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  ٣٧  كاريكاتير
***  

  ة بزيارة أنقرةسرائيليحماس تكسر العزلة اإل .١
 طـوق العزلـة      كسرت حماسأن  : لندن من    علي الصالح   عن مراسلها  ١٧/٢/٢٠٠٦ الشرق األوسط    نشرت

فـي  و. ليس هذا فحسب بل نجحت في توسيع رقعة تحركاتها السياسية         . الذي تحاول إسرائيل أن تضربه حولها     
ما يتعلق بالدول التي ستتلقى منهـا       اعلن محمود الرمحي، أن الحركة تعد مفاجآت السرائيل في كل           هذا الصدد   

 لـم يكـشف عـن       هغير ان . بعض الدول االوروبية مع حماس    اتصاالت  دعوات لممثليها لزيارتها، مشيراً الى      
بدأ خالد مشعل على رأس وفد يضم أربعة قادة آخرين زيارة غير معلنة سابقا، الـى                وفي هذا السياق    . ئهااسما

يلتقي أردوغان ومسؤولين آخرين في الحكومة وحزب العدالـة         رض أن   حيث من المفت  .  ايام ٣تركيا تستغرق   
ولتغطية فشلها قالت وزيرة الخارجية االسرائيلية، ان نظيرها التركي ابلغها بانه اوضح لقادة حمـاس               . والتنمية

ـ  . ان تركيا تقف بقوة وراء الشرط الذي حددته الرباعية، لإلبقاء على المساعدات للسلطة             ـ  هوزعمت ان ا  أبلغه
 قدمت امـس ولـيس عنـدما    ها ان,بأمر الزيارة قبل ثالثة ايام من بدئها، لكن ما نقل عن مصادر في الخارجية 

  . يؤكد ذلكعلمت بأمر الزيارة حسب قولها، احتجاجا شديد اللهجة للحكومة التركية بشأن استقبال مشعل
 امس دبلوماسيين ى التق خالد مشعلأن:  ا ف بنقال عنانقرة من  ١٨/٢/٢٠٠٦القدس العربي وذكرت 
 ان الزيارة ىاشارت الخارجية ال حيث .زيارةاللم تعلن مسبقا عن   مع االشارة إلى أن السلطات التركية.اتراكا
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 تمييز موقفها من هذه الحركة التي ال تعترف ى طلب حماس ، موضحة ان تركيا حريصة علىتتم بناء عل
زيارة الوال يزال برنامج  .دعوةالوجه هو من  والتنمية ذكر ان حزب العدالة في حين كان قد .باسرائيل

  . االرجح انها لن تتضمن لقاء مع اردوغانىمجهوال، لكن عل
وغيره من عبد اهللا غول  بوازعماء من حماس اجتمعإلى أن : أنقرة من ١٧/٢/٢٠٠٦ سي ان ان وأشارت

 جاء إذعانا ذلكيبدو أن حيث . همبأردوغان خططا لالجتماع   ألغىفي حين. أعضاء حزب العدالة والتنمية
ن الخارجية التركية شعرت بالقلق إزاء أقال دبلوماسيون غربيون , من جهة أخرى و.لضغط إسرائيلي وغربي

من جهة و .الزيارة، التي يعتقد أنها جاءت بمبادرة من مكتب رئيس الوزراء، الذي أراد أن يقلل من أهميتها
 لم يعط مزيدا من إال أنه , النصائح التي قدمتها الحكومة التركيةقال مشعل أن الوفد اخذ بجديةأخرى 
 رجح ان يحرجي مما. وأضاف ان حماس تلقت من تركيا نفس الدعم الذي تلقته من الدول العربية .التفاصيل

 , من جهتهقال فقد رعنان جيسين أما . أنقرة التي تتمتع بعالقات تجارية وأمنية قوية مع إسرائيلهذا التصريح
ال حيث . إن اقامة عالقات مع زعيم منظمة إرهابية يمثل ضربة في الصميم لعملية السالم في الشرق االوسط

  .يمكننا ان نفهم لماذا ارتكبت تركيا هذا الخطأ
حيث اعتبر ان تركيا هي نموذج لحماس        مشعلإلى أن خالد    :  نقال عن وكاالت   ١٧/٢/٢٠٠٦ السفير   ونوهت
  . مثال ناجح عن الديموقراطية في العالم االسالميوقال أنها. ركي بحيوية االقتصاد التأشاد

سعت الى تخفيف وطأة    إلى أن حماس    :  أنقرة  من ١٧/٢/٢٠٠٦ المستقبل اللبنانية     مراسل حسني محلي ولفت  
ننا ال نستغرب هذا الموقف فربما يريد أن يتعامـل مـع رئـيس              أ ,قال خالد سليمان  حيث  . عدم لقاء أردوغان  

معلومات الصحافية عـن ضـغوط      ذكرت  و. فلسطينية بشكل رسمي وهو ما قد يتم في األيام المقبلة         الحكومة ال 
أبلغ مجلـس    حيث   .مكثفة من قبل واشنطن والعواصم األوروبية وتل أبيب على أنقرة بسبب أستضافتها مشعل            

.  مسبقاً بالزيـارة   ها تبلغ  بقلق االتحاد، ألن الخارجية التركية لم      ةسفراء دول االتحاد األوروبي الحكومة التركي     
  . كما أبلغت واشنطن الحكومة التركية بعدم أرتياحها الى هذا األسلوب الذي يعطي الشرعية لحماس

  
  حماسعلى إنتخابهم إسرائيل تتوعد الفلسطينيين حصاراً يصيبهم بالهزال رداً  .٢

محافل سياسية اسرائيلية ان  استبعدت :الناصرة أسعد تلحمي نقالً عن مراسلها في ١٧/٢/٢٠٠٦ الحياة نشرت
تتسم الخطوات المتوقع ان يعلنها اولمرت اليوم، رداً على فوز حماس في االنتخابات، بالدراماتيكية الى درجة 
اتخاذ قرار بقطع التيار الكهربائي عن األراضي الفلسطينية أو حرمان أهلها من مياه الشرب، على رغم ان 

