي وعدم دفع الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة، وذلك من أجل ف             
سياسـة  : وجاء أنه من المقرر أن يعقد بعد ظهر اليوم جلسة شاملة في مكتب ليفني، تحت عنوان               . اإلسرائيلية

 .إسرائيل حيال التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية بعد أن يقسم المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد يمين الوالء              
غالس وترجمان من مكتب رئيس الحكومة، وآيالنـد مـن          وسيشارك في الجلسة جلعاد من وزارة األمن، وفايس       

ومن المقرر أيضاً أن يعقد في مكتب موفـاز،   .المجلس لألمن القومي، وممثلون عن الجيش والشاباك والموساد 
ومـن  . جلسة أخرى غد، حيث من المتوقع أن يتم طرح المسائل األمنية النابعة من وصول حماس إلى السلطة                

اقشها اإلجتماع السيطرة على األجهزة األمنية والمعابر بين غـزة وإسـرائيل ومـصر،              بين المسائل التي سين   
لكبار المسؤولين في السلطة ونزع أسلحة المنظمـات        ) في آي بي  (والمعبر اآلمن بين غزة والضفة، وتصاريح       
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لجمعة في  وأضافت المصادر اإلسرائيلية أن جميع األطراف ستشارك في جلسة المناقشات صباح ا            .الفلسطينية
ومن المتوقع أن تحسم هذه الجلسة مسألة تعامل إسرائيل مقابل البرلمان الحماسي والحكومـة              . مكتب أولمرت 

ومن المتوقع أن يقوم أولمرت وليفني وموفاز، وعـزرا، ببلـورة إقتراحـات سـيتم                !الفلسطينية بقيادة حماس  
ى انه من بين الخطوات الموضوعة علـى        وأشارت المصادر إل   .عرضها على الحكومة في جلسة األحد القادم      

جدول األعمال هي وقف دفع أموال الضرائب والجمارك للحكومة الفلسطينية برئاسة حمـاس، والحـوار مـع        
السلطة الفلسطينية، وتصعيد الموقف الدولي ضد الحكومة الفلسطينية الجديدة، والسياسة اإلقتصادية التي تتصل             

كما نقلت   .ع اإلسرائيلية من وإلى السلطة، والتعاون حول مبادرات اقتصادية        بالمعابر الحدودية، وعبور البضائ   
المصادر عن عناصر مشاركة في هذه اإلجتماعات أنه يتوجب على إسرائيل عدم قطع العالقات مع السلطة في                 

لجمـاعي  أعقاب فوز حماس، بل يجب دراسة جميع اإلمكانيات، وبالذات إمكانية أن يوجه لنا اإلتهام بالتجويع ا               
يجب النظر إلى المسائل المعقدة فـي       : وأضاف .للفلسطينيين وخلق ضائقة إقتصادية تدفعهم إلى تصعيد الوضع       

العالقات المستقبلية مع الفلسطينيين بشكل يمنع توجيه اإلنتقادات الدولية إلسرائيل وتؤثر علـى مكانتهـا فـي                 
القرارات تتخذ  . وتتطلب دراستها من زوايا كثيرة    وفي المقابل صرحت عناصر أخرى أن المسألة معقدة          .العالم

بشكل متأخر، ومن الجائز أن سبب التأخير هو نتائج اإلنتخابات المفاجئة، ولكن هذا ال يغيـر مـن حقيقـة أن                    
إسرائيل ستتخذ قراراتها تحت ضغط الوقت بدون أن نكون قادرين على دراسة التطورات المحليـة والدوليـة                 

 . إلى المس بمصالحنا في المستقبلالمطلوبة، مما قد يؤدي
  ١٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
 السلطة تحاول اقناع األوروبيين بالفصل بين الحكومة وحماس .٢

 في لقائهم مع وا من محمود عباس ووزير خارجيته حاولكال أن :رام اهللامن  ١٥/٢/٢٠٠٦الحياة ذكرت 
الفصل بين الحكومة القادمة وحماس وزير خارجية ألمانيا، توجيه رسالة الى األوروبيين مفادها ضرورة 

 ننتظر من العالم ان انناقال القدوة  حيث .الحركة بناء على برنامجها وليس بناء على برنامج تهاومحاسب
هناك  أن ومضى يقول .يواصل دعمه للشعب الفلسطيني بصرف النظر عن األوضاع السياسية للقوى والفصائل

رئيس الديبلوماسية األلمانية  إال أن .واءمة بين مواقفه والحقائق الواقعيةدائما حلول، ويمكن للمجتمع الدولي الم
كرر في رام اهللا ما كان أعلنه في تل أبيب من ضرورة اعالن حماس اعترافها باسرائيل ونبذ العنف واقرار 

لموقف ا لهذاحاول خلق تفهم  أنه واضاف. االتفاقات السابقة مع اسرائيل ليتم قبولها في المجتمع الدولي
شكل شريان الحياة للسلطة الفلسطينية التي تعتمد عليه في تغطية العجز  يالدعم الدولي يشار إلى أن .األوروبي

  .الكبير في موازنتها الخاوية
القدوة طالب إلى أن : ف ب  ا نقال عنرام اهللا من ١٥/٢/٢٠٠٦ القدس العربي  مراسلناصر ابو بكروأشار 

 ىل عن الممارسات والتصعيد االسرائيلي في االراضي الفلسطينية باالضافة الالمجتمع الدولي بان ال يغف
 ان هذه الممارسات تقطع الطريق امام التوصل لحل سلمي اعلن م.مواصلة بناء الجدار العازل والمستوطنات

اس  ان يتضمن الخطاب الذي سيلقيه محمود عب, فقد أمل من جهته شتاينمايرأما . اساس دولتين لشعبينىعل
رفضت حماس الشروط  ومن جهتها .عند تنصيب المجلس التشريعي تحديد معالم السياسة الفلسطينية القادمة

 لالعتراف باالحتالل في ا موقفنا ثابت ولن نقبل ان توجه الدعوات لنأن, قال احمد مباركحيث , االلمانية
 الشعب الفلسطيني ىان فرض عزلة عل ى عل, قائالوشدد .الوقت الذي يتنكر فيه هذا االحتالل لحقوق شعبنا

  .يعني انفجارا جديدا في المنطقة
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  تمرير القوانين يهدف لعرقلة عمل المجلس الجديد: مشير المصري .٣
ان تمرير فتح لرزمة من القوانين في المجلس التشريعي في آخـر  , اعتبر مشير المصري: جدةـ فهيم الحامد  

وقال ان حماس ستقوم بتقييم هذه القوانين ومدى        . يرة المجلس المنتخب  جلساته يؤكد وجود نية مبيتة لعرقلة مس      
 مشيرا الى ان المجلس مازالت واليته قائمة ولكن صالحيته انتهت او على االقـل تلفـظ انفاسـها                   .قانونينتها
 صالحية انشاء محكمة دستورية من شأنه توتير االجواء بـشكل مبكـر بـين             عباسواضاف ان منح    . االخيرة
موضحا ان هذا يجـسد     , ير هذه القوانين المهمة من قبل     تمر عدم عن تسائلو. ة وحماس والمجلس الجديد   السلط

وحول ان كـان المجلـس الجديـد         .دخول نوايا مبيتة ورؤى سياسية حزبية ضيقة على حساب المصالح العليا          
, اجة إلى ثلثي االصـوات     الح  الى ان فتح استغلت فرصة     ,أشار قائال , سيعمل على تغيير او نقض هذه القوانين      

  .تغييراللكي تغلق الطريق امام المجلس الجديد لمحاولة 
  ١٥/٢/٢٠٠٦عكاظ 

  
  العصر الذهبي لعباس يبدأ مع حماس: الزهار .٤

ن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستشكلها حماس ستفتح كل االبواب مع           أقال محمود الزهار    :  قنا – القاهرة  
 , بالرئيس الفلسطيني قال    حماس  وحول عالقة حكومة   .افة االصعدة والمستويات  مصر في كل المجاالت وعلى ك     

نحـن   ن أبو مازن يريد اصالحا وسنكون     إ, وقال ,حركة السلطة الان العصر الذهبي لعباس سيبدأ عندما تتسلم        
ا علـى   وشدد بالقول رد  ,  وقف اسالمي  ألنهاتنازل عن فلسطين التاريخية     ال وأكد من ناحية أخرى عدم    . أدواته

حماس لن تغير مواقفهـا مقابـل       ألن  ن الفلسطينيين ليسوا بحاجة الى االموال األميركية        بأ, التهديدات االميركية 
  .حفنة دوالرات

  ١٥/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
  

  نطلق من الثوابت الفلسطينية ي  مشاورات لبرنامج مشتركريتجحماس : الرمحي .٥
اجراء مشاورات مع كافة الفصائل لبحـث برنـامج مـشترك           الرمحي مواصلة حماس    محمود  اكد  : ألفت حداد 

 موضحا  ،، سيكون بعد ذلك البحث فى اسماء الوزارات       ذلك  إلى توصلال في حال     أنه  وقال .للحكومة المستقبلية 
, ان حركته عاكفة على دراسة برنامج يتفق عليه الجميع من ناحية الرؤوية الـسياسية والرؤيـة االجتماعيـة                 

  . بت الفلسطينية المتفق عليها سابقا من قبل الجميعمن الثواا قنطالإ
  ١٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  حماس لن تقدم برنامجا سياسيا منفردا للمفاوضات  : فرحات .٦

 لن تقدم برنامجا سياسيا منفـردا للمرحلـة المقبلـة           ماساعلن فرحات اسعد، ان ح    :  منتصر حمدان  - رام اهللا   
 اسرائيل، وانما ستعمل على اقتصار دورها فـي هـذا المجـال             وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية مع     

 منظمة التحريـر المخولـة بـإجراء        إنوقال  . بالمصادقة او رفض اي برنامج سياسي يقدم للمجلس التشريعي        
 اذا تخلت المنظمة وفـتح عـن برنامجهـا           أنه واضاف. المفاوضات هي التي عليها ان تقدم مثل هذا البرنامج        

 عن وجود مؤشرات    على صعيد آخر  وكشف  . جاهزة لتقديم برنامجها على مختلف الصعد     السياسي فإن حماس    
  . ايجابية من فتح فيما يتعلق بمشاركتها في الحكومة المقبلة

بـدون  وأكد أنه   .  تنتظر ما سيعرض عليها من قبل حماس حول طبيعة وشكل وحجم المشاركة            هاواشار الى ان   
 على محمود عباس تنفيذ برنامجه االنتخابي كما سيكون من الصعوبة         الوصول الى التوافق سيكون من الصعب       

  مينات واضحة ومحددة من قبل ط تالحركةكشف عن تلقي قيادة كما . أيضا على حماس ان تنفذ برنامجها بمكان
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  .عباس بعدم احداث اية تغييرات في عمل المؤسسات المدنية واالمنية
  ١٥/٢/٢٠٠٦أخبار الخليج البحرينية 

  
  س يطالب حماس بمشاركته رؤيته السياسيةعبا .٧

 القبول برؤيتـه الـسياسية      , سيطلب من حماس   ه ان :، قوله  محمود عباس  يمساعدعن أحد    : رويترز –رام اهللا   
 إذا   أزمة دستورية  وأشار إلى إحتمال نشوب    .للسالم مع اسرائيل عندما تتولى السيطرة على المجلس التشريعي        

 بحكم السلطات المخولة له بحكـم       عباس ان   وأضاف. نامج سياسي مختلف  بتشكيل حكومة ببر  حماس   ردت   ما
القانون من حقه رفض التصديق على الحكومة أو التعاون معها اذا شكلت على أساس سياسات حمـاس التـي                   

  .اعتبرتها فتح غير مقبولة
  ١٥/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 

  
  محادثات للرجوب في القاهرة مع أبو الغيط وموسى .٨

تم خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول المتغيرات حيث ستقبل أبو الغيط امس جبريل الرجوب، ا: القاهرة
 وفي ظل الترتيبات الجارية لتشكيل الحكومة ,الجديدة على الساحة الداخلية الفلسطينية عقب فوز حماس

ل حماس لمسؤوليتها ن أبو الغيط تحدث عن أهمية تحمأوقال بيان للخارجية المصرية  .الفلسطينية الجديدة
الجديدة في مواجهة التحديات التي يفرضها الواقع اليومي الفلسطيني فضالً عن جهود التسوية التي تستند الى 

ستقبل سي ى عمرو موس ويشار إلى أن.المرجعيات الثابتة في هذا الصدد بهدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
  .الرجوب ظهر اليوم

  ١٥/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

   يستبق حماس بالسيطرة على المؤسسات اإلعالمية اسعب .٩
 مراسيم رئاسية منع بموجبها سيطرة حمـاس علـى          محمود عباس  اصدر   :ا ف ب، أب، رويترز، يو بي آي       

 انه استعاد الـسيطرة     هن في مكتب  و مسؤول حيث أوضح . المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية، بعد تشكيلها الحكومة     
 نقل صالحية مسؤول الهيئة العامة لالستعالمات من وزارة االعـالم           إضافة إلى , ن االذاعة والتلفزيو  على هيئة 
  .من وزارة االعالم الى منظمة التحرير وفاوكالة  ية مسؤولكما أعاد. هالى مكتب

  ١٥/٢/٢٠٠٦السفير 
  

   أسباب فشل اليسار في االنتخاباتتناقشالديمقراطية  .١٠
يادية للجبهة الديمقراطية أسباب فشل اليسار الفلسطيني بشكل عام         ناقشت الهيئة الق  : ـ أيمن أبو ليلة    خان يونس 

خالل لقاء موسع لقادة وكوادر الجبهة في مقرهـا         , والجبهة الديمقراطية بشكل خاص، في االنتخابات التشريعية      
اعتبر صالح زيدان، أن فشل القوى اليسارية هو نتيجة أزمة يعيـشها اليـسار               حيث   .بمدينة خان يونس، أمس   

فلسطيني منذ عدة سنوات، مؤكداً أنه يجب استخالص العبر واالستفادة من هذا الخلل الـذي هـوى بمنظمـة                   ال
  .التحرير بشكل عام وباليسار الفلسطيني برمته

  ١٥/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  
   بسبب تأخير المؤتمر العام وقيادتهااحتدام الجدل بين كوادر فتح  .١١

 بين كوادر فتح وقيادتها في إطار تداعيات االنتخابات البرلمانية األخيرة، احتدم الجدل:  رشيد خشانة–تونس 
حيث كان من وتكثف تبادل االتهامات خالل سلسلة االجتماعات المشتركة التي عقدت أخيرا في عمان، 
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 ما أدى إلى ظهور ,قرارال يةانتقدت كوادر بارزة غياب مركزو. هافاروق قدومي عنالمالحظ غياب 
مستدلين على ذلك بإقدام . تضاربة وتجاسر عناصر ال صفة قيادية لها على التحدث باسم الحركةتصريحات م

  على اإلعالن محمد دحالن والرجوب ونبيل عمرو ومشهراوي بعد ساعات من ظهور نتائج االقتراعكل من
حركة أن تتخذ  مسؤول في أحد مكاتب ال فيهاستبعد في وقت .أن الحركة لن تشارك في حكومة تقودها حماس

وحذر  .كونهم صاروا يشكلون مراكز قوى يصعب مجابهتا أوتقويضها, همالمركزية قرارات تنظيمية بحق
 وتلعب دور , أن تجابه األوضاع الجديدةى فتح ورأوا أن عل,من استمرار إرجاء المؤتمر العام كوادر مقيمون

.  هيبتها وصدقيتها في الشارع الفلسطينيالمعارضة وتتخلص من الترهل وتقضي على الظواهر التي نالت من
واعتبر جمعة الناجي أن العناصر الفتحوية التي خاضت االنتخابات من موقع المستقلين هي المسؤولة في 

أدى إلى زرع الشقاق وتعميق الضغائن بين  وقال إن تأخير عقد المؤتمر،. الدرجة األولى عن الهزيمة
ما , حدة السياسية وتجاهل العمل بالنظام األساسي وعدم استئصال الفسادوانتقد غياب الو. األعضاء األساسيين

 الذين عبروا ,التشاؤم من المستقبل يسيطر على أعضاء فتحيشار إلى أن . حول الحركة من تنظيم إلى جمهور
أن مع اإلشارة إلى .  فتفقد دورها القيادي نهائيا,عن خشيتهم من أن تتحول الحركة إلى منابر داخل جبهة

أن الحركة  معتبرين . من استمرار التركيز على الداخل والتضحية بالشتاتونيخش ن في األقاليميالفتحوي
ما يهددها في المرحلة المقبلة بالنزول إلى , اضمحلت في الخارج بعد اتفاقات أوسلو وفقدت خطوطها الخلفية