ت على ان اسرائيل تتجه نحو فرض حصار اقتصادي شامل أو عناوين وسائل االعالم العبرية أجمع
وأعلن مصدر في الحكومة ان  على الفلسطينيين وحكومتهم بهدف تطويعهم من خالل تجويعهم) ريجيم(حمية

اسرائيل لن تسمح لرئيس حكومة من حماس باالنتقال من الضفة الى غزة أو الحصول على امتياز على 
ويستمع  .بالقول ان على أي رئيس حكومة أن يقوم بمهامه عبر االنترنتمستوى حرية الحركة، واكتفى 

اولمرت اليوم الى ما تفتقت عنه أذهان موفاز وليفني وأركان المؤسسة العسكرية من أفكار عن العقوبات 
ويتوقع ان يعلن سلسلة من الخطوات التدريجية، . الواجب على الفلسطينيين دفعها على خيارهم الديموقراطي

ونقلت يديعوت احرونوت على  . مقدمها حجب المستحقات المالية التي تحولها اسرائيل شهرياً للسلطةفي
موقعها أمس عن جهات أمنية قولها انه يجب قطع الصلة بين اسرائيل والسلطة برئاسة حماس من جهة لكن 

ان يستدعي ضغطاً من دون المس بشكل خطير بالمدنيين ألن من شأن بث صور ألوالد فلسطينيين جائعين 
ونقلت . عزل حماس على الساحة الدولية: دولياً على اسرائيل، وبالتالي ال يخدم الهدف الذي تسعى لتحقيقه

اسرائيل اتخاذ خطوات صارمة من دون تحميلها مسؤولية ى الصحف العبرية عن فايسغالس قوله انه ينبغي عل
عف الفلسطينيون ويهزلون ويعجنون، لكنهم لن سيض: حصول أزمة انسانية، مضيفاً وسط قهقهة الحاضرين

الى ذلك، تحدثت الصحف عن تقديم قادة المؤسسة العسكرية لموفاز أمس وألولمرت اليوم توصيات  .يموتوا
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من بنك نشاطات جاهزة في الدرج تشمل اجراءات صارمة على المعابر بين القطاع والضفة ومنع دخول عمال 
سماح بنقل بضائع فلسطينية عبر الموانئ االسرائيلية وتجميد العمل في انشاء فلسطينيين الى اسرائيل وعدم ال

وأفادت االذاعة االسرائيلية ان وزارة الدفاع أوصت بتشديد القيود  .مطار الدهينة وتفعيل ميناء غزة وغيرها
ود المقترحة وأضافت ان القي. على الفلسطينيين الراغبين في العمل في اسرائيل أو التنقل بين غزة والضفة

ستصبح سارية المفعول بعد المصادقة عليها ويتوقع ان يبدأ تنفيذها االسبوع المقبل بعد ترسيم المجلس 
ووفقاً للتقديرات، فإن اسرائيل ستنحو الى اعتماد خطوات تدريجية وستطالب اوالً رئيس السلطة  .التشريعي

 الفصائل المسلحة من عتادها، متوقعة أال يتحقق الفلسطينية بأن يصادق المجلس التشريعي على قانون بتجريد
ذلك ليتاح لها االعالن عن قطع االتصاالت السياسية مع السلطة ورئيسها وحكومتها واشتراط استئنافها بتنفيذ 

وقف العنف، واالعتراف بحق اسرائيل بالوجود وااللتزام باالتفاقات الموقعة مع : شروط الرباعية الدولية
 الخطوة العقابية األولى عدم تحويل المستحقات المالية الشهرية للسلطة، وهو قرار يحظى وستشمل .اسرائيل

ويلي هذه الخطوة منع تحويل أي مبلغ تتلقاه السلطة عبر مصارف اسرائيلية، من . بتفهم ودعم من واشنطن
سرائيلي بالخطوات وفيما رحب اليمين اال .جهات دولية، ثم العقوبة األشد صرامة وهي قطع التيار الكهربائي

ليكود ياتوم، الالتي ستتخذها الحكومة واعتبره ثمناً على الفلسطينيين دفعه النتخابهم حماس كما قال النائب من 
نصح الوزير العمالي السابق هرتسوغ الحكومة بالتأني وانتظار الشروط المتوقع ان يعلنها محمود عباس في 

 .بول حماس لهاخطابه أمام المجلس التشريعي غداً ومدى ق
ليفني اعلنـت   أن   ١٧/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية    ذكرت   الناصرة آمال شحادة وكامل ابراهيم    وعن مراسليها في    

امس ان اسرائيل قامت بتحويل مستحقات السلطة الفلسطينية، الشهر الماضي، لعدم اجراء أي تغيير في السلطة                
متنع اسرائيل، ليس فقط عن تحويل االموال انما عن         لكن االمر سيختلف بعد تولي حماس رئاسة الحكومة اذ ست         

  .اية عالقة مع السلطة
في جلسة اليوم، التي وصفتها التقارير اإلعالمية اإلسـرائيلية بأنهـا           : ١٧/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب  وأضاف موقع   

الـشعب  استراتيجية من المقرر أن يتم اتخاذ قرارات بالخطوات اإلسرائيلية اإلنتقامية من السلطة الفلـسطينية و          
وقال موفاز إن على اسرائيل أن تختار قاعدة واسعة ضاغطة على سلطة حماس وتفعيلها في الوقت                 .الفلسطيني
وقال مسؤولون أمنيون إن حقيقة محاولة حماس الظهار هدوء في المناطق جاء من أجل اسـتقطاب                . المناسب

تصميم على اجبار حمـاس علـى اسـتيفاء    وقرر موفاز أن اسرائيل مجبرة على ال      .رأي العام العالمي ال اكثر    
الشروط االسرائيلية، منها تجريد الحركة من سالحها والغاء بند تدمير إسرائيل من وثيقتها واالعتراف بدولـة                

إن حقيقة عدم التزام حماس بهذه المطالب والشروط يجب أن تقلق العالم األمر الـذي يثبـت                 : وقال. اسرائيل
  .  حقيقة نوايا التنظيم

اللواء احتيـاط    أن   الثانيةاإلسرائيلية  اإلذاعة   نقالً عن  ١٦/٢/٢٠٠٦مركز دراسات الشرق األوسط      في   وجاء
إن اإلدالء بمثل هذا القول يشابه      : داني روتشيلد رئيس مجلس السالم واألمن عقّب على أقوال فايسغالس، فقال          

مـن هنـا    . اس، أي أنكم تدعمون حماس    إنكم تتعاملون بالضبط مثل حم    : ما قاله لي أحد الفلسطينيين ذات يوم      
من جهة أخرى أعتقد أنه ليس من الحكمـة التعامـل بهـذه              .أقول بوجوب تحويل األموال للسلطة الفلسطينية     

الطريقة، فالحكيم في ظل الوضع الراهن ينبغي عليه مراقبة كيفية تحديد التطورات، عدا عن أنه يجـب عليـه                   
ألننا ال نتحدث هنا    . رحلة، وأين يريد أن يكون؟ وبناء على ذلك يتصرف        اتخاذ قرار إزاء ما يريده في هذه الم       

وفي الوقت ذاته ينبغي علينا عدم التفاوض مع حماس فـي هـذه             . عن قضية أموال فقط، بل عن أمور أخرى       
إنهـا تـصل عبـر      : وبشأن األموال التي تصل إلى حمـاس قـال         .المرحلة، طالما لم تغير طريقها وميثاقها     

عضها إسرائيلي، كما أنها تمر عبر تجار وأشخاص يحملون جوازات سفر أمريكية، وبالتالي من              المصارف، وب 
الصعب علينا احتجاز جواز سفر أمريكي لفلسطيني يقطن في رام اهللا، لديه حسابات في مصارف إسـرائيلية،                 

  .كما أن هذه األموال سوف تصل بطرق مختلفة في نهاية األمر
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ر النائب الجديد مـن حمـاس فتحـي حمـد      يحذ ت الوكاالتنقالً عن   القدس  من   ١٧/٢/٢٠٠٦البيان  وأوردت  
وقال لإلذاعة اإلسرائيلية العامة ان مثـل هـذه         . إسرائيل من محاولة فرض حصار اقتصادي على الفلسطينيين       

  . اإلجراءات لن تؤدي اال إلى تعزيز حركتنا وزيادة العداء إلسرائيل
  
  عباس يستعد لمعركة صعبة مع حماس .٣
 يفتتح الجلسة األولى للمجلس التشريعيحيث س. يستعد محمود عباس لمعركة سياسية صعبة مع حماس: ام اهللار
 بخطاب يحدد فيه مالمح برنامجه السياسي القائم على رؤيته للسالم مع اسرائيل، قبل ان يطلب من حماس ,غدا

 باحترام السالح الواحد الحركة  سيطالبهوقال مسؤولون فلسطينيون ان .هتشكيل حكومة تتبنى ما جاء في
واالتفاقات الموقعة مع اسرائيل والعمل على انهاء الفوضى االمنية، كما سيعلن ان فتح ستواصل التفاوض مع 

 . باسرائيل او نبذها العنف كشرط لتشكيل الحكومةحماساسرائيل، لكنه لن يطلب علناً ضرورة اعتراف 
وفي خطوة فُسرت على . سوى الضغط على حماس لتبني برنامجهال خيار آخر أن  يهوأوضح مسؤول قريب ال

انها رسالة الى حماس بأن الرئيس هو صاحب القوة العليا في السلطة، قرر عقد جلسة التشريعي في مقر 
  .الرئاسة

 ١٧/٢/٢٠٠٦الحياة 
  
  منظمة التحرير تحدد بنوداً لبرنامج الحكومة المقبلة  .٤

ت منظمة التحرير أنها حددت بنوداً أساسية لبرنامج الحكومة الفلـسطينية            أكد :ـ ماهر إبراهيم والوكاالت    غزة
 تنحصر في التمسك الكامل بالثوابت الوطنية التي أقرتها المجالس الوطنيـة            اوأشارت المصادر إلى أنه   . المقبلة

ـ            ـ ع االتفاق الفلسطينية، وااللتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وإعالن االستقالل، وااللتـزام بجمي ات ي
 والتمسك بقرارات الشرعية الدوليـة الخاصـة بالقـضية          .السياسية التي وقع عليها مع إسرائيل برعاية دولية       

 . باإلضافة إلى تطبيق خطة خريطة الطريق والتمسك بمبادرة السالم العربيـة           ١٩٤الفلسطينية وخاصة القرار    
س الوزراء المقبل سيكون من قادة حماس المنتخبين         ان رئي  , أمس  من جهته  إسماعيل هنية في نفس السياق أكد     و

يتولى الحوار مـع الفـصائل الـسياسية        ل المنتخبين   الحركة انه تم تشكيل وفد من قياديي         أيضا وأكد. في غزة 
 ان اسم القيادي الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة سـيعلن           اوضحم. الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية    

  .هاء المشاورات داخل الحركةخالل أيام بعد انت
  ١٧/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  منظمة التحرير لم تعد تمثل كافة الفلسطينيين:الرمحي .٥

قال محمود الرمحي ان منظمة التحرير لم تعد تمثل قطاعات الشعب الفلسطيني كافة،  :رام اهللا من وليد عوض
ظمة بهدف منع حماس من المشاركة منالواتهم جهات فلسطينية لم يسمها بانها تعرقل اعادة ترتيب اوضاع 

 خالد , حفيظة السلطة ومن خلفها منظمة التحرير، حيث طالب صائب عريقاتهاثارت تصريحاتفي حين  .فيها
  إن حماس تخرج دائما بتصريحات متعددة المسارات، لكن, قائالواضاف. مشعل بتوضيح االمر بشكل رسمي