  .الرتبة الثالثة أو الرابعة بين الفصائل
  ١٥/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  لفتح يطيح باللجنة المركزيةلمخططال وجود : ندحال .١٢

  محمد دحالن وجود مخطط لإلطاحة باللجنة المركزية وما يسمى الحرس القديمى نف:عالء المشهراوي ـ غزة
حركة، بالرغم من تحفظاتنا الكثيرة الوقال إن سياسة االنقالبات غير موجودة في أجندة أبناء وكوادر  .لفتح

  .هاعلى ما يدور داخل
 ١٥/٢/٢٠٠٦القدس الفلسطينية 

  
   الزلزلة   تبدأ عملية    الجهاد اإلسالمي .١٣

وشهود عيان أن مجموعة من     فلسطيني   ذكر مصدر أمني  : وكاالت  ـ   عبد الرزاق ابو جزر  -  القدس المحتلة
فـي حـين نفـى      .  غزة    شنتها طائرة إسرائيلية شمال    النشطاء الفلسطينيين نجوا مساء امس من محاولة اغتيال       

أطلقت قذائف مدفعية على مواقع كانت تنطلق منهـا      لكنه قال إن قواته , غارة جوية    شن أي    الجيش االسرائيلي 
عناصرها بـدأوا عمليـة عـسكرية          أن  مساء امس    من جهتها  أعلنت سرايا القدس  في نفس السياق    و  . صواريخ

    ردا علـى العمليـات العـسكرية االسـرائيلية          الصنع     خ محلي صارو    تشمل إطالق مئة   ,  الزلزلة   تحمل اسم 
   . المتواصلة 

  ١٥/٢/٢٠٠٦األيام البحرينية 
  
  حماسلعتقل عشرة شبان معظمهم ينتمون يقتحم طولكرم وياالحتالل  .١٤

قوات االحتالل اقتحمت فجر اليوم مدينة طولكرم، وشنت حملة دهم وتفتيش واسـعة              أن   أفادت مصادر محلية  
عدداً من المنازل اعتقلت خالل عشرة شبان، معظمهم ينتمون لحركة حماس، مـشيرة إلـى أن جنـود                  طالت  

االحتالل استخدموا خالل المداهمة الكالب البوليسية كما أنهما أطلقوا القنابل الصوتية والغازية بهدف إرهـاب               
  .األهالي وخاصة األطفال والنساء

  ١٥/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  حتالل يقصف مناطق سكنية اال .١٥

أفادت مصادر امنية وشهود عيان فلسطينيون أن القوات اإلسرائيلية أطلقت عددا مـن              :أمين أبو وردة  ،  نابلس
وأكد المصدر ان الجيش اإلسرائيلي اطلق اكثر من عشر قذائف          . قذائف المدفعية على مناطق شمال قطاع غزة      
وقال مصدر طبي ان القـصف المـدفعي أدى إلـى           . مال القطاع باتجاه منطقتي بيت الهيا وبيت حانون في ش       

  .اصابة عدد من االطفال بالهلع
  ١٥/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  ضم اسرائيل غور األردن يلغي أسس دولة فلسطينية .١٦

باتخـاذ اسـرائيل    أنـه   :   محمد ضراغمة  عن مراسلها رام اهللا    في تقرير من     ١٥/٢/٢٠٠٦ الحياة   نشرت
 لضم أراضي اغوار نهر االردن، بعدما شارف جدار الفصل الغربي على االنتهاء، تكون قـد                اجراءات عملية 

دخلت المرحلة األخيرة من رسم حدودها النهائية على نحو تقضي فيه على آخـر مقومـات دولـة فلـسطينية                    
اتبعها شارون  وقال خليل تفكجي الخبير في شؤون االستيطان، ان االجراءات االسرائيلية تتوج سياسة              .مستقلة

بالنسبة الى شارون فان ضم األغوار يحقق له خمسة         : وأضاف .وهدفت الى ضم حوالي نصف الضفة الغربية      
السيطرة على حوض المياه الجوفي الشرقي، والقـضاء علـى امكـان اقامـة دولـة                : أهداف استراتيجية هي  

مكانات التوسع االقتصادي الزراعـي     فلسطينية، ومنع التواصل الجغرافي بين الضفة واألردن، والقضاء على ا         
وجاءت االجراءات في األغوار بعد اجراءات شبيهة       . والصناعي، وحرمان الفلسطينيين من مدخل للبحر الميت      

وتبدي السلطة عجزاً عن القيام بأي فعل مؤثر لوقف او حتى إعاقة وتأخير تنفيذ اجـراءات                . في شمال الضفة  
 ، و ما تقوم به اسرائيل يشير الى انها تقطع الطريق على حل الدولتين           : قدوةوقال ناصر ال  . الحكومة االسرائيلية 

  .تدمر أي مستقبل للشعب الفلسطيني على هذه األرض
ر تيسير خالد من خطورة االجراءات التـي        يحذت : قنا نقال عن عمان   من   ١٥/٢/٢٠٠٦ الوطن القطرية    ونقلت

 تستهدف السيطرة على نحو ثلـث مـساحة أراضـي           ثحيتتخذها الحكومة االسرائيلية لفصل منطقة االغوار       
واكد أن هذه االجراءات هي بمثابة البديل لجدار الفصل العنصري الذي تأجل تنفيذه في القاطع               , الضفة الغربية 

رسم صورة الدولة المؤقتة أو الدولة ذات الحدود المؤقتة والتي كانت مدار بحـث واتفـاق مـع                  ليتم   ,الشرقي
  .قبل االتفاق على خريطة الطريقاالدارة االميركية 

  
   مبنى فلسطينياً في القدس خالل العام الماضي ٩٤إسرائيل تهدم  .١٧

 مبنـى   ٩٤أعلنت لجنة إسرائيلية ضد هدم البيوت، أن سلطات االحتالل، هدمت خالل العام الماضـي نحـو                 
ر، أن بلدية القـدس تولـت       وأوضح منسق اللجنة اإلسرائيلية، في تقري      .لمواطنين فلسطينيين في القدس المحتلة    

 من هذه المباني، فيما تولت وزارة الداخلية هدم المباني المتبقية مباشرة، كما تضمنت عمليات الهـدم                 ٧٤هدم  
  . محطة بنزين١١

  ١٣/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
  ال للوقاحة‚‚ الصحافةنعم لحرية : نقابات فلسطين .١٨

ية والصحافية الفلسطينية امس تظاهرة في مدينة غزة احتجاجا على الرسـوم            نظمت االتحادات والنقابات المهن   
وتجمع مئات الفلسطينيين بينهم عشرات الصحفيين والمهنيين امام مقر المجلس التشريعي قبل ان             ‚ الكاريكاتورية

  .يتوجهوا الى مقر االتحاد االوروبي حيث رفعوا الفتات تندد باالساءة
  ١٥/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
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  هاأكثره والعراق عنوسة األقل فلسطين .١٩

أظهرت االحصاءات ارتفاعاً في أعداد الفتيات الالتي بلغن سن العنوسة في العراق وفـي عـدد مـن الـدول                    
بينـت   فقد   . الخليجية وشمال إفريقيا في حين وصلت إلى أدنى مستوياتها في فلسطين، ولبنان وسوريا واالردن             

، وكانت في أدنى مستوياتها في فلسطين، حيث مثلـت نـسبة            %٨٥وصلت إلى   األرقام الرسمية في العراق إذ      
  %.١الفتيات اللواتي فاتهن قطار الزواج 

١٥/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية   
 

 إسرائيل تحذر من تولي حماس رئاسة الحكومة  .٢٠
الت مع  قالت إسرائيل الثالثاء إنها ستعيد النظر في كل االتصا:القدس من ١٥/٢/٢٠٠٦سي ان ان نشرت 

 إن أي حكومة فلسطينية تسيطر عليها أغلبية من :وقال اولمرت .الفلسطينيين إذا تولت حماس رئاسة الحكومة
شيء لن تكون إسرائيل مستعدة للتساهل معه أو . أعضاء حماس، ستتحول من سلطة إلى شيء مختلف تماما

ذي يعين فيه عباس ممثال لحماس رئيسا  في اليوم ال:وأضاف في كلمة أمام زعماء اليهود األمريكيين .قبوله
وأعرب عن رضاه إزاء الرفض الواسع النطاق الذي  .لحكومة سنعيد النظر في كل االتصاالت مع السلطة

تقوده الواليات المتحدة إلجراء اتصاالت مع حماس ما لم تعدل ميثاقها الذي يدعو إلى القضاء على إسرائيل، 
 بعباس في اختيار األولويات وضمان أن تقوم حكومته القادمة على أساس وذكر أن األمر منوط .وفقا لرويترز

وقال لن نستطيع مواصلة نفس أسلوب العالقات إذا اختار عباس  .االعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود
  .االستسالم لسياسات حماس

ـ         : ١٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب  وأضاف موقع    سطيني، وأنـه   قال أولمرت أن الكرة موجودة اآلن في الملعب الفل
فإما أن تكون جزءاً من منظمة إرهابية، أو أنها تنوي إتخاذ خطوات ملموسة ضد               يجب على السلطة أن تختار    

:  قولـه  هكما نقلت التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية عن      .اإلرهاب، واإللتزام بتعهدات السلطة واإلعتراف بإسرائيل     
ـ   . د اهللا وافقوا على هذه الشروط     نحن فخورون بأن زعماء دول عربية مثل مبارك وعب          هوأضافت المصادر أن

نجاد يواجه العالم من أجل تطوير أسلحة غير تقليدية ضد إسرائيل، وليس فقـط              : هاجم الرئيس اإليراني، وقال   
  . ضد إسرائيل

 
   القاهرة منشن هجوما محموما على حماس يموفاز  .٢١

موفاز    أكد  :  والوكالت  عبد الرزاق ابو جزر     القدس نقالً عن مراسلها في    ١٥/٢/٢٠٠٦األيام البحرينية   نشرت  
وقـال عقـب      ، منظمة إرهابية   من كونها    اال اذا اعترفت بإسرائيل وتخلصت     حماس     إسرائيل لن تتحاور مع   أن   

حمـاس     واضاف أن سيطرة   .  حوار مع حماس     مبارك امس ان اسرائيل لديها ثالثة شروط الجراء اي           مع   هلقاء
   . حماس   إيران مرورا بحزب اهللا ثم   يبدأ من    الذي   محور الشر   لى السلطة ستجعلها جزءا منع 

 اكد ان مبارك وعد بان يبـذل         أن موفاز  القاهرة جويل بسول    في ١٥/٢/٢٠٠٦القدس العربي   وذكر مراسل   
 كان مبارك نقل اليـه      وردا علي سؤال حول ما اذا      .كل جهده من اجل اقناع حماس بقبول كل شروط اسرائيل         

 ىواكد ان اسرائيل لن تقبل قيام سلطة ارهابية ال         . هنا لتلقي رسائل من حماس     ىرسالة من حماس قال لم آت ال      
 بدء حوار استراتيجي واقامة تعاون بين اجهزتنا االمنيـة فـي مجـال              ى عل مباركواكد انه اتفق مع      .جوارها

 .مكافحة االرهاب
قال موفاز ان مبارك أبلغ حماس بضرورة قبول الـشروط          : الً عن الوكالت  نق ١٥/٢/٢٠٠٦السفير  وأضافت  

قال مبارك للقناة االولى في التلفزيون االسرائيلى، ردا على سؤال عما اذا تمكن من إقناع حماس                واالسرائيلية،  
 ال المـسألة     لن أقول لهم قولوا نعترف بإسرائيل، سيقولون       :بالعدول عن ميثاقها الذي يدعو الى تدمير اسرائيل       
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 وانتقد مبارك التهديد بقطع المساعدات عن السلطة      . عايزة وقت عايزة مجهود منهم ومنكم كمان فى نفس الوقت         
وسئل مبارك حول احتمال إسـقاط حكومـة   . الفلسطينية، معتبرا ان ذلك سيدفع الشعب الفلسطيني الى التطرف     

قد تكون حماس هي اللـي      . ي اللي تحل معكم    يمكن حكومة حماس ه    :حماس وإجراء انتخابات جديدة، فأجاب    
  . تساعد في عملية السالم

موفاز اعتبر السالم مع مصر احد االعمدة االساسية لالستقرار في           أن   ١٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨ عرب وجاء في موقع  
  . الشرق االوسط

  
  ال تسامح مع العنف: اسرائيل تحذر حماس .٢٢

 . مع ما وصفه بأنه اي تصرف ارهابي تقوم به حماس          قال الرئيس االسرائيلي كاتساف ان إسرائيل لن تتسامح       
واضاف بعد محادثات اجراها مع نظيره اليوناني في اثينا انه يخشى من ان يؤدي فوز حماس الـى الرجـوع                    

. وحذر من ان اسرائيل لن تتفاوض مع حماس اال اذا تخلت عن العنف             .بعملية السالم عشر سنوات الى الخلف     
  . استها فسوف تفتح اسرائيل ابواب االتصاالت معها اذا غيرت حماس سي:واضاف

اال انه حث   . ومن جانبه قال الرئيس اليوناني ان االنتخابات الفلسطينية تمثل خطوة هامة نحو دعم الديمقراطية             
حماس على االستجابة لتغيرات الموقف، وتقبل مطالبات االتحاد االوروبي لها بالتخلي عن العنف واالعتـراف               

ولخص بابوليوس محادثاته مع كاتساف بانهما اتفقا على ان الهدف الرئيسي يجب ان يكون تواجـد                . باسرائيل
  . دولة اسرائيلية آمنة، ودولة فلسطينية ديمقراطية: دولتين

  ١٥/٢/٢٠٠٦بي بي سي العربية 
  
  اسرائيل تستكمل مخططاتها االمنية لمواجهة سيطرة حماس على الحكومة .٢٣

زت االجهزة االمنية االسرائيلية جميع الخطط لمواجهة امكانية اتساع نشاط حمـاس             انج : امال شحادة  ،الناصرة
سيعرض رؤسـاء االجهـزة      و .وتشكيل حكومة فلسطينية برئاستها، ما اطلقت عليه اسرائيل كيان حماس القادم          

تـشمل  وذكرت مصادر امنية ان الخطـط  . االمنية الخطط على موفاز، بعد عودته من القاهرة للمصادقة عليها         
خطوات تهدف الى تضييق الخناق على الفلسطينيين ومحاصرتهم اضافة الى مالحقة القياديين في التنظيمـات               

واشارت المصادر الى ان اسرائيل تستطيع استخدام وسائل مختلفة ضد اتساع كيان حماس داخـل               . الفلسطينية
ييد حرية قياديي حماس وعدم السماح لهـم  كما توصي االجهزة االمنية بمواصلة تق   . الساحة السياسية الفلسطينية  
  .بالتنقل بين غزة والضفة

   ١٥/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
 
  بيلين يدعو إلى مفاوضة حماس   .٢٤

وكان بيلين الـذي تحـدث اثنـاء    . دعا يوسي بيلين بوش واولمرت الى مفاوضة حماس  :  وديع عواودة  ،القدس
ر من تسلق أشجار عالية من دون توفر الساللم المطلوبـة           افتتاح حملته االنتخابية للكنيست في الناصرة قد حذ       

في هذه األيام يقوم العالم واسرائيل ايضا ببلورة الموقف حيال حماس، وقد سمعت نقـال             : للنزول عنها وأضاف  
ديروا بالكم فهذا موقف غير جـاد وفـي         : عن بوش واولمرت رفضهما القاطع لمحاورة حماس وانا اقول لهما         

  .ما ستلهثان وراءها كي تقبل التحدث معكمانهاية المطاف رب
  ١٥/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
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   حماس ، الجهاد، حزب اهللا، دمشق، تحالف طهران:إسرائيل تستعد لمواجهة قوس الشر .٢٥
في أول ظهور له كرئيس لشعبة االستخبارات أمام لجنة الخارجية واألمن في            : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   

دم الجنرال يادلين تعبير قوس الشر في وصف ما أسماه بالتحالف بين كل من طهران ودمـشق                 الكنيست، استخ 
واعتبر أن تصريحات الـرئيس االيرانـي المتـشددة ضـد إسـرائيل           . وحزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي    

وأن هـذه   والمحرقة النازية ليست زلّة لسان بل هي تعبير عن عدوانية أيديولوجية إيرانيـة تجـاه إسـرائيل،                  
. التصريحات جزء من خطة ترمي لتكريس إيران كقوة إقليمية تعارض الهيمنـة األميركيـة علـى المنطقـة                 

وتحدث على وجه   . وعرض فلسفة شعبة االستخبارات في رؤية الواقع واالتجاهات الراهنة في الشرق األوسط           
سياق حديثـه إلـى تطـور       وأشار في   . الخصوص عن التطورات المركزية والتوقعات في أعقاب فوز حماس        

أما في موضوع حماس، فقد أشار إلى ما يبـدو          . محور سوريا إيران والجهاد العالمي واألصوليين الفلسطينيين      
. وقال إن حماس تدرس إمكان إقامة حكومة تكنوقراط       . وكأنه حيرة من جانب هذه الحركة نحو تشكيل الحكومة        

ومن الجائز أن   . طنية، ولكن األمر غير قابل للتحقيق كما يبدو       وفي البداية كانوا معنيين بتشكيل حكومة وحدة و       
وتعتبر شـعبة االسـتخبارات إن أبـو مـازن،          . يترأس الحكومة اسماعيل هنية، الذي يمثل خطا أكثر اعتداال        

كرئيس، يمتلك صالحيات يستطيع بواسطتها فرض قيود أو أن يصدر أوامر للحكومة، ولكن السؤال هو هـل                 
ع حماس إلى اتفاق أم أنه سيفضل وضع شروط، وخصوصا في كـل مـا يتعلـق بـالقوة                   سيصل أبو مازن م   
 . العسكرية الفلسطينية

  ١٥/٢/٢٠٠٦السفير 
  
  السلطة الفلسطينية هي نظام معاٍد  : قاضي المحكمة العليا .٢٦

وانطالقـا   اعتبر نائب رئيس المحكمة االسرائيلية العليا حيشن السلطة الفلسطينية عدوة            :امال شحادة ،  الناصرة
من قناعته بانها تهدف الى ابادة اسرائيل، رفض التجاوب مع االلتماس الذي قدم الى المحكمـة ضـد القـانون        

 ردود فعـل اسـتنكارية حيـث هـاجم          هواثارت تـصريحات  . االسرائيلي الذي يمنع لم شمل عائالت فلسطينية      
 خطورة بالغة لمنح هـؤالء تـصاريح        هناك:  وقال .الملتمسين الذين رفضوا ربط الموضوع باالوضاع االمنية      

واضاف ان علـى    . علينا ان نسمع يوميا، تصريحات حماس لنفهم عن أي سلطة نتحدث          . دخول او بطاقة هوية   
حاول رئيس المحكمة اهـرون بـاراك       و. هذه العائالت ان تذهب للسكن في جنين او أي بلدة فلسطينية اخرى           

التفاهم حول وسيلة ال تمس بحقوق االنسان وتـضمن تجـول           التخفيف من حدة اقوال نائبه فتحدث عن اهمية         
واقترح اصدار بطاقة هوية مختلفة عن الهوية االسرائيلية والتي تميز          . الفلسطينيين في اسرائيل لهدف لم الشمل     

الملتمسون اصروا علـى مـوقفهم      . هؤالء عن غيرهم وفي الوقت نفسه تضمن تجولهم بدون مطاردة الشرطة          
تعديالت التي ادخلت على القانون ومنعت الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم بلـم شـمل               بضرورة الغاء ال  

  . العائالت كبقية االجانب المتزوجين في اسرائيل
   ١٥/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 

  
  لجنة إستشارية توصي بمنع لّم شمل عائالت من مناطق في حالة حرب مع إسرائيل  .٢٧

الهجـرة إلـى إسـرائيل برئاسـة         ات الواجب اتخاذها حيال ما يسمى     أوصت لجنة إستشارية لدراسة اإلجراء    
روبنشطاين، بإتاحة المجال للحكومة بمنع الهجرة إلى إسرائيل من الدول والمناطق التي تجري فيها حرب ضد                

ويعني هذا القرار أن الحكومة تستطيع أن تمنع لم شمل عائالت مع سكان من غزة، وفي حال تفـاقم                    .إسرائيل
كما أوصت اللجنة بفرض عدد من التقييدات إزاء هجرة          ..تستطيع أن تقوم بذلك مع عائالت من الضفة       الوضع  

  المتزوجين من كافة أنحاء العالم، والتي تتعلق بالعمال األجانب
  ١٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
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  إسرائيل تشن حرباً إلكترونية على مواقع حماس والجهاد  .٢٨

سرائيلية باشرت حملة مكثفة إلسقاط عشرات من مواقع االنترنت         ذكرت معاريف أمس، أن وزارة الخارجية اإل      
أضـافت  . التابعة لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي بهدف فتح جبهة قتالية جديدة ضد اإلرهـاب الفلـسطيني              

الصحيفة أن دائرة القانون الدولي، التابعة للوزارة الخارجية، أعدت مؤخراً تقريراً مفصالً يبين طريقة تـدمير                
واقع اإللكترونية الفلسطينية الداعية إلبادة إسرائيل والمشجعة للعمليات اإلرهابية اإلجرامية ضدها، مـشيرة             الم

إلى أن معظم هذه المواقع موجودة ضمن شبكات الخدمة الدولية بما يشكل خرقاً فاضحاً لالتفاقيات الموقعة بين                 
  ...مشغلي هذه المواقع والشركة المضيفة

  ١٥/٢/٢٠٠٦السفير 
  
   ألف دونم من أراضي الدولة ٢٦٠ليبرمان يزعم أن عرب النقب استولوا على  .٢٩

وقال خالل زيارة له لمنطقة النقب      !! زعم ليبرمان أن عرب النقب قد استولوا على أراضي الدولة         : ياسر العقبي 
قة تـساوي   وهي منط  ! ألف دونم من أراضي الدولة، وسأعمل على اعادتها        ٢٦٠البدو استولوا على  : الثالثاء إن 

 نائب رئيس بلدية بئر الـسبع،       يهوقد انضم إل   ..مساحتها مساحة تل أبيب والقدس وحيفا ويهود وهود هشارون        
 –، الذي قال أنه يعتبر ليبرمان صديقه، وأنا ادعمه في نضاله المستمر من أجل تنفيذ القـانون                )العمل(دنيلوفيتش

  .في وسط البدو أيضا
  ١٥/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  ابات المركزية تناقش غدا استئناف العمل ضد بيرس وايتسيك ورامون لجنة االنتخ .٣٠

اعلنت رئيسة لجنة االنتخابات المركزية، القاضية بينش انها ستناقش االربعاء التماس العمل ضد خوض ثالثـة                
   )بيرس، ورامون وايتسيك(.من قادتها السابقين لالنتخابات القادمة في اطار قائمة كديما

  ١٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب
  
   أشهر ٩ومري شارون عسجن  .٣١

ومري شارون لمدة تسعة اشهر بعد ادانته       عقضت محكمة اسرائيلية في القدس أمس بسجن        : القدس،  فرح سمير 
لكن المحكمة الجزئية في تل ابيب      .  بوسائل غير مشروعة   ١٩٩٩ليكود عام   البتمويل حملة والده للفوز بزعامة      

 .راعاة لحالة والده الصحيةقررت تأجيل تنفيذ الحكم لمدة ستة اشهر م
 ١٥/٢/٢٠٠٦عكاظ 

  
  ون ينتابهم الذعر والخوف من جنين وقباطيا يسرائيلإجنود : حرونوتأيديعوت  .٣٢

انفردت يديعوت أحرونوت بنشر مقابلة مع قائد كتيبة دودوفان كشف من خاللها الضابط أ عن تعامل الجـيش                  
وقـال إن قـادة      .ي المناطق المحتلة في قباطيا وجنين     االسرائيلي المسيء له والعضاء الوحدة اثناء وجودهم ف       

ووصف الحياة الصعبة والمشقات التي عاشها افراد الكتيبة والخوف والـذعر فـي             . الجيش رمونا الى الزبالة   
المدن الفلسطينية في جينن وقباطيبا والحمالت العسكرية ضد الفلسطينيين التي رافقها الخوف والذعر من قبـل                

  . جنود الكتيبة
  ١٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
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  ولة عن ترقية أفراد التحقيق مع الشرطة ماحاش  ؤالشرطة مس: هآرتس .٣٣
 ماحاش هـم ضـباط الـشرطة        -كشفت هآرتس عن أن المسئول عن ترقية ضباط وحدة التحقيق مع الشرطة           

 خاصـةً   وانتقدت هآرتس مسيرة الترقيات التي من شأنها أن تؤثر على سير التحقيق مع افراد الشرطة              . أنفسهم
وقالت هآرتس إن المحققين سيظلوا مدانين لمن منحهم الترقية،         . وأنها المخول الوحيد للتحقيق مع أفراد الشرطة      

  . وكشفت ان قائد الشرطة كرادي صادق على ترقية رجل ماحاش
  ١٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  من ميزانية الدولة% ٧٧ عائلة ربحوا ما يوازي ١٧: معاريف .٣٤

ـ        نشرت معاريف تقريرا ا     عائلة من أغنياء اسرائيل     ١٧قتصاديا على الصفحتين الثانية والثالثة جاء فيه اسماء ل
  .  من ميزانية الدولة%٧٧ربحت في العام االخير ما يوازي الـ

  ١٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  المستوطنين مستعدون لمقاومة اإلجالء: تقرير .٣٥

احتجوا بضراوة على االنـسحاب مـن غـزة        يستعد جيل جديد من المستوطنين الشبان الذين         :عوفرا،  رويترز
وقال أوري فايس الذي يقيم في موقع استيطاني غير مصرح به بالقرب من مـستوطنة                .لمزيد من المواجهات  

جيلي لـن   : وقال مشيرا إلى انسحاب غزة     . إنها مسألة وقت قبل ان تحاول الدولة إزالة منزلي         :براخاه بالضفة 
وقال عضو الكنيست الداد إن اإلحباط       .أن يفعلوا ما فعلوا في جوش قطيف      يسمح لهم بطرد المزيد من اليهود و      
آباؤهم كانوا يعتقدون أن الجيش     .  هذا الجيل لم يعد يؤمن بالدولة      :وأضاف .يتنامى بين الشبان في المستوطنات    

.  المـستقبل  ولم يستبعد المزيد من مشاهد العنف فـي       . مقدس وزيه مثل الزي الديني القديم في المعابد اليهودية        
وبين الحرس الجديـد    ) ييشع(وكشفت االشتباكات في عامونا عن شقاق عميق بين مجلس المستوطنين الرئيسي          

وقال أحـد القـادة      .من الشبان ممن أغضبه ما اعتبره استجابة ضعيفة من جانب المجلس لالنسحاب من غزة             
يمكننا عمله ليكون لديهم سيطرة أكبر لكننا       الشبان الحتجاجات عامونا كالين إن مسؤولي ييشع حاولوا تقييد ما           

وقال أحد زعماء ييشع شيموني إن المجلس ما زال يتمتع بثقل كبير، مشيرا إلى انه ليس هنـاك                    .لم نقبل بذلك  
وقال المحلل اإلسرائيلي هيلر أنه في لحظة ما سيتعين على النسبة            .جماعة يمكنها تحقيق اتفاق بنسبة مئة بالمئة      

مستوطنين تقبل فكرة ان واقعهم غير قابل للتحقق وسيحاولون ويناورون للحصول على أفضل حل              األكبر من ال  
 هـذه   :وقال المتظاهر توفال اونسدورفر في عامونا      .لكن بعض الشبان يتعطشون لمزيد من المواجهات       .وسط

لي ديكسن إن هنـاك     وقال رئيس جهاز األمن اإلسرائي     .مجرد بداية والمعركة من أجل يهودا والسامرة قد بدأت        
مخاوف من أن مجموعة داخلية صلبة صغيرة العدد من المتشددين اليهود قد تحمـل الـسالح فـي مقاومـة                    

 الشرطة والجيش وأولمـرت ال يعنـون        :وقال دافيد بن شوشان من متظاهري عامونا       .محاوالت إجالء جديدة  
  .  فقط أرض إسرائيل هي ما يهم. شيئا

   ١٥/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
  

 الموظفون يأملون تسلم رواتبهم هذا الشهر أيضاً  .٣٦
 مليون ٤٨وافق صندوق االستثمار الذي يديره البنك الدولي مبدئياً على تحويل مبلغ :  زكي ابو الحالوة- القدس

 مليون دوالر ما يعطي األمل للموظفين بقبض ٦٠دوالر الى السلطة الفلسطينية كدفعة اولى من مجموع 
 . أيضاًرواتبهم هذا الشهر

 ١٥/٢/٢٠٠٦القدس الفلسطينية 
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   تتألق في دبي  الفلسطينيةاألزياء  .٣٧
حظي عرض األزياء الذي قدمه طلبة النادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة األمريكيـة فـي                :دبي  مريم ريان   

وحـضر   .دبي مؤخرا، والذي ستخصص إيراداته لدعم المنظمة الثقافية في فلسطين بحضور جماهيري واسع            
وجرى مـزاد خيـري      .لعرض القنصل العام لدولة فلسطين، باإلضافة إلى جمهور متعدد الثقافات والجنسيات          ا

  .على أن يذهب ريع هذا المزاد الى المنظمة الثقافية في فلسطين
  ١٥/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  أمريكا تنفي التخطيط الفشال الحركة .٣٨

 البيت االبيض أمس ان الواليات المتحـدة        هقال  ما    :جوزيف حرب  عن مراسلها   ١٥/٢/٢٠٠٦ عكاظ   نشرت
واسرائيل ال تتآمران من اجل زعزعة استقرار حكومة فلسطينية ترأسها حماس اال انه حـث الحركـة علـى                   

  . ال توجـد أي خطـة      :وقال المتحدث باسم البيت االبيض    . احترام االتفاقات المبرمة بين اسرائيل والفلسطينيين     
واشنطن تعكف على وضع استراتيجية تختلف عن سياسـتها         تكون  ث باسم الخارجية ان     ونفى مكورماك المتحد  

  . المعلنة
ونفـى  . سئل عن تقرير نيويورك تايمز فأجاب ال أنفـي وال أؤكـد       أن موفاز    ١٥/٢/٢٠٠٦ السفير   وأضافت

  .المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية ريغيف التقرير
 الخطة االمريكية    وصفت حماس إلى أن    :رام اهللا  من   ١٥/٢/٢٠٠٦ القدس العربي     مراسل وليد عوض وأشار  

اكد سعيد صيام ان الحركة باشـرت اتـصاالت مـع دول    حيث  . الديمقراطية التي تنادي بهاىبأنها انقالب عل 
تـدخل  ذلـك    بأن   ,قال مشير المصري   بينما   .االبتزاز االمريكي ى  عربية واسالمية واوروبية لقطع الطريق عل     

 السرائيل وعقوبـة جماعيـة للـشعب الفلـسطيني كونـه مـارس              ى الفلسطيني وانحياز اعم   سافر في الشأن  
ان حماس لديها موارد الشعب الفلسطيني المالية الداخلية التي سـيتم اسـتثمارها بطـرق                مؤكدا   .الديمقراطية

 صـحا ناواضـاف    .مـساعدة الصحيحة وشفافة اضافة الي الدول العربية واالسالمية والصديقة التي وعدت ب          
 باال تعزل نفسها عن العالم نتيجة سياستها العمياء في االنجرار وراء اسرائيل ورغبتها فـي                ,الواليات المتحدة 

  .رسم الديمقراطية وتفصيلها علي مقاسها
  
  على حماس عدم إهدار الفرصة المتاحة لقيام الدولة: دانيال فريد .٣٩

ان حمـاس يتوجـب    االميركي للشؤون االوروبيةاكد نائب وزير الخارجية : بروكسيل ـ نور الدين الفريضي 
عليها االختيار بين تحقيق هدف الدولة او اراقة الدماء والفساد وان الواليات المتحدة قـد تـدعى الـى اتخـاذ                     

 ان الواليات المتحدة واالتحاد االوروبـي        فريد وقال .قرارات صعبة لكن حماس مدعوة التخاذ قرارات اصعب       
السلطة الفلسطينية ووضعا شروطا واضحة ويعود االمر الى حماس لتقول مـا الـذي              ينسقان سبل التعاون مع     

وقال ان حماس تقوم بحملة مغازلة       .وتتحمل مسؤولية الرد على هذه الشروط     . تريد القيام به، فالتحديات امامها    
لدولتين وقـال ان    واشار الى رؤية بوش حول قيام ا        .الرباعيةوعليها القبول بالشروط المنطقية التي اوضحتها       

المسؤولية تقع على عاتق القيادة الفلسطينية الحالية والمقبلة الستغالل الفرصة وعدم الحديث فقط عـن دولـة                 
وموعد تحقيق هدف الدولـة     . وهو امر ممكن اآلن   . وليس الحلم بدولة او المطالبة بها وانما تحقيق هدف الدولة         