  . المشروع الوطنيىإلي خطورة بالغة علموقف ال مجال للتالعب فيه، كونه يشير ال هذا
  ١٨/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

  
  االجهزة االمنية ستخضع لحكومة حماس : الرجوب .٦

د جبريل الرجوب امس ان يكأ إلى ت:من رام اهللا ١٨/٢/٢٠٠٦ القدس العربي  مراسل وليد عوضلفت
ن االجهزة االمنية الخاضعة لذكر أوجدير با. االجهزة االمنية الفلسطينية ستكون تابعة لحكومة حماس المقبلة
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لسلطة وزير الداخلية هي االمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني، فيما يخضع االمن الوطني والحرس الرئاسي 
  .والمخابرات العامة لسيطرة رئيس السلطة

السرائيلية طالب الحكومة ا الرجوب إلى أن  : أ ف ب  نقال عن  غزة من ١٧/٢/٢٠٠٦ األيام البحرينية ونوهت
   . الشئون الفلسطينية وترك المجال لحماس لتشكل حكومتها   بعدم التدخل في

  
   إسرائيل وبوش وسوالنا فراعنة هذا الزمان :الدويك .٧

بـوش  ون كال من الحكومـة اإلسـرائيلية      أ نقلت يديعوت أحرونوت مساء أمس عن عبد العزيز دويك           :د ب أ  
 . بأن انتخابات السلطة كانت نصرا للفلسطينيين      ,رحب بما قاله بوتين    في حين . وسوالنا هم فراعنة هذا الزمان    

  .مضيفا أن هذا النصر كان صفعة على وجوه قادة الغرب
  ١٧/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  حماس ترفض شروط الرجوب لمشاركة فتح في الحكومة .٨

وتمنـى   ،رفضت حماس بشدة الشروط التي وضعها الرجوب لمشاركة فتح في الحكومـة           : غزة  طاهر النونو   
صالح البردويل على فتح ان تقدم توضيحا للشعب الفلسطيني حول حقيقة هذا الموقف حتـى يكـون الحـوار                   

  .واضحاً
  ١٧/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
 حملة تعيينات وترقيات إلرهاق حكومة حماس .٩

 النطاق بعد   قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن وزارات السلطة ومؤسساتها اجرت سلسلة ترقيات واسعة            :غزة
وأشـارت الـى ان هـذا       . فوز حماس في االنتخابات، بينما استوعبت االجهزة األمنية آالف العناصر من فتح           

واعتبـرت ان هـذه     . سعي الى إرهاق حكومة حماس المقبلة، ماليا، واإلثقـال عليهـا          الاالجراء يندرج تحت    
تمت بتدخل مباشـر مـن   حيث . لمؤسساتالترقيات جاءت استباقية بهدف إحكام سيطرة فتح على الوزارات وا        

  الماليـة   الى ان التحـويالت     من ناحية أخرى   وأشارت. حركةالمسؤولين في األجهزة األمنية ومرجعيات في       
 مليـون   ١٠٠ فزادت نفقاتهم في العام الماضي الى اكثر من          ناصبحت تجارة وهبات وعطايا من قبل مسؤولي      

ان السلطة أنشأت أخيرا معسكرات تدريب لعناصر مـن         إلى  شارت  أفعلى صعيد األجهزة األمنية،     أما  . دوالر
عن عشرين وظيفة وهمية في السلطة ال       بينما هناك حديث    . فتح الستيعابهم في سلك الشرطة واالجهزة األمنية      

  .يمارس اصحابها أي عمل فعلي
  ١٧/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  مسلحون من فتح يحتلون مبنى وزارة المالية .١٠

 اقتحم مسلحون فلسطينيون تابعون لفتح امس وزارة المالية الفلسطينية في غزة : ـ غزة د ب اـ كامل ابراهيم  
وبحسب شهود عيان فان المسلحين أطلقوا النار بكثافة كما         . قبل ان تتدخل الشرطة وتقوم بابعادهم عن المنطقة       

  .أغلقوا الشوارع الرئيسة المؤدية للوزارة وأحرقوا عددا من االطارات
  ١٧/٢/٢٠٠٦ األردنية الرأي

  
   من هو؟,  المجلس التشريعياسةالدويك مرشح رئعزيز  .١١

، يحمل ثالث شهادات ماجستير في      إبن الثمانية وخمسين ربيعا   ،  عزيز الدويك  أن   ١٧/٢/٢٠٠٦ البيان   جاء في 
ويشغل وهو أيضا مؤسس قسم الجغرافيا في جامعة النجاح الوطنية          . التربية وتخطيط المدن والتخطيط اإلقليمي    
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كان له دور بارز في اإلشراف على العديد من         و. منصب مسؤول العالقات العامة في جمعية أصدقاء المريض       
جامعة بنـسلفانيا فـي     من  يحمل دكتوراه في التخطيط اإلقليمي والعمراني       وهو  . رسائل الماجستير والدكتوراه  

عتقال في سجون االحتالل خمـس مـرات        تعرض لال  ولقد   .متزوج وأب لسبعة أبناء وبنات    . الواليات المتحدة 
كان ناطقا إعالميا باإلنجليزية بإسـم المبعـدين،        حيث  , ن تم ابعادهم الى مرج الزهور     ممتتالية، وكان واحدا م   

 أطلق عليه في أوساط الحركة اسم رنتيسي        لدرجة أنه وكان أحد أهم مرافقي عبد العزيز الرنتيسي في االبعاد،          
 رئيس قسم الجغرافيا فـي  ,وشغل عدة مواقع مهمة منها.  كتاب المجتمع الفلسطيني   عدة مؤلفات منها   هل. الضفة

وعضو لجنة البحث العلمي في     . ورئيس اللجنة التربوية العليا لعدد من المؤسسات الخيرية       . جامعة النجاح سابقاً  
وعـضو  . نجاح سـابقاً كان أيضا عضواً منتخباً لمجلس كلية اآلداب بجامعة ال         إلى أنه  باإلضافة. جامعة النجاح 

 ا عـضو  باالضافة إلى أنـه   , وأمين سر منتخباً لنقابة العاملين في الجامعة      . صياغة أنظمة مجلس اتحاد الطلبة    
  . لمجلس عائلة الدويكااستشاري
الدويك يعد من أهم إلى أن : نابلس من ١٦/٢/٢٠٠٦ اسالم أون الين  مراسل موقع سامر خويرةوأشار

ويعتبر من أقطاب الحركة  . بالهدوء واالعتدال، وتشعب عالقاته االجتماعيةمفكري وقادة حماس، ويتسم
. اإلسالمية في فلسطين، حيث انتمى مبكرا لحماس، وبعد عودته من مرج الزهور ابتعد عن العمل السياسي

يرى أن المرحلة القادمة من عمل التشريعي ستتسم بالجدية والنزاهة، وأن منصب رئاسة المجلس يفرض هو و
 أنه من أشد مع االشارة إلى. على صاحبه أن يتعامل مع الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وتوجهاته السياسية

 أن حماس أحسنت  من جهتهمويرى مراقبون .المنتقدين ألداء المجلس السابق، واصفًا إياه بالترهل وعدم الجدية
أن واعتبروا  .يادة في السلطة الفلسطينيةاالختيار في وضعها دويك في المنصب الثالث من حيث األهمية والق

عن ويقول فريد أبو ضهير  .ذلك بمثابة رسالة واضحة للعالم اجمع على أنها معنية بالتغيير نحو االعتدال
قد يكون من أكثر الشخصيات مالءمة إلدارة دفة التشريعي، حيث له قدرة على التعامل مع الجميع، أنه , الدويك

اهم وتقريب بين وجهات النظر المختلفة للقوى األخرى، وهو ما تحتاجه حماس في ويمكن أن يكون عنصر تف
  .المرحلة المقبلة، كما أنه شخص أقرب للعمل االجتماعي منه للسياسة، رغم إلمامه األكيد بالسياسة

  
  اتصاالت فنية مع إسرائيل  حماس تؤيد: رمضان .١٢

نزار رمضان أكد انه من أن  :زة والوكاالتغ من  ماهر إبراهيم عن مراسلها١٧/٢/٢٠٠٦ البيان نشرت
الضروري إجراء اتصاالت فنية مع إسرائيل تتعلق بالخدمات اليومية الملزمة والتي تعتبر غير محظورة أو 
ممنوعة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق السلطة والضرائب والمستردات إضافة الى التفاهم على آليات وحقوق 

 إلى ان اتصاالت غير رسمية  من ناحية أخرىوأشار. ة والصحية واإلنسانيةالشعب في المجاالت االقتصادي
جرت بين مسؤولين كبار في اإلدارة األميركية ودول االتحاد األوروبي ومسؤولين في حماس تم خاللها عرض 

  . من سياسات المرحلة المقبلة المبنية على التعددية السياسية وتداول السلطات سلمياالحركةمواقف 
د مصادر أمريكية وجود يأك إلى ت:واشنطنمن  ١٧/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية  مراسلة حنان البدريارت وأش

عمر سليمان خالل زيارتها وبهذا الشأن الى اللقاء المرتقب بين رايس ة محاوالت لفتح حوار مع حماس، مشير
مريكية مصرية مشتركة من شأنها فتح المرتقبة، إال أن مصدراً أمريكياً مسؤوالً نفى ما تردد عن وجود أفكار أ

  .الحركةحوار يضم جهات أمنية أمريكية وقيادات سياسية من 
  
  حماس تبلغ مصر استياءها من فتح   .١٣

علم أن حماس أعربت للقاهرة عن استيائها من قيام المجلس التشريعي المنتهية واليته بإدخال تعديالت                :القاهرة
دقة على مراسيم رئاسية توسع سلطة الرئيس وتقلص من سلطة المجلس           على قانون المحكمة الدستورية والمصا    

أبلغت المسؤولين المصريين ان هذا التوجه يعبر عن سـوء نيـات             حيث   .التشريعي والحكومة المزمع تشكيلها   
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ويتناقض مع روح التعاون التي أبدت قيادات حماس استعدادها ورغبتها التعاطي بها مع مختلف الفصائل فـي                 
 المقبلة كما يتناقض مع األجواء التي سادت مناخ المشاورات التي جرت بالقـاهرة خـالل األسـبوع                  المرحلة
  .الماضي

  ١٧/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

  جولة وفد حماس ستشمل دولة الكويت: المصري .١٤
, ، ستشمل الكويت، لوضع حكومتها على آخـر المـستجدات         حماسكشف مشير المصري أن جولة وفد       : غزة
وأعرب عن أملـه أن   .حث مع قادتها لتنسيق المواقف، في ظل الضغوط الدولية التي تتعرض لها الحركة      التباو

  .تتمخض عن هذه الزيارة نتائج إيجابية، بمواصلة الكويت دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني
  ١٦/٢/٢٠٠٦قدس برس 

  
   عن الئحة االرهاب حماس شطب اسمواشنطنطلب من ي أبو مرزوق .١٥

عن الئحتها للمنظمات االرهابية بعد     حماس   موسى ابو مرزوق امس من الواليات المتحدة شطب           طلب :اف ب 
 لمخالفتها السياسة االميركية في المنطقة      ,وقال ان الواليات المتحدة وضعت اسم الحركة      . فوزها في االنتخابات  

 متجـذرة   حماسيره السيما ان    واوضح انه سبب ال يمكن تبر     . مبررين ان هذا سيخدم المصالح العليا االميركية      
ال يمكن لدولة تتحمل مسؤولياتها في المنطقة ان تبقي اسم الحركـة علـى               أنه   واضاف. في الشارع الفلسطيني  