  .يب عاما وانما تحقيقه قر٢٠ عام او ١٠٠ليس بعد 
  ١٥/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  
  



 

 15

  دوفيلبان يبحث في موسكو الحوار مع حماس .٤٠
شدد رئيس الوزراء الفرنسي فيلبان على اهمية ان تفضي االتصاالت الروسية مع حركة :   رائد جبر–موسكو 

حماس الى تحقيق تقدم ايجابي في مواقفها، واجرى محادثات امس في موسكو شغلت مسألة قرار روسيا اقامة 
واستبق محادثاته امس بالتأكيد على ان بالده تدرس الموقف في  .ت مع قادة حماس حيزا اساسيا فيهااتصاال

فلسطين حاليا وقال ان الحوار بين موسكو وحماس ينبغي ان يفضي الى تقدم في مواقف الحركة تجاه امتناعها 
سية الروسية في هذا المجال عن اساليب العنف واالعتراف باسرائيل، مضيفا ان اي تقدم تحرزه الديبلوما

  .سيشكل مؤشرا الى تقدم مهم في منطقة الشرق االوسط
  ١٥/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
   وبريماكوف يدافعصحف روسية موالية السرائيل تهاجم بوتين .٤١

تصاعدت الحملة المعارضة لقرار الرئيس بوتين فتح حوار مع قادة حماس، وانشغلت :  رائد جبر–موسكو
ة بالروسية الموالية السرائيل خالل اليومين الماضيين بشن هجوم مركز على تحرك وسائل االعالم الناطق

الكرملين واظهار ما وصفته بانه ارتباط وثيق للحركة بمنظمات ارهابية دولية بينها القاعدة واالنفصاليون 
ان حماس الشيشان، ونقل بعضها تفاصيل تقرير موسع نشره موقع الخارجية االسرائيلية االلكتروني زعم 

  .واصلت خالل السنوات الماضية تعاوناً وثيقاً مع قادة االنفصاليين في الشيشان والترويج لهم
احمد بقاعي احد مسؤولي حركة فتح والالفت ان صحيفة روسيسكايا غازيتا نشرت امس لقاء مطوالً مع 

دعت دائما لتأسيس خالفة وصفته بأنه من منظري الحركة قال فيه ان حماس فوجئت بالدعوة الروسية، النها 
اسالمية تمتد من اسبانيا الى شمال القوقاز وتصل الى جمهوريات مسلمة في العمق الروسي مثل بشكيريا 

  .وتحدث عن وجود صالت دائمة بين حماس واالنفصاليين الشيشان. وتتارستان
 لفترة طويلة ان المعطيات وذكر امس رئيس معهد المعلومات الجيوسياسية مانيلوف الذي ترأس االركان العامة

المتوافرة لدى روسيا لم تظهر في اي وقت وجود صلة بين حماس واالنفصاليين الشيشان، وقال ان روسيا لم 
تعتبر يوما حماس حركة ارهابية ألن معلوماتها لم تشر الى وجود انشطة من هذا النوع، واعتبر مانيلوف 

 محاولة للضغط على روسيا ألنها تنتهج خطا مستقال في التعامل االنتقادات الغربية والدعايات الحاصلة حاليا
  .مع المشكالت االقليمية وقضايا االمن الدولي

اعتبر يفغيني بريماكوف ان وضع شروط للحوار مع حماس هو سياسة غير بناءة وقال انها من جهة أخرى، 
ا اشد ، واتهم اسرائيل بتعمد تعني حشر حماس في الزاوية وافساح المجال لظهور اطراف متطرفة خطورته

  .اعاقة حدوث تحول ايجابي في مواقف الحركة
  ١٥/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  نقبل بخيار الفلسطينيين ودعمنا مستمر : سوالنا .٤٢

أكد خافيير سوالنا بشأن الدعم األوروبي بعد فوز حماس أن هذا الدعم سيستمر ولن يتأثر بذهاب حركة فتح أو                   
وقال إن االتحاد األوروبي يقف مـع       . م هو مساندة ومساعدة الشعب الفلسطيني     فوز حماس ألن الهدف من الدع     

وقد أمهلنـا حمـاس ثالثـة    .. وأن خيار الديمقراطية الذي أتى بحماس للسلطة مقبول لدينا      .. الشعب الفلسطيني 
  . أشهر إلبداء حسن النية ونبذ العنف وإيقاف الحرب على إسرائيل

  ١٥/٢/٢٠٠٦البيان 
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 يد بفوز حماس سعالسودان .٤٣
عبر سيلفا كير النائب األول للرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان عن :   عقبة المشوح-الخرطوم 

سعادته بفوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية، مشيدا بـالتحول الديمقراطي على الساحة الفلسطينية، 
وقالت مصادر  .لعربية المقبلة التي تستضيفها الخرطوموأكد على إعطاء أولوية للقضية الفلسطينية في القمة ا

واعتبرت المصادر أن . سودانية سياسية مطلعة إن كير بحث خالل لقائه مع وفد قادة حماس مستقبل العالقات
الذين سبق وإن وجهت - تأكيد كير والمسئولين الجنوبيين : أهمية هذه اللقاءات ترجع إلى عدة أسباب، أبرزها

 على أهمية فوز حماس كحركة مقاومة - بزيارة إسرائيل وتلقي مساعدات وتدريبات عسكرية فيهالهم اتهامات 
وعقب لقائه بالمسئولين السودانيين، عقد مشعل لقاء جماهيريا مفتوحا حضره  .إسالمية ضد االحتالل اإلسرائيلي
سالمية جميع السودانيات إلى وخالل اللقاء، دعت سعاد الفاتح الناشطة اإل. حشد هائل من الشعب السوداني

كما دعت إلى إنشاء هيئة إسالمية عالمية لدعم الحركة،  .التبرع بكل ما لديهن من حلي وأموال دعما لحماس
كما قرر اتحاد الطالب السودانيين التبرع  .ولم تكتف بذلك وإنما بدأت بجمع التبرعات بنفسها من الحضور

ألراضي الفلسطينية، وأعلن عن تدشين حملة لجمع دوالر من كل طالب بمائة ألف دوالر لدعم التعليم في ا
وفي السياق نفسه، أعلن اتحاد الشباب . لدعم حركة حماس، بعد التهديدات الغربية بقطع المساعدات عنها

 .السوداني تبرعه بمائتي ألف دوالر دعما للحركة داعيا في الوقت نفسه إلى التخلي عن أي دعم غربي
  ١٤/٢/٢٠٠٦ن الين اسالم أو

  
   قادة حماس الى اراضيها بزيارةفنزويال ترحب  .٤٤

وقال . قالت فنزويال انها ترحب باستقبال قادة حماس بعد أن حققت الحركة فوزا ساحقا في االنتخابات البرلمانية               
ذلك؟ واضاف قائال ما هي المشكلة في        .فسيكون ذلك مبعث سرور   .. رانجيل نائب الرئيس الفنزويلي اذا جاءوا     

انهم فازوا  . ألن تستقبلهم روسيا والبرازيل واالرجنتين؟ وفوق ذلك فانهم يحظون بتأييد غالبية الشعب الفلسطيني            
وقال خليل أبو ليلى القيادي بحماس في قطاع غزة ان الحركة سـترحب بـدعوة مـن                  .لتوهم في االنتخابات  

 نحن نتطلع لزيارة فنزويال وجميـع الـدول         واضاف قائال  .فنزويال وتعتبرها دولة مهمة ستسعى الى زيارتها      
  .الحرة االخرى التي تؤيد حقوق شعبنا

  ١٤/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  بوش يتراجع عن دمقرطة العرب : فايننشال تايمز .٤٥

أن إدارة جورج بوش تعيد النظر حاليـا فـي خططهـا            كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن      :  محمد عبد الحليم  
فايننـشال أن    ال ورأت. نطقة الشرق األوسط بعد الفوز الساحق لحركة حمـاس        المعلنة لنشر الديمقراطية في م    

. الوضع الذي خلقه فوز حماس أحدث انقسامات وتصدعات بدأت في الظهور بين صفوف المحـافظين الجـدد                
وأوضحت أنه فيما يدافع بعضهم عن نتائج االنتخابات الفلسطينية باعتبارها وسيلة مفيدة لجعل حماس مـسئولة                

صرفاتها وتطويع مواقفها، انتقد البعض اآلخر هذا الموقف انطالقا من قناعاتهم الرافـضة للتعامـل مـع                 عن ت 
  .اٍإلسالميين

  ١٤/٢/٢٠٠٦اسالم أون الين 
  

   إلسرائيلأمريكي نسب تأييد ىأعل .٤٦
يـد   نـسب تأي ى وتلك أعل ,  من األمريكيين يؤيدون إسرائيل %٥٩  أظهر استطالع للرأي أجراه معهد جالوب أن  

 وأكـد    . موقعها ى طبقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت نشرت نتائجه عل          , تسجل منذ حرب الخليج الثانية    
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 له فـي    ى أدني مستو  ى هبوط دعم الجمهور االمريكي للفلسطينيين إل      ى إل ىاالستطالع ان فوز حركة حماس أد     
    .  فقط %١٥  حيث بلغ , التاريخ

  ١٥/٢/٢٠٠٦األهرام المصرية 
  
   دعما ماليا للسلطة سلمتقطر .٤٧

 مليون يورو ١٢ذكرت مصادر مطلعة في الجامعة أن دولة قطر سلمت األمانة العامة للجامعة امس مبلغ 
  .مساهمة منها في صندوق دعم السلطة الوطنية الفلسطينية

  ١٥/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

  مستقبل السالم يعتمد على نتائج االنتخابات االسرائيلية: عبداهللا الثاني .٤٨
ان مستقبل عملية السالم في الشرق االوسط يعتمد بـشكل          ..أكد عبداهللا الثانـي  :   تيسير النعيمات وبترا   -انعم

كبير االن على ما ستفرزه االنتخابات االسرائيلية الشهر المقبل وكذلك على اتضاح برنامج الحكومة الفلسطينية               
   .شتاينماير لوزير الخارجية االلمانـي هجاء ذلك خالل استقبال .المقبلة

  ١٥/٢/٢٠٠٦الدستور 
  

  الصادرات األردنية إلى إسرائيل توازي ثالثة أضعافها إلى السلطة الفلسطينية .٤٩
 مليون دينـار    ١٨٦,٣بلغ حجم التبادل التجاري بين االردن واسرائيل العام الماضي          :   محمد الجيوسي  -عمان

 مليون دينار، وشـكل حجـم    ٣٦سلطة الفلسطينية   في الوقت الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين المملكة وال          
من اجمالي صادرات االردن الوطنية، في حين شكل حجم التبادل          % ١,٨التبادل التجاري مع اسرائيل ما نسبته       

وتوازي صـادرات االردن     .من اجمالي الصادرات الوطنية   % ٠,٣٦التجاري مع السلطة الفلسطينية ما نسبته       
 صادراتها للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويفوق حجم التبادل التجاري بين االردن           من% ٣٠٠السرائيل ما نسبته    

وعزا خبراء اقتصاديون لـالغد الفـرق الكبيـر الـى           . مليون دينار  ١٥٠,٣واسرائيل نظيره الفلسطيني بواقع     
  .سالقيود التعسفية التي تفرضها قوات االحتالل االسرائيلي على حركة السلع والبضائع وتنقل النا

   ١٥/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
  

  نوع من التفاوض غير المباشرحماسدعوة روسيا لقادة  .٥٠
 أمير أورن

هذه حركة حماس االيجابية، أما نقيضها فهو تلك المعارضة للسالم، األمر الذي يجعلها متناقضة مع تطلعات 
رئيس الـ . رجية واالستخباراتهذا موقف الجناح اللين من البيت االبيض والمتمثل بالخا. الجمهور الفلسطيني

ايه، جون نغروفونتا، قال قبل اسبوعين في تقييمه السنوي للتهديدات، أمام الكونغرس، أن محمود .آي.سي
، لم يحسموا أمرهم بعد حول كيفية التعامل مع حزب االغلبية )أي بوش ايضا(عباس واسرائيل و باقي العالم 

من . االرهاب ويؤيده ويرفض االعتراف باسرائيل أو التفاوض معهاللمجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمارس 
المحتمل أن يكون ناخبو حماس قد صوتوا ضد حكومة فتح أكثر من تصويتهم مع برنامج حماس لنفي وجود 
اسرائيل، واآلن يتوجب علي حماس أن تواجه الرأي العام الفلسطيني الذي يؤيد حل الدولتين منذ سنوات 

تصبح واضحة من هنا وأشبه بوصفة المختص الغذائي الذي ينصح زبونه بالطريقة التي تجعله الوصفة . طويلة
يتوجب التحدث مع حماس من اجل اظهار الضوء لها . يحتفظ بالكوليسترول الجيد ويتخلص من السيء

 .وتعليمها االعتراف باحتياجات المجتمع الفلسطيني المفهومة في واشنطن أكثر من غزة
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إال أن االمريكيين مكبلين بقيود وضعوها هم علي أيديهم عندما اعتبروا حماس تنظيما ارهابيا وحظروا اجراء 
اسرائيل ايضا تُعلق تجنبها للتفاوض مع أعدائها لصالح ترتيبات أمنية، بدءا من وقف اطالق . االتصاالت معها

ئة مع حركة حماس في المناطق في السنة ، وانتهاءا بالتهد١٩٨١ف في حدود لبنان في عام .ت.النار مع م
علي خلفية حرب بوش لمكافحة االرهاب وتقديم أنصار حماس للمحاكمة في فلوريدا، ما زالت . األخيرة

االتصاالت المباشرة بين الواليات المتحدة وحماس ممكنة، إال أنها أكثر حساسية وستستخدم ضد االدارة 
اقتراح فالديمير بوتين التفاوض مع حماس هو بالنسبة لالمريكيين . فةاالمريكية عندما يكشف األمر في الصحا

 .اذا مثل المفتاح للقفل، وهو بركة وليس لعنة
بمقدورها أن تُنكل بحكومة ايهود اولمرت البائسة وتسيبي لفني وشاؤول . المبادرة هي اذا بيد حركة حماس

اسماعيل هنية فقط مهلة للتفكير واالستيضاح موفاز وإلحاق سلسلة من الهزائم بها اذا طلب خالد مشعل و
بوتين ورايس . وطرح الشروط بدال من رفض شروط اسرائيل ـ الواليات المتحدة في الرباعية الدولية

يستطيعان تسمية ذلك عملية تبادل رسائل، ولكن ذلك سيكون في واقع األمر مفاوضات مع رسوم وساطة 
 .ريكي بالسماح لحماس بالمشاركة في االنتخابات والفوز بهاروسية كنتيجة للقرار االسرائيلي ـ االم

 ١٤/٢/٢٠٠٦) هآرتس (
 ١٥/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

 
  الجنة اآلن .٥١

  مازن حماد
فاز الفيلم   الفيلم الفلسطيني الجنة اآلن الذي فاجأ العالم بمستواه الفكري والفني يساعد في فهم ظاهرة االستشهاد،              

 يفوز فيها فيلم عربي في تاريخ تلك الجائزة، لكنه عندما رشح لألوسكار عن              بجائزة غولدن غلوب األرفع التي    
أفضل فيلم أجنبي، لم تخف إسرائيل المدعومة برجال أعمال أميركيين يهود نيتها الضغط للحيلولة دون حصول                

  الفيلم على األوسكار في حفل اإلعالن عن الجوائز بهوليوود في الخامس من شهر مارس المقبل،
ا تحارب إسرائيل هذا الفيلم الذي صور كله على أرض الواقع في فلسطين؟ ربما ألنه كـان مـوغالً فـي                     لماذ

الموضوعية عندما امتنع عن تصوير االستشهاديين كأشرار، ولكن دون أن يصورهم كأبطال، وقد تتبع مخرجه               
 في تصليح السيارات، وكلفتهما     المبدع هاني أبو أسعد آخر يومين من حياة خالد وسعيد اللذين لعبا دور عاملين             

  إحدى المنظمات بتنفيذ عملية استشهادية،
كانا شابين عاديين ترافقا منذ الطفولة، يدخنان النرجيلة وال يتحدثان في الدين أو السياسة، وكان المذهل قبولهما                 

 سعيد بأن العمليات    المهمة رغم أنهما ليسا مسيسين وال متدينين، لماذا؟ قد نجد الجواب في قناعة ترسخت لدى              
االستشهادية ترد كرامة الفلسطينيين، رغم وجاهة الرأي القائل إن مثل هذه العمليات تعطـي الدولـة العبريـة                  