 مؤكدا ان حماس حركة تحرر وطني وهي تنفذ عملياتها في االراضي المحتلة ولم توجه سالحها خارج                 ,القائمة
  .فلسطين

  ١٧/٢/٢٠٠٦الرأي األردنية 
  

  هة الشعبية تنفي قبولها المشاركة بحكومة تشكلها  حماس الجب .١٦
  وقـال  .نفت الجبهة الشعبية، التقارير التي تحدثت عن قبولها المشاركة في حكومة تـشكلها حمـاس              : رام اهللا 

 إن موقف الجبهة عبر عنه، أحمد سعدات وممثلوها في المجلس التشريعي، ويقوم على أن                فيها مصدر مسؤول 
  .حكومة، رهن ببرنامجها السياسي واالجتماعي، ونجاح بناء ائتالف وطني لتنفيذ هذا البرنامجالمشاركة في ال

  ١٦/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  األقصى تهاجم دورية لالحتالل كتائب  .١٧
 من نصب كمين محكم لدورية صهيونية راجلة شـمالي بيـت            ها أعلنت كتائب شهداء االقصى تمكن     :يو بي آي  

لم يؤكد االحتالل وقوع إصـابات فـي        بينما  .  إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو        ىن أد حانو
  .صفوفه إال انه اعترف بوقوع االشتباك

  ١٧/٢/٢٠٠٦السفير 
  
 فتح تعاني ازمة مالية وتبحث عن أمالكها: تقرير .١٨

خاص حاليا بطرح اسئلة حرجة يسمح المشهد الفلسطيني بشكل عام والفتحاوي بشكل  :عمان من بسام البدارين
ى حركة عن ما يسمال حيث يبحث قادة كبار في السلطة وفي ,تتعلق ببعض القضايا والملفات المسكوت عنها

بالدليل المالي السري لياسر عرفات الذي دفنت معه اسرار مفاتيح المال واالستثمارات الموزعة في الكثير من 
ويجد الباحثون عن اسرار بيت المال التنظيمي صعوبة بالغة في  .تحالبلدان والتي تعود لمنظمة التحرير ولف

 ان القادة المخضرمين ويشار هنا إلى . االموال هذهتتبع خيوط الدليل والخارطة التي توضح اين ومع من توجد
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 الجديدة والتي تملك المال وتستخدمه في ىفي فتح يجدون انفسهم ضعفاء في مواجهة بعض مراكز القو
 انطلقت مع اجتماع صاخب ,وشرارة البحث عن مال فتح . االنصار والمؤيدين وتحديدا من المسلحيناستقطاب

وطرح اعضاء في المجلس تساؤالت مالية، فيما انتقد  .للمجلس الوطني نظم في عمان االسبوع الماضي
حركة، واشار ال الزعنون التصريحات التي تتحدث عن مبالغ طائلة تنفق علي القيادات التي شاخت وكبرت في

 الف دينار اردني هي بمثابة التكلفة الشهرية ٣٦تحدث عن الذي في السياق لتصريح عبد العزيز شاهين 
ى  االشارة الىوصف الزعنون هذا التصريح بالكذب لكنه لم يعترض عل حيث .العضاء اللجنة المركزية

قيدات القانونية واالدارية لم تستطع تسجيل ويقول الخبراء ان فتح وبسبب التع .عقارات وماليين يملكها البعض
 الملف المالي، ىالكثير من امالكها واستثماراتها خارج فلسطين باسمها، وان عرفات كان يسيطر تماما عل

واالشكال الحقيقي االن .  تسجيل استثمارات الحركة والمنظمة بأسماء اشخاص يعملون في الخارجىويوافق عل
مال الحركة ومال المنظمة، وكذلك عدم وجود سجل يثبت هوية االشخاص هو وجود خلط واختالط بين 

وتفيد مصادر  .والقياديين الذين عهد لهم عرفات ببعض الودائع واالمالك او سجلها باسمهم او إتمنهم عليها
 سبق ان دققت في الملف ووجهت مراسالت لبعض اعوان عرفات هالمجلس الوطني بأن لجنة فرعية منبثقة عن

وبعض الذين سجلت باسمهم هذه االمالك واالستثمارات . عديه، ووجهت كتبا لحصر االمالك وتدقيقهاومسا
يعترفون بها، لكن االغلبية يماطلون، وجزء قليل يدعي بوجود حصة له قررها عرفات شفويا او كتابة في 

 .اموال تم استثمارها لصالح المنظمة او الحركة
  ١٨/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

  
   جديدة في لبنانت لورقة فلسطينيةاجتماعا .١٩

اجتماعات بعيدة عن االضواء يجريها مسؤولون من حركة حماس في لبنان مع ممثلـي الفـصائل الفلـسطينية        
  .العداد ورقة مشتركة جديدة باسم الفلسطينيين في لبنان وتختلف عما كان قدم خالل الفترة السابقة
  ١٣/٢/٢٠٠٦الشراع 

  
  ا استكمال جدار الخليل قريب .٢٠

تعتزم سلطات االحتالل في األسابيع المقبلة استكمال مقاطع جدار الفصل داخل برية الخليل وذلك استناداً إلـى                 
وفي هذه المرحلة يجري التخطيط إلقامة مقاطع من الجدار حتى منتصف بريـة              . مصادر في األجهزة األمنية   

ن منتصف برية الخليل ويمتد شـماالً لعـزل         وتنوي إسرائيل بناء جدار م     الخليل، وال يصل إلى البحر الميت،     
 . أراضي األغوار الزراعية عن الضفة الغربية، والتي تصل مساحتها إلى أكثـر مـن نـصف مليـون دونـم          

وأضافت المصادر أن المقطع الحالي، ستكون له إسقاطات بعيدة المدى من جهة المناظر الطبيعة وكل ما يتعلق                 
يتها محميات طبيعية، تصل إلى درجة التدمير المباشر للمناظر الطبيعية وسد           بالتأثير على البيئة، وهي في غالب     

أشارت المصادر ذاتها إلى    « غالف القدس »وضمن مسار جدار ما يسمى       . الطريق أمام تنقل الحيوانات البرية    
كومـة  أن أعمال بناء الجدار في منطقة قرية بيت إكسا الواقعة غربي القدس قد توقفت، في أعقاب قـرار الح                  

  . اإلسرائيلية تغيير مسار الجدار لدوافع أمنية، وتجري األجهزة األمنية دراسة بدائل للمسار الحالي
  ١٧/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  » أونروا«االحتالل يقيد تحركات موظفي  .٢١

اتهمت كارين أبوزيد السلطات اإلسرائيلية بفرض قيود شديدة على حرية تنقل موظفى االونروا علـى االرض                
  وقالت المفوضة العامة فى تقريرها السنوى أن هذه القيود شملت  . ية المحتلة متذرعة بشواغل أمنيةالفلسطين
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  .االغالق الخارجى للضفة الغربية وقطاع غزة
 ١٧/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  مركز الثقل السياسي في السلطة يتحول الى غزة  .٢٢

ز الثقل السياسي من الضفة الغربية الى       يعني فوز حماس في االنتخابات تحوال كبيرا في مرك        :  رويترز –غزة  
وهذا التحول سيكون له تداعيات كبيرة على اسلوب ادارة السلطة وعلى السعي القامة دولة تـضم غـزة       . غزة

وأي تعميق لالنقسام بين غزة     . ذات الميول االسالمية ومدنا أكثر تحررا في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل           
وقال  . في نهاية االمر الى اقامة دولة فلسطينية بالشكل الذي يريده الفلسطينيون           والضفة سيصعب من الوصول   

الثقل االكبر للسلطة سينتقل الى قطاع غزة وذلك بسبب وجود كبار قادة حماس وعلى االغلـب                ''طالل عوكل   
ع غـزة   ويخشى الفلسطينيون من ان تسعد اسرائيل باقامة دولة مؤقته تضم قطـا           . أيضا وجود رئيس الوزراء   

وفي حين ستكون غزة مركز السياسة الداخليـة        .الفقير مع أجزاء معزولة متشرذمة من أراضي الضفة الغربية        
فقد تعهد بمواصلة عملية السالم سـواء شـاءت         . ستظل رام اهللا أكثر اهمية بالنسبة لعباس كمركز للدبلوماسية        

  .حماس أم أبت
  ١٧/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  س مؤتمر إسالمي مسيحي في القد .٢٣

دعا علماء دين مسلمون ومسيحيون في لقاء عقدوه في القدس الـشرقية            :   عبدالرؤوف أرناؤوط  ،القدس المحتلة 
كافة المحافل الدولية ذات الشأن إلى سن قانون إلزامي دولي يمنع من محاولة التطاول على شخص أي نبي أو                   "

  .عطا اهللا حناو رائد صالح ،ا عكرمة صبريالوثيقة وقعه .كما جاء في وثيقة وقعوها في نهاية اللقاء، رسول
  ١٧/٢/٢٠٠٦الوطن السعودية 

  
  لتشريعي ل يبدي تحفظه على الجلسة الختامية يمركز حقوق .٢٤

تابع المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان باهتمام وقلق كبيرين أعمال الجلسة الختامية التي عقدها المجلس 
تابع باستهجان بالغ ما جرى في هذه الجلسة الختامية من سن ، و٢٠٠٦ فبراير ١٣التشريعي الفلسطيني بتاريخ 

قوانين واتخاذ قرارات، في هذه الفترة بالذات، مما أثار الشكوك والشبهات في النوايا الحقيقية من وراء هذه 
  :وفي ضوء ذلك، فإن المركز يدعو إلى .الجلسة وما نجم عنها

 .علياإعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية ال)  ١
  .إعادة النظر من قبل المجلس التشريعي الجديد في المناصب المستحدثة فيه)  ٢
 .تعديل القانون األساسي فيما يتعلق بموعد أداء المجلس المنتخب لليمين الدستورية) ٣

 ١٦/٢/٢٠٠٦ المركز الفلسطيني لحقوق االنسان
  
  عاطلون عن العمل يعتصمون في رفح .٢٥

لسطينيين العاطلين عن العمل في اعتصام أمام بوابة معبر رفح، وذلك للمطالبـة             شارك عشرات الف  :  حامد جاد 
وطالـب   .بتوفير فرص عمل حقيقية لهم وللتأكيد على ضرورة محاربة الفساد فـي المؤسـسات الفلـسطينية               

  .المتظاهرون نواب التشريعي الجديد بضرورة وضع مشكلة بطالة العمال على سلم أولوياتهم
  ١٧/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
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  هآرتس تطالب اسرائيل بتعامل اخالقي وعقالني مع الفلسطينيين  .٢٦
دعت هآرتس الحكومة االسرائيلية واولمرت الى التعامل بشكل اخالقي وعقالني مع الفلسطينيين في مواجهـة               

ل ان   الخميس ان ممارسة ضغوط اقتصادية والمس بالمواطنين الفلسطينيين على أم          تهاوجاء في افتتاحي   .حماس
وقالـت   .تدفع الضائقة الفلسطينيين الى التنكر لحماس مرفوض من الناحية االخالقية والموضوعية في آن واحد   

في افتتاحيتها ان فوز حماس في االنتخابات احرج اسرائيل المترددة في اتباع احد خيارين في مواجهة صـعود                  
   .حماس الى سدة الحكم

  ١٦/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  ئيلي على الحدود المصرية انتشار عسكري إسرا .٢٧

ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أمس أن الجيش اإلسرائيلي قرر إعادة االنتشار على الحـدود              : غزة والوكاالت 
وقالت المصادر إن قرار إعادة انتشار العشرات من الجنود واآلليـات العـسكرية             . بين مصر وجنوب إسرائيل   