  المبرر لضرب الشعب الفلسطيني والتهرب من السالم،
مليـة  يأخذ الفيلم المشاهد مع خالد وسعيد إلى ليلة وداع عائلي، ولكن من طرف واحد، حفاظاً على سـرية الع                  

االستشهادية، كما يأخذه إلى تفاصيل االستعدادات الخاصة بتحضيرهما للعملية، مثل الحالقة وارتداء المالبـس              
الغربية فوق المتفجرات الملتفة على خصريهما، دون أن يهمل المخرج مأساة الحواجز المبثوثة في الـشوارع                

  والتي حولت حياة الفلسطينيين إلى معاناة متصلة،
ني أبو أسعد حرص على عدم تمجيد االستشهاديين، فإن ذلك لم يكن كافياً لتحويلهم إلى مجـانين أو                  ومع أن ها  

أشرار، وال حتى إلى متدينين أو متشددين، ولعل هذا بالتحديد ما أزعج إسـرائيل التـي يهمهـا أن يتعـرف                     
  الجمهور على استشهادي مسكون بالشرور واألحقاد والتطرف الديني والعقد النفسية،

وكأي عمل معياره المهنية والموضوعية، فإن الجنة اآلن لم يقابل فقط باستنكار إسرائيل التي منعت عرضه في                 
دور السينما، بل هاجمته بعض الفصائل الفلسطينية بسبب حياديته، لكن حصوله على الغولدن غلوب، وجـوائز            
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و أسعد وطاقمه معركة األوسكار، تلك      أخرى مثل الدب األزرق وجائزة الجمهور في مهرجان برلين، يواجه أب          
الجائزة التي تشير الدالئل إلى أنها ستكون بالتأكيد من نصيب الجنة اآلن، إال إذا نجحت إسرائيل مـن خـالل                    

  نفوذها الكبير في هوليوود، بحرمان هذا الفيلم الفلسطيني من أهم جائزة سينمائية في العالم،
  ١٥/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 

 
  !لسالمةفي التأني ا .٥٢

  صالح القالب
كما ان حزب كاديما اإلسرائيلي يحاول اإلبقاء على رئيسه إرئيل شارون نزيال في مستشفى هداسا فـي عـين                   
كارم بقدر اإلمكان والى حين إجراء اإلنتخابات اإلسرائيلية المقررة إجراؤها في آذار مارس المقبل كذلك فإنـه                 

كة حماس للحكومة الفلسطينية الجديدة الى ما بعد هذه اإلنتخابات          من األفضل للفلسطينيين ان يؤجلوا تشكيل حر      
  .التي ستكون حاسمة وفي غاية األهمية

كل إستطالعات الرأي في إسرائيل تشير الى ان كاديما التزال في المقدمة والسبب هو ان االسرائيليين يبـدون                  
آلنف الذكر، ولهذا فإن إيهودا أولميـرت       تعاطفا كبيرا مع شارون وانهم يجيرون هذا التعاطف الى حزبه هذا ا           

ولإلحتفاظ بهذا الوضع حتى إنتخابات الشهر المقبل، حتى ال تكون هناك أي فرصة لفـوز بنيـامين نتنيـاهو                   
  . وحزبه حزب الليكود، فإنه يريد اإلحتفاظ بشارون نزيال في مستشفى هداسا الى ما بعد إجراء هذه اإلنتخابات

الخروج من الخنادق الميليشياوية السابقة لتنتقل الى خنادق السلطة والحكـم فـإن             إذا كانت حركة حماس تريد      
عليها ان تلعب أوراقها جيدا وان تغلب، حسب مقتضى الحال وفي الكثير من األحيـان، األالعيـب التكتيكيـة                   

دا أولميـرت   والمناورات السياسية على الثوابت العقائدية اإلستراتيجية وهذا يفرض عليها ان تلتقي مـع أيهـو              
  .وحزب كاديما على هدف إسقاط بنيامين وحزبه حزب الليكود

إن حماس تعرف أنها إذا بادرت الى تشكيل الحكومة الفلسطينية قبل االنتخابات االسرائيلية التي ستجري خالل                
ـ               ة غيـر   الشهر المقبل وهي التزال ترفع شعاراتها القديمة وتتمسك ببرامجها السابقة فإنها ستساهم وإن بطريق

مباشرة في فوز بنيامين نتنياهو وحزبه واليمين األكثر تطرفا في االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة وهـذا سـيكون             
  .بمثابة الكارثة المحققة لعملية السالم المتأرجحة اآلن وبالتالي للقضية الفلسطينية

بلة حتى على األقـل ال تـتهم فـي          أن تؤجل هذا التشكيل الى ما بعد اإلنتخابات اإلسرائيلية المق         على حماس   و
المستقبل بأنها من أجل التهرب من دفع إستحقاقات الفوز الذي حققته فإنها ساهمت في إعادة اليمين اإلسرائيلي                 

.. األكثر تطرفا الى الحكم وبغض النظر عما سيقاسيه ويكابده الشعب الفلسطيني في حال تحقق مثل هذا الفوز                  
  !!سالمةفي التأني ال: والمثل يقول 

   ١٥/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
  
 هل بدأت االطاحة برموز الحرس القديم؟: فتح .٥٣

 جمال المجايدة. د
علي اللجنة المركزية لحركة فتح ان تستقيل فورا وان تشكل قيادة طوارئ للحركة تعيد : قال المشهراوي

 سلطة مشروعنا مشروع االعتبار لهذه الحركة، رسالتنا الثانية مشروع فتح ليس مشروع حكم أو مشروع
هذا يعني ان الحركة مقبلة علي تفسخ خطير ألن المشهراوي يقول صراحة وربما للمرة . وطني لم يستكمل

 .األولي ان حركة فتح لم تهزم، حركة فتح دفعت فاتورة لذنوب بعض الفاسدين
وان ال يصدر منا اي ، بوقال دحالن علينا ان نحاسب اللجنة المركزية علي ما اوصلتنا اليه من هذه المصائ

خطأ في الميدان، ان فتح امانة في اعناقكم وفي عنقي وفي عنق كل الشرفاء، انا شخصيا لن ادخل الحكومة 
 .وساكون في المعارضة وسنعمل من اجل ترتيب اوضاع حركة فتح
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ح يطيح هذا واقع جديد ومؤشر واضح علي تولي جيل الشباب زمام االمور تمهيدا النقالب أبيض داخل فت
برؤوس الحرس القديم المسؤولة عن الفساد واالفساد وتدهور الحركة علي األقل لمواجهة زلزال حماس في 

 .االنتخابات المقبلة بعد اربع سنوات أو أكثر
 ١٥/٢/٢٠٠٦القدس العربي  

 
  موقف غريب جدا .٥٤

  رجاء النقاش 
نين هيكـل ان نتـائج االنتخابـات    كان من الغريب جدا ان يقول كاتب كبير مسؤول مثل استاذنا محمـد حـس    

الفلسطينية االخيرة قد وضعت حماس باعتبارها حركة مقاومة ذات تأثير اجتماعي وديني على الفلسطينيين في               
كان يقال اكثر منه    .  )١١/٢/٢٠٠٦جريدة اخبار اليوم    (ورطة النها ال تجيد فنون السياسة وال تعرف دهاليزها          

 وعندما قامت هذه الثـورة كـان قائـدها جمـال            ١٩٥٢وليو، ففي سنة    عن جمال عبدالناصر ورجال ثورة ي     
كيـف  : عبدالناصر قادما من المجهول، وكان عمره ال يزيد على اربعة وثالثين سنة، وكان الكثيرون يقولـون               

يمكن لمثل هذا الشاب ومن معه أن يديروا امور بلد كبير مثل مصر، وكيف يستطيعون ان يتعاملوا مع الـدول                    
  . وكيف لهم ان يتصرفوا في السياسة الخارجية؟ وقد نجح عبدالناصر ومن معه رغم ذلكالكبرى،

وهذا ما يقال عن الكثيرين من زعماء المقاومة في التاريخ، فقد كان واشنطن زعيما للمقاومة االميركية ضـد                  
 ديغـول زعيمـا     االنجليز واصبح بعد ذلك اول رئيس الميركا، وأدى دوره في الرئاسة بامتياز وتفوق، وكان             

للمقاومة الفرنسية ضد النازية ثم اصبح رئيسا للجمهورية، وكان من اعظم الرؤساء الذين عرفهم تاريخ فرنسا                
الحديث، ونهرو كان من قادة المقاومة لالنجليز ودخل السجن واصبح رئيسا للوزراء في الهند وله كتاب كـان                  

 هذا السرد ال ننسى نيلسون مانديال زعيم جنـوب افريقيـا            عنوانه فيما اذكر من السجن الى الرئاسة ولعلنا في        
الذي قضى في السجن ما يقرب من ثالثين عاما وكانت تهمته انه ارهابي ثم خرج من السجن واصبح رئيـسا                    
لبالده واستطاع في رئاسته ان يحظى بإعجاب العالم كله، اذ كان رئيسا رائعا وكأنه جاء الـى الرئاسـة مـن                     

وكـل  ..بون او هارفارد ولم يجىء الى الرئاسة من سجون جنوب افريقيا العنصرية المظلمة            اكسفورد او السور  
  .المطلوب بالنسبة لحماس هو النصح والتعاطف معها، وتقديم المشورة المخلصة لها

  ١٥/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
 
  حماس واألزمة الدنماركية .٥٥

  غازي هليل العبادي 
في قضية اساءة الصحف الدنماركية للرسول الكريم صلى اهللا عليـه           يأتي العرض الذي قدمته حماس للوساطة       

لضبط االتجاه العام للرد االسالمي وتوظيفه سياسيا فـي االطـار           وسلم بمثابة خطوة ذكية ومدروسة بامتياز،       
 الذي يؤكد على ان االتجاه العام في الحركات االسالمية هو اتجاه معتدل عقالنـي ال يتبنـى صـدام                    المناسب
ارات او االديان ويؤمن بالتعايش والحوار وان اصرار حماس على الحقـوق الفلـسطينية فـي معادلـة                  الحض

  الصراع مع اسرائيل هو اصرار على العدالة،
، ومع انـه    اثبت الشارع العربي في ردود فعله على االساءة انه قوة قادرة على حمل قضاياها والدفاع عنها               لقد  

عتذار، واظهروا انهم تلقوا الدرس جيدا، وفي الوقت الذي نجحنا في اثبـات        بدرت عن الدنماركيين حالة من اال     
يجب ان نكون حذرين ازاء بعض التفاعالت التـي ال تعبـر عـن              حيوية االسالم وتجدده في الواقع المعاصر       

االتجاه العام للشارع العربي، وكانت هناك محاوالت مشبوهة من قبل جهات معينة تسعى الـى زج العـالمين                  
   كوني ارضاء لعيون اسرائيل ونخب مأزومة،السالمي والغربي في صداما

  ١٥/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
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  موسـكو   في   حمــاس   .٥٦

  حسن مدن   .  د
فقبل عقود مـن اآلن       .  الشرق االوسط    يحاول بوتين استعادة دور مفقود لروسيا في         عبر قراءة حصيفة للتاريخ   

  نظر الواليات المتحدة ودول أوروبية اخرى منظمة ارهابية مدرجـة فـي      ة في رير الفلسطيني كانت منظمة التح  
ذلك الزمن دعا القادة السوفيت        في .  ويالحق نشطاؤها وقادتها     يحظر التعامل معها،     أعلى قائمة المنظمات التي    

اهميـة     فتح   اعطتها    التي  ،كتب بعد هذه الزيارة   ارة  ماجد ابو شر  .  لزيارة موسكو ألول مرة      فتح   زعماء حركة 
  م تنل اكثر من خبر صغير جدا من بضعة سـطور فـي            كبرى كونها االولى من نوعها للدولة العظمى الثانية ل        

ادركت حينها كـم مـن       :  وقال ابو شرارة ما مفاده       السوفياتي،   الصحيفة اليومية للحزب الشيوعي      برافدا   جريدة 
لمنظمـة  موسكو     لكن تلك الزيارة فتحت الباب فيما بعد في        .  نأخذ قضيتنا الى العالم      لكيالجهود علينا ان نبذلها     

  .  يستقبل فيها استقبال رؤساء الدول   ياسر عرفات   اصبح   التحرير التي
 كمـا فعـل     تماما   حماس   تحاصر داخلها    يكسر الدائرة التي     يكسر هذه القاعدة،     يريد بوتين ان     مقصود   وبوعي 

  لكن هذه المرة     وبذا تكون موسكو للمرة الثانية نافذة الفلسطينيين الى العالم،         .  ومنظمة التحرير    فتح   بريجنيف مع 
  . افرزتها ظروف اليوم   صورة قيادتهم الجديدة التي   هؤالء الفلسطينيون في   يأتي 
يحكمون القاهرة     كان لها حلفاء مهمون      ربية وتعززه، المنطقة الع    موسكو كانت تكرس دورا حيويا تلعبه في      ان   

  غـارب،    تسعى السـتعادة دور      حماس   اما موسكو بوتين فإنها عبر       ودمشق وبغداد والجزائر والى حد ما ليبيا،      
:  محتواهارسالة لواشنطن وتل ابيب وسواهما         يبلغ   فهو بذا    اللعب،   يسعى لذلك اظهر مهارة في       وهولكن بوتين    
ليست مصادفة   .  يمكن تجاهلها    ال   المنبوذة منكم ستنال من الدعم بوصفها قيادة الفلسطينيين اليوم التي            حماس   ان 

الـسير     ألنه مهد لها طريقا ترغب في   رحبت بمبادرة بوتين،     لتيمقدمة العواصم ا     بعد ذلك ان باريس كانت في     
   . دون ان ترمى من واشنطن بأنها من كسر الحظر   سحما   مع   هو التعاطي   فيه،

  ١٥/٢/٢٠٠٦األيام البحرينية 
 
  التشريعي الفلسطيني المخلوع يقدم مظلة للفساد .٥٧

   هيثم الصادق
القرارات التي اعلنها المجلس التشريعي الفلسطيني المخلوع في جلسته األخيرة بمنح الرئيس أبومازن صالحية              

از القضائي الفلسطيني هي توجه خبيث لتقليص صالحيات الهيئة القـضائية فـي             واسعة في تعيين وعزل الجه    
محاربة الفساد والضرب بقوة على أيدي ممارسيه والتي تتطلب سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وهي إصـرار                
على وضع السكين على رقبة القضاة وترهيبهم للحيلولة دون متابعتهم لقضايا التسيب المالي وسوء التـصرف                

المال العام واالختالسات التي اتضح انها ساهمت بشكل كبير في تردي األوضاع المعيشية للسواد االعظم من                ب
  الشعب الفلسطيني لصالح الشرائح المنتفعة من الوضع قبل االنتخابات التشريعية األخيرة،
عية المنتخبة في تحديـد     ان مثل هذا القرار يشكل أيضا تحجميا للدور االيجابي الذي تضطلع به السلطة التشري             

  القوانين والتشريعات الفلسطينية التي تحكم العالقات بين السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية،
موقف الرئيس أبو مازن من القرار الذي اتخذه المجلس التشريعي المخلوع يحدد األساس الـذي تنـتظم علـى        

لطة الوطنية الفلسطينية، وهو كان قـد وصـف جلـسة المجلـس     أساسه العالقات بين السلطات الثالث في الس      
التشريعي بانها وداعية، فهل تكبيل السلطة القضائية بهذه القرارات والتلويح بالسيف لثنيه عن متابعـة قـضايا                 
الفساد بالشفافية المطلوبة تتناسب مع أجواء الوداعية التي تحدث عنها أبومازن، أم ان هناك اجماعا بين الرئيس                 
والمجلس المخلوع على زعزعة االجواء أمام حكومة حماس وتكبيل قدرتها على الوفـاء بالتزاماتهـا للـشعب                 
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الفلسطيني بمحاربة الفساد ومحاصرتها، وهل يقبل الشارع الفلسطيني بنظام قضائي مقيد بمرسوم رئاسي فـي               
  ر انتخابات ديمقراطية شفافة؟مرحلة تضرر فيها بشكل واضح من نتائج الفساد واختار التغيير واالصالح عب

  ١٥/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
 
  االنقالب في النظام السياسي الفلسطيني .٥٨

  عبداإلله بلقزيز  . د
 على مقاعد المجلس    ٢٠٠٦ كانون الثاني،  إن العنوان األدق لما جرى في منافسة الخامس والعشرين من يناير          *

 تـاريخ   ١٩٩٤ية المستقرة على قواعدها الثابتة منذ العام ،       التشريعي، هو االنقالب في المعادلة السياسية الرسم      
تاريخ قيام المجلس التشريعي األول، لكن هذا االنقالب السياسي ليس          : ١٩٩٦ميالد السلطة، وخاصة منذ العام      

ر كونه إذ يغي  لومرد كونه ليس انقالباً على السلطة       . انقالباً على السلطة، بل انقالب في السلطة أو داخل السلطة         
جذرياً في مشهد السلطة وموقع النخبة السياسية الحاكمة فيها، ال يغير من جوهر السلطة الـسياسي كمؤسـسة                  

لقد أزاح نخبة من السلطة، لكنه ال يملك أن يزيح ما عليـه     . ناجمة عن اتفاق مملى ومفروض على الفلسطينيين      
  .تقوم تلك السلطة من مبادئ ومجددات مرسومة لها بموجب اتفاق مجحف

التداول السياسي على السلطة في النظام الفلسطيني، لم يحصل مثل هذا التداول إال مـرة واحـدة، وبـشكل                   *
جزئي، في تاريخ الحركة الوطنية حين انتقلت قيادة منظمة التحرير من أحمد الشقيري ورفاقـه إلـى ياسـر                   

  .عرفات والمنظمات الفدائية في نهاية عقد الستينات، وبعدها، سيطرت فتح
العنوان األدق لهذا التداول، اليوم، هو انتقال النظام السياسي الفلسطيني من نظام الحزب الواحد إلـى نظـام                  *

وما الضمانة بأن يكون تعددياً وبأال تعيد حمـاس إنتـاج نظـام             : تعددي، وقد يقال من باب التحوط واالستفهام      
ا كانت فتح سابقاً، وأنهـا مـا كّفـت عـن            الحزب الواحد؟ والجواب أن حماس ليست الوحيدة في البرلمان كم         

المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع فتح والفصائل، واألهم من ذلك أن على القـوى الوطنيـة األخـرى                    
والحركة الديمقراطية الفلسطينية  أن تحمي الطبيعة التعددية للنظام السياسي وتمنع حماس من االنفراد بصناعة               

  .، إن جنحت نحو ذلكالقرار وإدارة الشأن العام
  ١٥/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

 
  استقالل القضاء الفلسطيني .٥٩

   أحمد خليل
مسؤولة امام المجلس التشريعي مثلما هي مسؤولة امام الرئيس وال يمكنها ان تمـارس              ) الفلسطينية( الحكومة  

حدوث اتفاق على البرنامج ما     مهماتها إال بعد ان تنال الثقة من المجلس بناء على برنامجها وهذا يعني ضرورة               
بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس السلطة وإذا لم يكن هناك اتفاق فسيكون من الصعب على رئيس الـسلطة                  
فرض اجندته على رئيس الحكومة وكذلك الحال سيكون من الصعب على رئيس الحكومة فرض اجندته علـى                 

  رئيس السلطة،
ية جامعة تكون مصدرا شامال لضبط مؤسسة الرئاسـة والحكومـة   وبسبب هذا االحتمال ال بد من وجود مرجع     

وهذه المرجعية تتمثل في المجلس التشريعي من جهة ومنظمة التحرير الفلسطينية بـصفتها االطـار التمثيلـي                 
المرجعي للشعب الفلسطيني، وبسبب هذه التداخالت بين السلطات ال بد من وجود سلطة قضائية مستقلة غيـر                 

طة التشريعية وال للسلطة التنفيذية في احكامها من أجل صيانة الدستور وضمان عـدم تعـدي                خاضعة ال للسل  
احدى السلطات على االخرى، وحتى يكون القضاء مستقال ينبغي ان تكون آلية تعيين قضاة الحكمة الدسـتورية               

  دقة،العليا بطريقة مشتركة من قبل السلطة التنفيذية ترشيحا ومن قبل المجلس التشريعي مصا



 

 23

 سنوات باقرار قانون يجعل تعيين قضاة المحكمـة         ١٠من هنا أثار قيام المجلس التشريعي المنتهية واليته منذ          
الدستورية في يد رئيس السلطة وذلك استباقا وختاما ألعماله في آخر جلسة له قبل استالم المجلس التـشريعي                  

  الجديد مهامه عقب انتخاب اعضائه،
تكتيك فتحاوي الحكام السيطرة على القضاء وبالتالي االمساك بصمام أمان يبقي االمور            هذه الخطوة االستباقية    

  على حالها في كافة مناحي المؤسسات بما يعطل محاسبة الفاسدين والمفسدين من قبل قضاء مستقل ونزيه،
السلطة الذين  ال يمكن ان يتم اصالح مؤسسات السلطة ما لم تكن هناك سلطة قضائية مستقلة، ويبدو ان رموز                  

فاجأهم فوز حماس قرروا خوض معركة حول الصالحيات، بعيدا عن ضرورات المرحلة وبذلك يعيقون التقدم               
نحو تشكيل مرجعية فلسطينية مشتركة تنبثق عنها مؤسسات مشتركة تتوحد فيها جهود جميع القوى الفلسطينية               

ة الفلسطينية، فاذا ما سارت فـتح وفقـا لهـذا           لمواصلة النضال بكافة االشكال من اجل انتزاع الحقوق الوطني        
  السيناريو فسوف تزيد من نفور الجماهير الفلسطينية منها وتقضي على آخر ما تبقى لها من رصيد شعبي،

  ١٥/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
 
  رأس حمساوي لجسد فتحاوي؟ .٦٠

  منتصر حمدان
ي اكبر بكثير مـن المـصاعب التـي          ه  الفلسطيني ان حجم المهام والمصاعب التي تواجه المشروع الوطني       *

تواجه حركتي حماس وفتح، ما يستدعي اجراء عملية تقييم شاملة لالوضاع التي يعيشها الـشعب الفلـسطيني                 
ومؤسساته الرسمية واالهلية على حد سواء وبصورة تترافق مع اجراء تقييم وتصويب لوضـعية االحـزاب،                

ت وجهد متراكم ولكن باالساس ال يمكن الولوج الـى موضـوع   وبالتأكيد ان اجراء مثل هذه العميلة بحاجة لوق     
تشكيل الحكومة المقبلة دون تحديد ماذا يريد الشعب؟ وما الذي تريده حركة فتح؟ وما الـذي تريـده حمـاس؟                    
اضافة الى تحديد ما تريده بقية االحزاب والمنظمات االهلية، واالنتقال الى تحديد آليات العمل الواضحة التـي                 

انقاذ السفينة  واالنطالق فيما بعد الى البر اآلمن بعيدا عـن             الى تحقيق اهدافنا اآلنية والمتمحورة حول     توصلنا  
التماهي والمغاالة والمغامرات السياسية التي قد تكون نتائجها كارثية على الشعب وعلـى الفـصائل والـسفينة               

  .برمتها
ؤسسات السلطة الوطنية  الحكومة  قادرة علـى         فال يعقل ان تكون حماس التي وصلت الى رأس هرم قيادة م           *

من كوادر وقيادات فتح، االمر الذي يتطلب تحديد شكل العالقة بين           % ٩٦ادارة الجسد  المؤسسات التي يقودها       
الرأس الحمساوي والجسد الفتحاوي لتجنب الدخول في تعطيل وشل عمل تلك المؤسسات وقد يـشكل مـدخال                 

  . للمرحلة السوداوية
دة حماس اعلنت بوضوح ومنذ اللحظات االولى لفوزها عزمها المضي نحو تشكيل حكومـة ائـتالف                ان قيا *

وطني وفق شراكة سياسية بين فتح وحماس، وهذه الدعوة تمثل محاولة لالجابة على بعض التساؤالت ولـيس                 
مـشاركتها فـي   جميعها، فما هو طبيعة وشكل وحجم الثمن الذي يمكن لحماس ان تتنازل عنه لصالح فتح لقاء             

الحكومة المقبلة؟ وفي المقابل ما هي طبيعة وشكل وحجم الثمن الذي يمكن لحركة فـتح ان تقبلـه لالنخـراط                    
والمشاركة في هذه الحكومة؟ ان تحديد طبيعة وشكل وحجم الثمن يمثل المفصل الحقيقي لتحديد شكل العالقـة                 

ل مؤسسات السلطة الوطنية، وان محاوالت التهرب       المستقبلية التي تحكم العالقات بين حركتي فتح وحماس داخ        
من االجابة عن تلك التساؤالت تدخل الطرفين وتدخل الجمهور الذي يترقب في حالة ضبابية ومخاوف حقيقيـة             

  .من المستقبل وما يحمله من مفاجآت قد تكون سوداوية في اغلبها
االشكال انه قد يفسر بانه ضعف لـدى        ان عزوف حماس عن تشكيل الحكومة المقبلة ال يعني بأي شكل من             *

الحركة بل على العكس تماما فان عدم تشكيلها الحكومة سيوفر عليها الكثير من المتطلبات واالستحقاقات التـي                 
يتوجب عليها تقديمها اذا ما شكلت الحكومة الجديدة والتي قد تصل الى بنـود ميثاقهـا الـسياسي ومواقفهـا                    
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 بقية الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها فـتح امـام              السياسية، وفي الوقت ذاته يضع    
خيار اعادة تشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحد قيادتها بهذه المهمة، مما                

فـتح او   يفرض على فتح تغيير النمط والنهج السابق في تشكيل الحكومات خاصة وانه يكون من الصعب على                 
غيرها من الفصائل تمرير اي حكومة ال تحظى بدعم وتأييد حماس التي اصبحت ضابط ايقاع النظام السياسي                 

  .الرسمي
  ١٤/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 

 
  وواقعية سياسية... مأزق قانوني : األردن ومشعل .٦١

  رنا الصباغ     
 قانونياً بالنسبة الى التعامل مع قيادات يواجه األردن الرسمي، الذي وقع معاهدة سالم مع إسرائيل، تحدياً

، وضرورات الواقعية السياسية التي ١٩٩٩حماس في الخارج من التابعية األردنية، ال سيما الذين أبعدتهم عام 
تتطلب تعامل المملكة مع حركة ال تزال تناصب الدولة العبرية العداء، وال تعترف بأسس السالم، لكنها ستشكل 

  .ة المقبلة، بعد صعودها عبر االنتخابات الفلسطينية التشريعية قبل أسبوعينالسلطة الفلسطيني
الحكومة ال تزال ترفض استقبال قيادات الخارج، ممثلة بخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 

أردنياً إال إذا تخلى عن جنسيته األردنية، ألن في ذلك إشكالية قانونية وسياسية تتمثل في كون هذا الطرف 
سيفاوض األردن باسم حكومة فلسطينية مستقبلية في مملكة ال تحتمل تعميق الوالء السياسي، وازدواجية 

  .المواطنة بين الضفتين
  .وال أحد في العالم يقبل ثنائيه التابعية والعمل السياسي لمواطنيه. فاألردن ليس فلسطين بالتأكيد

الجديد الذي أسفرت عنه نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة، وبمنح عمان معنية بالتعامل مع الواقع الفلسطيني 
السلطة الفلسطينية وقتاً كافياً، لمعرفة توجهات الحكومة الجديدة، وأجندة حماس السياسية في مرحلة ما بعد 

قات االنتخابات، وترصد إمكانات بدء عملية تحويل الحركة من جبهة معارضة إلى حكومة تقود وتحترم االتفا
هذا ما أصر عليه العاهل األردني خالل زيارته لواشنطن األسبوع الماضي . التي وقعتها السلطة مع إسرائيل

  .عندما حذر من خطورة عزل حماس
فالبديل يبقى الفشل الذريع والفوضى، وربما انقالبات بيضاء أو حمراء، وحصاراً اقتصادياً ومالياً، وقيام 

 ربما تمثلت الحدود في جدار الفصل –م الحدود مع ما تبقى من فلسطين إسرائيل من جانب واحد بترسي
العنصري، الذي يرى فيه األردن تهديداً مباشراً ألمنه الوطني وعمقه األمني، ألنه يعني تأجيل قيام دولة 
فلسطينية مستقلة أصبحت مطلباً أردنياً، وأيضا لوقف خطر الترانسفير الصامت بسبب سوء األوضاع 

  .ادية والسياسية هناكاالقتص
سيتعامل األردن مع أية حكومة فلسطينية سواء أكانت تمثل حماس أو جهة أخرى، باالحترام نفسه، وبما يحفظ 

لكن مدى تقارب المملكة أو تباعدها عن . المصلحة األردنية والمصلحة الفلسطينية التي تتمثل بقيام دولة
حكومة الفلسطينية القادمة مع أساسيات الموقف األردني الداعي الحكومة الجديدة سيعتمد على انسجام أجندة ال

الى ضرورة استمرار مسيرة السالم على األسس المعترف بها، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعدم إعطاء 
فرصة إلسرائيل وغيرها للشكوى من غياب الشريك الفلسطيني القوي، للتباحث معه، والتوصل الى اتفاق 

  .ملزم
 توضيح الموقف السياسي خالل األسابيع المقبلة، وحل إشكالية قانونية وضع مشعل بطريقة خالقة وبانتظار

 سنوات، الذي يمنحه حقوقاً سياسية ٥ربما التنازل عن جواز سفره األردني لمدة (تحفظ ماء الوجه للطرفين 
 ال يعطي حقوق الجنسية، وإنما ومدنية كفلها الدستور لألردنيين كافة، واستبداله بجواز سفر صالح لمدة سنتين

، تعمل عمان اآلن لمد جسور للتعامل والتفاهم مع قيادة حماس في الداخل، التي )هو وثيقة لتسهيل سفر حاملها
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لذا بادرت المملكة بإرسال رئيس . تعزز وضعها كممثل شرعي اختاره الفلسطينيون في انتخابات حرة ونزيهة
  .قرالة، لتهنئة قادة حماس الداخل بعد الفوزالمكتب التمثيلي األردني، يحيى ال

يبقى الرهان أن يظهر قادة الداخل براغماتية أكثر للتعامل مع التحديات والمطالب القادمة، ألنهم تحت النار، 
وال بد من إيجاد لغة تفتح الطريق مع العالم العربي المتردد، ومع أوروبا، وربما أميركا، من خالل خطاب 

  .وموقف جديدين
 تشعر عمان أيضا بالحرج من أن موسكو وباريس قررتا دعوة وفد من حركة حماس لزيارتهما، كاسرين ال

بذلك الحظر الدولي الذي فرضته واشنطن على التعامل مع حماس إال بعد اعترافها بإسرائيل وبحقها في 
نية، واسرائيل، منذ اتفاق أوسلو الوجود، وبعد التزامها االتفاقات الثنائية المبرمة بين السلطة الوطنية الفلسطي

فهناك لعبة توزيع ادوار بين دول العالم و حماس، وتبقى اآلمال معلقة على دور مصر واألردن . ١٩٩٣عام 
  .والسعودية لـ تعقيل خطاب حماس السياسي

امج باستطاعة األردن كسب بعض الوقت لتحديد موقفه من خيارات التعامل مع الواقع الجديد، حتى يتكشف برن
واألهم أن اإلشكالية القانونية لموقف األردن من قادة حماس في الخارج لم ولن . السلطة الفلسطينية النهائي

تصبح قضية تعبئة شعبية، على رغم تحرك حلفاء حماس في األردن، ممثلين بجماعة اإلخوان المسلمين واسعة 
 نائباً في البرلمان ١١٠ائباً من أصل  ن١٧(النفوذ، وعبر ذراعها السياسي حزب جبهة العمل اإلسالمي 

، لنجدة مشعل، والسماح لقادة حماس الموجودين في سورية بالعودة إلى األردن وليس إلى فلسطين، )األردني
  .وأيضا انتقاد األردن لغياب الموقف حيال فوز حماس

حسومة لقرار الوحدة بين لكن المأزق القانوني الذي يجد األردن نفسه فيه اليوم هو جزء من التبعات غير الم
 ١٩٨٨، لغاية العام ١٩٦٧، تلك العالقة التي استمرت رغم احتالل الضفة الغربية عام ١٩٥٠النهرين، لعام 

عندما قرر العاهل الراحل الملك حسين فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية، لدعم قيام الدولة 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حسب مقررات القمة الفلسطينية، وتعزيز دور منظمة التحرير 

هذه اإلشكالية هي أيضا محرك هواجس الشرق أردنيين، بسبب حساسية معادلة الديموغرافيا في بلد . العربية
نصف سكانه على األقل من أصول فلسطينية، لم يستطع معظمهم اختيار تابعيته طوعاً بسبب ظروف االحتالل 

لقضية برمتها مؤجلة الى حين قيام الدولة الفلسطينية، مع كل الضغوط اليومية الداخلية التي تلقيها القائم، وا
 الفلسطيني، ومسألة الالجئين، واشتباك المواطنة، وتداخل البعد - على ضرورة ترتيب البيت األردني 

  .االقتصادي
تخليه عن جنسيته األردنية، كشرط لزيارة رفض مشعل حتى اآلن طلباً أردنياً تلقاه عبر قنوات خلفية بضرورة 

األردن، وللبحث في صيغة للتعاون السياسي المستقبلي بين زعيم يمثل الوجه الجديد لهيكلية السلطة الفلسطينية 
 اإلسرائيلية رأساً على عقب، -  كانون الثاني يناير طاولة السياسة العربية ٢٥بعدما قلبت نتائج انتخابات 

ا وغربا، أمام تحدي التعامل مع مخرجات انتخابية تعبر عن واقع جديد اختاره ووضعت الجميع، عرب
  .الفلسطينيون، في عملية أصر الجميع على ضرورة اجرائها في موعدها

اإلصرار الحماسي ربما يعكس موقفاً سياسياً معيناً، الن الحركة شأنها شأن حليفتها على الساحة األردنية، 
  . األردن، ال تعترف بقرار فصل الضفتين، وتعتبره غير دستوريحركة اإلخوان المسلمين في

ومما زاد الشكوك سلسلة التصريحات المتناقضة بعد فوز حماس، التي عبر عنها بعض قيادات حزب الجبهة، 
مثل عزام الهنيدي، رئيس كتلة نواب الجبهة في البرلمان، شدد فيها على أن الحركة اإلسالمية في األردن 

فالحركة، برأي ساسة مستقلين، وحزبيين . تسلم السلطة التنفيذية في حال سن قانون انتخابي موازقادرة على 
يساريين ووسطيين، أصبحت فعليا التيار السياسي للصوت الفلسطيني في األردن الغاضب من اتفاقية السالم 

 الفلسطينية اليسارية التي ، ومن فشل التنظيمات١٩٩٤المثيرة للجدل، التي وقعتها المملكة مع إسرائيل عام 
  .قادت النضال الفلسطيني لعقود، ومن فساد فتح ورموز السلطة الفلسطينية المهزومة
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لذا، تصر الحكومة األردنية على ضرورة فصل التشابك، في جوانبه المعنوية، وغيرها، بين حماس الداخل و 
فهذا كان . حركتهم انتخابات داخلية مثيرةحماس الخارج، مع الجناح المتشدد في اخوان األردن، الذين تشهد 

 إغالق بعض المكاتب التجارية بعدما ثبت استخدامها في أعمال تتنافى ١٩٩٩احد الدوافع لقرار األردن عام 
مع األهداف التي تم ترخيصها من اجلها، وقد تم التحفظ على قادة حماس من األردنيين مثل محمد نزال 

  .وإبراهيم غوشة وخالد مشعل
عد سلسلة من االتصاالت واللقاءات التي تمت بين الحكومة وقيادة اإلخوان، وتوسط حكومة قطر، تم طي وب

هذه القضية بمغادرة قيادة حماس ممن يحملون الجنسية األردنية، وانتهى األمر بعودة غوشة إلى عمان بعد 
من وقت الى آخر، تماشيا مع توقيعه إقراراً بعدم ممارسته نشاط سياسي من عمان، وتردد نزال على عمان 

أما مشعل، فانتهى به األمر الى اإلقامة في دمشق، حاضنة المنظمات الفلسطينية . اتفاق ضمني مماثل
  .المعارضة للسلطة الفلسطينية في ذلك الحين

يعتبر رئيس الوزراء معروف البخيت أن طريقة التعامل مع قادة حماس في الخارج أملتها ظروف معينة وواقع 
ص، الفتاً الى أن أي تغيير في أسلوب التعامل معهم مستقبالً يتطلب إنضاج ظروف معينة وتغيير واقع خا

  .معين، وهذه ال تشمل بطبيعة الحال العالقات اإلنسانية
  ١٥/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  فتح تبدأ افشال حماس  .٦٢

  داود الشريان     
تحاويون في المجلس التشريعي الفلسطيني بدأت المواجهة مبكراً بين منظمة فتح وحركة حماس، ونجح الف

المنتهية واليته في تمرير قرار يمنح رئيس السلطة الفلسطينية الفتحاوي صالحية انشاء محكمة دستورية، 
وإقرار التعديالت التي اقترحها الرئيس محمود عباس على قانون المحكمة الدستورية والتي ينص أبرزها على 

مة بتعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية بالتشاور مع مجلس انه يتم التشكيل االول للمحك
القضاء االعلى ووزير العدل، وتعيين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية بناء على 

  .تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية
فلة، سيمكن عباس من الغاء اي قانون قد يصادق عليه القرار الذي اتخذ في الوقت االضافي، او في ساعة غ

المجلس التشريعي الجديد باعتباره مخالفا للدستور، وسيضع امام حماس عراقيل دستورية يصعب تجاوزها، 
فضالً عن ان منظمة فتح وضعت يدها على قرار تعيين صغار الموظفين في السلطة من خالل اصدار مرسوم 

فين تابع للرئاسة، وهو ما يمنح الرئيس ومن خلفه فتح، سيطرةً على قطاع بتعيين رئيس لديوان الموظ
وبموجب هذا التعديل، فإن رئيس ديوان الموظفين الجديد يستطيع منع الحكومة التي ستشكلها حماس . الموظفين

ن من تعيين موظفين مؤيدين لها في مناصب حكومية مهمة او غير مهمة، او فصل او استبدال موظفين ينتمو
الى فتح التي تهيمن على مجمل الوظائف في السلطة، كما قضى مرسوم رئاسي ثان بتعيين أمين عام للتشريعي 
ليحل محل أمين سر المجلس الذي يشغله نواب منتخبون في العادة، وبموجب التعيين الجديد، يكون األمين العام 

احداث أي تغيير في تركيبة المجلس للتشريعي مسؤوالً عن جميع موظفي المجلس، وهذا سيمنع حماس من 
  .الراهنة

ال شك في ان فتح مصرة على التمسك بالسلطة بالقوة، وفي احسن االحوال تريد من حماس ان تمارس الحكم 
بكوادر فتحاوية وتحت نظرها وموافقتها، فإقرار التعديالت التي اتخذها المجلس التشريعي اول من امس يعني 

مرحلة التطبيق، فـ حماس ال تستطيع ان تلغي هذه القرارات إال بموافقة الرئيس، ان شعار افشال حماس دخل 
الذي لن يقبل، وفي هذه الحال سيكون على حماس الحصول على اصوات ثلثي المجلس وهو امر ال تستطيع 

  .تحقيقه
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ن خالل أن استمرار ما جرى اول من امس سيدخل السلطة الفلسطينية وضعاً يشبه الوضع الذي عاشه لبنا
حال من الكيد بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء والضحية هي . الوالية االخيرة للرئيس الراحل رفيق الحريري

لكن اذا كان لبنان يتحمل وضعاً من هذا النوع، فإن الفلسطينيين ال يستطيعون العيش في وضع سياسي . البلد
اس الذي يبدو انه غير مستبعد، في ظل الهجوم يفتقر الى االنسجام في ظل االحتالل، فضالً عن ان فشل حم

فإما القبول باالمر الواقع والتخلي عن البرنامج الذي . الفتحاوي عليها، سيجعل حماس امام خيارين احالهما مر
فازت على اساسه في االنتخابات، او الدخول في مكايدة الرئيس في قضايا الشأن العام للحصول على تنازالت 

سي، وهو ما سيؤدي الى النتيجة ذاتها ألن حماس ستفقد دعم الشارع الذي ستتضرر مصالحه في الجانب السيا
  .اليومية

األكيد ان ما يجري حالياً مؤشر الى ان فتح غير قادرة على استيعاب التغيرات على االرض، ودليل على ان 
ل االراضي الفلسطينية في اقتتال أبوات المنظمة العجوز ليسوا مستعدين للتنازل عن السلطة ولو كلفهم هذا ادخا

ولهذا على الدول . داخلي، وضياع لحقوق الشعب الفلسطيني، فعقلية فتح االستبدادية لن تقبل بنتائج االنتخابات
العربية ان تتدخل في لجم اطماع فتح وفسادها قبل الحديث عن اقناع حماس بـ خارطة الطريق واالتفاقات 

نحن اليوم امام نزاع على السلطة، ولسنا امام اشكالية سياسية تتعلق بموضوع ف. التي ترتبت على اتفاق اوسلو
واألهم من هذا وذاك، . ، وحماس مدعوة إلطالع دول العالم على اطماع فتحالسالم والمفاوضات واالعتراف

وانين عليها ان تتحرك لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، فكل يوم يمضي يعني مزيداً من التعديالت على الق
، والخشية ان تجد حماس نفسها امام واقع سياسي ودستوري ووظيفي يصعب العمل فيه، ويستحيل والوظائف

معه اجراء اي انجاز حتى لو كان على مستوى تطوير المخابز وتأمين الدقيق، فحركة فتح عاشت على مدى 
تح الى اعالن حكومة موقتة بحجة وربما لجأت فعقود بعقلية الخطف واالبتزاز، ولن تتوقف عن هذا االسلوب، 

، وخوفاً على مكتسبات الشعب الفلسطيني يتم تشكيل حكومة الى ان اعضاء حماس في جولة خارجية قد تطول
  !حين عودة حماس وقبول العالم بها

 ١٥/٢/٢٠٠٦الحياة 
  
  والمسار الجديد للقضية الفلسطينية.. حماس .٦٣

  فريد أبوضهير. د: بقلم
  نجاح الوطنية جامعة ال–قسم الصحافة

   فلسطين-نابلس
منذ أن قررت خوض انتخابـات المجلـس التـشريعي          من المؤكد أن جدال واسعا قد دار داخل حركة حماس           

ومن المثقفين السياسيين واإلعالميين في فلـسطين والعـالم           القوى الفلسطينية األخرى،    وكذلك لدى  الفلسطيني،
 ويفترض أن يكون هذا الجدل قد بـدأ منـذ أن قـررت              .هاحول الوجهة التي قررت حماس السير إلي       العربي،

نتخابـات  اال حماس في    الفوز الذي حققته  صحيح أن   . حماس الترشح لهذه االنتخابات، وليس بعد صدور النتائج       
 التي فشلت في استقراء الواقـع       نتائج استطالعات الرأي  ل  نظرا وكذلك لتقديرات،لبعض ا نظراً   لم يكن مؤكداً،  

نتـائج  ال حركة فـتح ب    مباإلضافة إلى أن أحداً لم يكن واثقاً من نزاهة االنتخابات وإمكانية تسلي            ،ائجوالتنبؤ بالنت 
  . التي خرجت من صناديق االقتراعنقالبيةاال

 ولكن الصحيح أيضاً أن حماس لم تكن لتخض هذه االنتخابات بعدد من المرشحين يتجاوز المائـة والعـشرين،                
  .حتى لو كانت افتراضية وتفوق التوقعات ة الفوز بأية نسبة كانت،دون أن تضع في حسابها إمكاني

ولكنها أرادت أن   ،   لرشحت نصف عدد المجلس التشريعي مثالً      ،كون معارضة قوية  تفلو كانت حماس تريد أن      
  . لسنا هنا في صدد مناقشتها،ثقلها في هذه االنتخابات ألهداف مختلفةب تلقي
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 إلى أين؟ من المهم أيضاً اإلشارة إلى أن حركة حمـاس عنـدما قـررت                .. حماس :وقبل اإلجابة على السؤال   
: من المؤكد أن قادتها وعناصرها سألوا أنفسهم        مع اندالع انتفاضة األولى،    ١٩٨٧خوض الحياة السياسية سنة     

وتطـور مبـرمج     ورؤى جديدة قد تبلـورت،     وماذا بعد؟ ومن المؤكد كذلك أن تصورات مختلفة قد وضعت،         
األمر الذي أدى ألن تتقدم حماس بقوة وتتبوأ صدارة العمل السياسي الفلسطيني الذي قاد إلى                دث،ومركز قد ح  

  .فوزها بجدارة وكفاءة عالية في انتخابات لم يسبق لها مثيل في العالم العربي
  فماذا عن المستقبل؟.. ماض نظيف

  إلى أين؟... حماس: نعود إلى السؤال
بدأت وأن حقبة تاريخية  فيها توقيع اتفاق أوسلو أن عهداً جديداً قد بدأ،أدركت حماس منذ اللحظة التي تم 

وقد بنت حماس رؤيتها هذه على حقيقة أن إسرائيل تسعى لطي الملف الفلسطيني من خالل التخلي عن . تطوى
. تقاللوإقامة دولة فلسطينية مجردة من كل إمكانيات الحياة والنمو واالس بعض المناطق السكانية في فلسطين،

 :ولذلك كان البديل جاهزاً. ورأت حماس أن الثمن الذي دفعه الرئيس الراحل عرفات مقابل ذلك كان ثمناً باهظاُ
ومة خياراً استراتيجياً للحل اواعتبار المق وعدم االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، عدم االعتراف بأوسلو،

  . ني واإلسرائيلي االختالل في توازن القوى بين الطرفين الفلسطيبسبب
، بل وربما قبـل  ٢٠٠٠د سنة فيوقد أدرك الرئيس الراحل أبو عمار هذه الحقائق مع انهيار مفاوضات كامب دي       

وهنا توقفت المفاوضات والعملية السلمية     . حين تلكأت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة في تنفيذ االتفاقيات        ذلك،
ولكن تعتبر    الفصائل الفلسطينية كافة شاركت في العمل المقاوم،       صحيح أن . ورجحت كفة المقاومة   ،التقدمعن  

  . السبق في هذا الخيارلوتحتفظ لنفسها بفض حماس أن ذلك يثبت صحة رؤيتها ونجاحاً لبرنامجها،
 الشعبي من خالل    اخيرة التي تلت اتفاق أوسلو وبكل قوة لتعزيز حضوره        وبالطبع عملت حماس طيلة الفترة األ     

وكان لذلك تأثير غيـر قليـل      . ية والخيرية والدينية والثقافية   وة والترب يجتماعية والتعليمية والصح  المؤسسات اال 
  .على الجمهور الفلسطيني الذي تابع أداء السلطة الذي تقوده حركة فتح

 من التجاوزات التي أجحفت بحقوق الكثيرين لحساب قلة مألت          ا كثير  من جهة أخرى،   تابع الجمهور الفلسطيني  
 بصدد الحديث عن هذا الملف الذي أفردت وسائل األعالم لـه             أيضا ونحن لسنا هنا  . ها من أموال الشعب   جيوب

 وال بالـسياسة   لكن حماس بدت أمام الناس كتنظيم نظيف غير ملـوث ال بالمـال،            . فصوالً ومساحات واسعة  
ما حان وقت الفرار الشعبي مـن       وعند. البراغماتية القائمة على الدخول في فلك الهيمنة األمريكية واإلسرائيلية        
  .قرر الناس اختيار حماس خالل صناديق االقتراع في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي،

  إلى أين؟ ...حماس: ويعود السؤال ليبرز من جديد
  صياغة مرجعية سياسية جديدة: الهدف

يشير بوضوح إلى أنها قد بدأت       بات،وخاصة بعد ظهور نتائج االنتخا     إن تحليالً بسيطاً ألداء حماس وخطابها،     
  . برؤيتها اإلستراتيجية الخاصة بإعادة االعتبار للقضية الفلسطينيةمرتبطة  واثقةبالفعل بخطوات

يعنـي   فعنوان الشراكة السياسية وكذلك الحديث عن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيـل دورهـا،              
حماس لن تعدم وسيلة لتـشكيل      . طينية والقرار السياسي الفلسطيني   صياغة مرجعية سياسية جديدة للقضية الفلس     

ولكنها تدرك أن الشراكة الـسياسية سـوف تـشكل إطـاراً وطنيـاً               الحكومة الفلسطينية دون شراكة سياسية،    
  .وسيعطي شرعية كاملة للبرنامج السياسي للتوجهات السياسية للحكومة القادمة،
ته حماس منذ بداية التسعينات من ضرورة إجـراء انتخابـات للمجلـس             وهذا األمر ينسجم تماماً مع ما طرح      

الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة تعتمـد التمثيـل الحقيقـي للقـوى       
  .الفلسطينية في المنظمة كخطوة أساسية لصياغة المشروع الوطني الذي تجمع عليه كافة القوى والفصائل

  يد للمقاومةمفهوم جد
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ونحن هنا لن نـدخل فـي       . وباإلضافة إلى مسألة الشراكة السياسية تسعى حماس إلى حماية مشروع المقاومة          
حيث أوضحت حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي خالد مـشعل        مناقشة المقاومة المسلحة وكيفية حمايتها،    

ربما بنفس الطريقة إلى حد ما التـي         تكرسها،بل ستدعمها و   وعدد من قادتها، أنها لن تقف في وجه المقاومة،        
 ومن المفيد أن نضيف هنا أن حماس تدرك أن المقاومة تستند            .انتهجها الرئيس عرفات خالل انتفاضة األقصى     

 ضـرورة تعزيـز ثقـة    تؤكد على فحماس .إلى ثقافة ووعي جماهيري يمثل في حد ذاته مقاومة من نوع آخر         
 ولذلك فهي تسعى إلى تغييـر       .مسكه بحقوقه وقدرته على الوصول إلى أهدافه      وت المواطن بنفسه وثقته بقضيته،   

مثل تراجع   الخطاب السياسي من خطاب انهزامي إلى خطاب يأخذ في االعتبار البعد اآلخر الغائب في القضية،              
اجس وكذلك اله  ،ذات الصبغة اليهودية على أرض فلسطين التاريخية       الدولة    فكرة المشروع الصهيوني وانهيار  

من حركة ذات إمكانيات بسيطة مثـل        األمني وخوف أمريكا وإسرائيل المجهزة باألسلحة النووية حتى أسنانها،        
  .حركة حماس

كذلك تجري حماس تحوالً في الخطاب من اإلصرار على أن عليها أن تعترف بإسـرائيل وإجـراء تغيـرات                   
إسـرائيل والواليـات المتحـدة أن تجـري          أن على     خطاب من نوع آخر، يستند إلى      إلى جذرية من مواقفها،  

وبالطبع يشعر المواطن والمراقب من خـالل       . تغييرات في موقفها وان تعترف أوالً بحقوق الشعب الفلسطيني        
هذا الخطاب األسلوب الذي تسلكه إسرائيل وأمريكا للتهرب من هذا االستحقاق الذي تحاول حماس فرضه على                

  .أجندة المجتمع الدولي
فحماس أكدت  مراراً وتكـراراً      . ألة الثقافة الجانب السياسي إلى الجوانب االجتماعية واالقتصادية       وتتجاوز مس 

 والدخول من بوابة الـشرق للحـصول علـى          ،وترشيد النفقات  على أهمية االعتماد على الذات في االقتصاد،      
 االبتـزاز الـسياسي الـذي      ورفض المساعدات المالية، وتأكيد مبدأ المصلحة المشتركة في العالقة مع الغرب،         

  أن وتؤكد حماس من خالل ذلـك علـى        .تمارسه بعض الدول التي تقدم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني        
التنازالت التي قدمتها السلطة الفلسطينية في السابق لم تحصل مقابلها سوى على ما يسد رمق المواطن من بقايا                  

  .ات الدوالراتأموال الغرب الذي يغدق على إسرائيل مليار
ولذلك استندت رؤية حماس على أن هذه الموال يجب أن تصل إلى الشعب الفلسطيني بشكل طبيعـي دون أن                   

وتنبع هذه الرؤية   .  مقابل الدوالرات  ودون أن يضطر الشعب الفلسطيني لبيع كرامته       ترتبط بالمواقف السياسة،  
 فـي ظـل عجـز       ،الحتالل والقمع واالضطهاد   من ا  من أن المساعدات هي حق للشعب الفلسطيني الذي يعاني        

  .الشرعية الدوليةـبل تحت غطاء ما يسمى ب دولي،
  إدارة السلطة بمعايير جديدة

  وهي تجربة ستكون فريدة مـن نوعهـا،        ،كذلك فإن حماس تسير باتجاه تجسيد نموذج متميز في إدارة السلطة          
  . لسلطة من خالل صناديق االقتراعحيث وألول مرة في التاريخ المعاصر تصل حركة إسالمية إلى ا

واالبتزاز والحصار الدولي والمشاكل الداخليـة   ،يوتواجه هذه الحركة تحديات جسيمة حيث االحتالل اإلسرائيل       
  .المتراكمة من فقر وبطالة وانفالت امني واقتصاد مدمر

 لواليات المتحـدة األمريكيـة،    وكذلك ا  والبد من اإلشارة إلى أن هناك قوى مختلفة أهمها االحتالل اإلسرائيلي،          
 ،الحكـم ولكن األخيرة تراهن على جمهورها الذي اختارها لتكون فـي سـدة             . ستسعى إلفشال تجربة حماس   

  .نجاح هذه التجربة باإلضافة إلى العمق العربي واإلسالمي الذي يراهن على
 تريد أن تصل إلى عقـول       ها فقد أكدت في خطابها أن     .حماس تريد أن تخوض لعبة الديمقراطية بكافة قواعدها       

مبـادئ  لتريـد   . ل دور القضاء والرقابة واإلعالم الحـر      وتريد كذلك أن تفع    الناس وقلوبهم بالحوار واإلقناع،   
 االستقرار واألمـن    رتريد رفاهية المواطن وتوفي    .القانون وحقوق اإلنسان أن تسود وأن تحفظ حقوق األقليات        

  ..هل
  .ة تسعى الستجماع طاقاتها وطاقات شعبها إلنجاح هذه التجربةية لحكومة فتكل هذه األمور تمثل تحديات كبير
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مثل  إن التعبيرات التي وردت على لسان اإلعالميين والسياسيين من وصف نتائج انتخابات المجلس التشريعي،             
 هـي أن فـوز      تعبر عن حقيقة واحـدة،     ،غير ذلك من التسميات    و ..تسونامي، زلزال، انقالب، تحول تاريخي    

هذه الصفحة  . وفتح صفحة جديدة  ،  بل ومن ملف الصراع    حماس طوى صفحة من التاريخ الفلسطيني والعربي،      
لصراع لسنوات قادمة من الصعب التنبؤ إلـى        جديد ل  وستحدد مسار    ،ستخط حروفها حركة حماس بشكل كبير     

 .   أين يتجه
  ١٥/٢/٢٠٠٦القدس الفلسطينية 

  
 رات مطلوبةخيا..  واالكتفاء الذاتيحماس:تقرير .٦٤

 غرابة في موقف الدول -أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح بنابلس-ال يرى عبد الستار قاسم  :ياسر البنا
 .الغربية بالنسبة للمعونات، ويعتبر أن الدول الغربية ساهمت في أال تكون المعونات مدخال للتنمية الفلسطينية

ية السلطة هو إدراك أن االعتماد على اآلخرين كارثة وخطر ويرى أن األهم من تدبير أموال لسد عجز ميزان
 .محدق يلحق بنا أضرارا كبيرة ويطوع إرادتنا وقرارنا لآلخرين

لماذا يحصل أعضاء المجلس التشريعي على سيارات تكلف :  عمر شعبان الخبير االقتصادي الفلسطينيقالو
 ٣٥٠٠رفع مرتبات أعضاء المجلس التشريعي إلى  ألف دوالر؟ ولماذا يتم ١١٧الواحدة منها خزينة الدولة 

لماذا سكت المجلس التشريعي طوال هذه السنوات عن الفساد؟ أليس من المفارقة العجيبة أن .. دوالر شهريا
ويوجه شعبان عدة مقترحات  . أشهر١٠ ألف عائلة لمدة ١٣٦ شخصا متهمين بسرقة أموال تعادل رواتب ٥٠

  :يز االقتصاد الفلسطيني وتقليل االعتماد على الخارج، ومنهاللحكومة الجديدة في مجال تعز
   إيقاف جميع المصروفات غير الضرورية- 
   كشف عشرات آالف الوظائف الوهمية- 
 االستفادة من االتفاقيات والمزايا التي منحتها عشر دول عربية للبضائع الفلسطينية والسماح لدخول أسواقها - 

  .بدون جمارك
  .لبنكي إصالح النظام ا- 
 ماليين دوالر شهريا من رواتب الموظفين، ٥ صندوق التأمين والمعاشات، حيث يتم اقتطاع ما ال يقل عن - 

 .فأين ذهبت أموال هذا الصندوق؟
  . صندوق االستثمار الفلسطيني، وهناك أسئلة كثيرة عن طريقة إدارة الصندوق لألموال- 
  .السلطة منها وكيف يتم التصرف في هذه الحصيلة؟ آبار الغاز المكتشفة في البحر، وكم هي حصيلة - 
 . قضية االحتكارات مثل شركة االتصاالت الفلسطينية- 

  اقتصاد مشوه وتابع
في ذات السياق، يرى الخبير المالي الفلسطيني رامي عبدو أن إسرائيل سعت بشكل دائم إلى جعل اقتصادنا 

ويوجه عدة نصائح للحكومة الجديدة لعلها . لمعوناتمشوها وتابعا ال يملك قراره، ويعيش بشكل دائم على ا
  :تساهم في استقاللية القرار االقتصادي، ومنها

 ضرورة توجيه أموال الدول المانحة لدعم مشاريع إنتاجية متوسطة وصغيرة الحجم، نظرا ألن المشروعات - 
  .ل المناطق الفلسطينيةالكبيرة لم يكتب لها النجاح في معالجة مشاكل االقتصاد والحصار وتقطيع أوصا

 . السعي لتعزيز أدوات تعزز الشفافية وضبط اإلنفاق الداخلي- 
  . محاولة تفعيل اتفاقيات الشراكة التجارية الموقعة مع الدول المحيطة العربية واإلسالمية- 

ينيين وفي مقال له بصحيفة األهرام طرح الخبير االقتصادي المصري أحمد النجار أربعة محاور تساعد الفلسط
  :على مواجهة المأزق االقتصادي الفلسطيني، وهي

 .تنشيط الدعم الذي يقدمه الفلسطينيون في الشتات: أوال
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 .تأسيس صندوق عربي لدعم فلسطين: ثانيا
 .استنهاض التبرعات من الشعوب العربية واإلسالمية: ثالثا
 .لكبيرة في دول الجواربناء مناطق صناعية فلسطينية قائمة على التجمعات الصناعية ا: رابعا

  ١٤/٢/٢٠٠٦اسالم أون الين 
  

  السالم غير ممكن مع حماس: برنارد لويس
موضوع تاريخ االسالم وحضارته، في  المتخصصين البارزين في العالم أحدبرنارد لويس، يعتبر : عوفر شيلح
خير من حياته المهنية  رسميا متقاعد منذ عشرين سنة، من جامعة برنستون، حيث قضى الجزء االيشار إلى أنه

يهودي من مواليد بريطانيا، تعلم في لندن وخدم في سالح المدرعات وفي وهو , االكاديمية الالمعة
االستخبارات البريطاينة في الحرب العالمية الثانية، وانتقل الى الواليات المتحدة بعد ثالثين سنة درس فيها في 

 إال بعد لمعلم يفهو ,  حيث قلة االهتمام باالستشراق واالسالمتماماالهلكنه مثل كثيرين في ميدان . جامعة لندن
 دراسة العالم االسالمي في نظر أكثر تحتى ذلك الصباح الفظيع، كانف. ٢٠٠١الحادي عشر من ايلول 

  هذا كبير الباحثين الغربيين فيبصفته يسكان معروفا قليال، للقد . غير مهم كثيرامواطني الغرب شيئا 
 على ظاهرة النظرة الغربية، المنحرفة بارزمثال ك في كتابه االستشراق  قد ذكرهل الن ادوارد سعيدالمجال، ب

 برز لويس وسعيد في المشهد االكاديمي حيث. الى عالم اكثر من مليار من البشر) في رأي سعيد(والمتعالية 
ضربت الطائرات وحين . االنتباهالكثير من  ذلك كان مشهدا لم يخصص له إال أنمثل جبلين يناطحان السماء، 

تذكر الجميع مقالة تمهد الطريق ف.  أراد العالم كله أن يعرف السبب,البرجين التوأمين ووزارة الدفاع األميركية
 كتاب ما الذي اختل؟، باالضافة إلىجذور الغضب االسالمي،  وهي  سنة، ١١نشرها قبل ذلك بـ كان قد 

 الذي يواجه موجة مدمرة من الكراهية، ما مصدوم للغرب الحيث بين. السودايوم ذلك الالذي أكمل كتابته قبل 
 ازمة  وهو،هفي هذه االيام ينشر بالعبرية الكتاب االخير من بين نحو عشرين لـو .الذي حدث في الحقيقة

 تزال غير واضحة للعالم بعد التي اجابات لالسئلة، عطي لغة، يلخص ويبين وي١٨ ترجم الى حيثاالسالم، 
 حماس إذا ما كانتال يخجل من االعتراف بأنه ال يعرف برنارد لويس .  ايلول١١أربع سنين ونصف من 

 المنظمة إذا ما كانتوهو ليس مستيقنا ايضا . ستتغير عندما تحصل على السلطة وعلى المسؤولية المقرونة بها
لكنه مع ذلك على . ارة دولةواالرهاب ستكون قادرة على ادات الصدقبتوزيع  عملها سأسانجحت على التي 

سالمية اإل الحركة قال إن,  السلطة في حماس وحول تأثير.فهمه، غير ممكن مع حماسيقناعة أن السالم، كما 
ردوغان لم يتحدث عن االبادة فأ , أقل غلوا بكثيركانتوليت السلطة بانتخابات ديمقراطية في تركيا، التي 

التجربة االيرانية، تبرهن بينما . توثقتقد ين تركيا واسرائيل في ايامه يثبت الواقع أن العالقات ب و.واالرهاب
أن , ويشير قائال.  اصبحوا مع السلطة فاسدين ذوي شهوة للقوة ال تقل عن اولئك الذين حلوا محلهمهمان

م الفساد وفشل نظم الحكوهو  ,نجاحات حماس، وحزب اهللا والحركات الدينية في تركيا نبعت من المصدر نفسه
. على ثقة من أن حماس مصدومة اكثر من الجميعوأشار إلى أنه . سنرى ما الذي سيحدث بحماس لذا .السابق

نهم ذلك أل . وتقترح نوعا من حكومة وحدة؟غريمتها في البرلمان تتوجه الى بأغلبية حركة حظيت تجدأين ف
. كبير لالرهاب هو أنه ال عنوان لهاالمتياز الوأضاف إن . مسؤوليةال سدةببساطة ال يعرفون ما يفعلون في 

فهم . زاء الدولة يمكن انشاء ميزان رعب من الردع والرد، ولكن بازاء االرهاب ال يمكن، النه ال عنوان لهإفب
. هم يريدون على االقل ان يتقاسموه مع جهة اخرىلذا  ,في حماس يعلمون أنهم اصبحوا العنوان منذ االن

السالم، كما نفهمه، غير ألن . الهدنة تستطيع أن تثبت سنين، لكن العنف سيعود وحول الهدنة والسالم إعتبر أن
ان الكثير من االشياء التي تتم  وأضاف .ممكن، من غير ان يطرأ قبل ذلك تغير عظيم في العالم االسالمي

ة كاملة من  هنالك نظريإال أن الجهاد فرضا، إن, وأوضح قائالاالنتحار، ك, اليوم باسم االسالم تناقض روحه
انه يحرم بصراحة المس باالبرياء ويحرم .  فكيف، ومتى وبأي سالح يجوز القتال,القضيةهذه الفتاوى في 
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 بشرط أن يقتل , اصبح فيه االنتحار سالحا، كان هنالك من اجازوهحيثفي العصر الحديث، إال أنه . االنتحار
، تها مصدر قوحيث أن, هو معروفر دولة كما تستطيع ان تديوإذا ما كانت حماس  .عددا كافيا من الكفار

في اسباب أشار إلى أن هناك جدال مثير , باستثناء محاربة اسرائيل، مشاريع دعوتها، والصدقات التي قسمتها
لماذا تنتج البلدان العربية كلها اقل مما تنتجه دولة , وهناك تساؤل, تخلف العالم االسالمي حيال العالم كله

 في الراقية ٥٠٠، ولماذا ال توجد لهم جامعة بارزة واحدة بين الجامعات الـ  مثالسبانيااوروبية واحدة كا
أن  ان االمر ينبع من ان المسلمين لم يكونوا عصريين بما يكفي، ويوجد من يقولون إن هناك من يقول. العالم
بمتناول رنت، اصبح بسبب االعالم واالنتلذا و. ن قيم االسالمع وا عصريين وتخلوا اصبحهم حدث النذلك

  .هل يقرب هذا الجدل حركة مثل حماس من قيم ادارة دولة كما نفهمها؟ف. الجميع
   أحرونوتعن يديعوت

  ٤/٢/٢٠٠٦الحياة الجديدة 
  
 :كاريكاتير .٦٥
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