  . ات واجتياز الحدود من مصر إلى داخل إسرائيلجاء بعد تزايد عمليات تهريب السالح والمخدر
 ١٧/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  إسرائيل تبني جداراً لفصل غور األردن عن الضفة : هآرتس .٢٨

ذكرت هآرتس أمس، أن وزارة الدفاع ستبدأ خالل األسابيع المقبلة إنشاء المقطع الجنـوبي              : يو بي أي، د ب أ     
 جنوبي الضفة، ومنطقة عين جدي، جنوبي البحر الميت، ما          من جدار الفصل بين شرقي جبل الخليل، الذي يقع        

 إن هذا   :وقال الخبير الجغرافي الفلسطيني خليل التفكجي     . يعني بدء تنفيذ مخطط عزل غور األردن عن الضفة        
 أن من شأن    :وأوضح. الجزء من الجدار يقع ضمن مخطط إسرائيلي يهدف إلى عزل غور األردن عن الضفة             

سجن الفلسطينيين بين جدارين، ما يعني انه في حال قيام دولـة فلـسطينية فـي الـضفة                  المخطط اإلسرائيلي   
سيضطر الفلسطينيون لدى سفرهم إلى األردن إلى العبور من اسرائيل، كما انه سيلحق ضررا كبيرا باالقتصاد                

ئل إلى أطراف    ودعا عريقات في رسا    .الفلسطيني، ألن الزراعة الفلسطينية األساسية موجودة في منطقة الغور        
اللجنة الرباعية وممثلي دول أخرى إلى التدخل فورا لوقف مخططات إسرائيل لعزل منطقة األغـوار وتقـسيم                 

 . الضفة
  ١٧/٢/٢٠٠٦السفير 

  
  االستطالعات تؤكد أن كديما سيسجل أفضل النتائج في االنتخابات .٢٩

، من جديد تفوق كديما وانه سيسجل  أكدت االستطالعات األخيرة للرأي العام في اسرائيل: الحياة،الناصرة
ليكود والعمل في التحليق الأفضل نتيجة في االنتخابات البرلمانية بحصده ثلث المقاعد البرلمانية فيما لم ينجح 

ووفقاً لالستطالعات التي نشرت نتائجها كبرى الصحف العبرية  .وقد يحصالن معاً على مقاعد أقل من كديما
 مقعداً وشاس ١٥- ١٣ليكود علىال مقعداً و٢٠- ١٩ مقعداً والعمل على٤١-٣٩أمس فإن كديما سيحصل على

 مقاعد واألحزاب ٧ مقاعد ويسرائيل بيتينو على١٠- ٨ مفدال على-  مقاعد وتحالف االتحاد القومي١٠على
  .  مقاعد٦-٥ مقاعد وميرتس على١٠- ٨العربية الثالثة على

  ١٧/٢/٢٠٠٦الحياة 
  
  هة مقعدان؛ الموحدة مقعدان   مقاعد؛ والجب٣التجمع : استطالع .٣٠

أظهر استطالع جديد للرأي أجراه معهد غيئوكرتوغرافيا نشرت نتائجه اذاعة الجيش االسرائيلي الخمـيس، أن               
وأظهر االستطالع ان الجبهة الديمقراطيـة ستحـصل        . التجمع الوطني الديمقراطي سيحصل على ثالثة مقاعد      
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وبهذا يكـون مـنح االسـتطالع       . بية للتغيير على مقعدين أيضا    العر+ وستحصل القائمة الموحدة  . على مقعدين 
وقال مدير المعهد في حديث لالذاعة إن استطالع اراء المواطنين العرب اتسم هذه              .للقوائم العربية سبعة مقاعد   

وعقب رئيس الجبهة محمـد بركـة علـى نتـائج      .المرة بجدية قصوى وانه كان شامالً اكثر من مرات سابقة       
 بالقول انه ليس هناك تخوفا ان يتحقق هذا االستطالع وان االحزاب العربية الثالثة ستنجح بالدخول                ستطالعاال

من جانبه وصف رئيس القائمة العربية الموحدة الشيخ ابراهيم صرصور احتمال ان تتحقق نتائج               .الى الكنيست 
   .هذا االستطالع بالكارثة

  ١٦/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  لقائمة العربية الموحدة من خوض انتخابات الكنيست  ليبرمان يقود حملة لمنع ا .٣١
طالب ليبرمان لجنة االنتخابات المركزية للكنيست بشطب القائمة العربية الموحدة التي تضم            :  وائل بنات  ،غزة

الحركة اإلسالمية، الحركة العربية للتغيير، والحزب الديمقراطي العربي، ومنعها من خوض االنتخابات، بحجة             
القائمة الشيخ إبراهيم صرصور، دعا خالل مؤتمر صحفي للقائمة، إلى تغيير النظام فـي إسـرائيل                أن رئيس   

 يهدف إلى   هوأكدت القائمة العربية أن طلب     .وإقامة نظام للخالفة اإلسالمية، وبحجة التصريحات المؤيدة لحماس       
ة أن أقوال صرصور حرفت، وأنه      مؤكد .منع التمثيل العربي في الكنيست، وإلى ضرب القائمة العربية الموحدة         

إن الحركة اإلسالمية وانطالقا من العقيدة اإلسالمية ال ترى بأقل من أن تكون األمة اإلسالمية والـشعوب                 : قال
 .العربية في مقدمة الدول واألمم، وأن الرؤية اإلسالمية تدعو في نهاية المطاف إلى قيام دولة الخالفة في العالم                 

سنتصدى بقوة لطلب اليمين العنصري أمام لجنة االنتخابات وفي المحكمة العليـا ومـن              : أحمد الطيبي .وقال د 
  .على كافة المنابر

  ١٧/٢/٢٠٠٦الوطن السعودية 
  
  الجيش االسرائيلي يعترف باهمال التحقيق باستشهاد ايمان الهمص  .٣٢

حقق من مقتل الطفلة إيمـان      إعترفت الشرطة العسكرية االسرائيلية أنّها تخاذلت في إدارة التحقيق في قضية الت           
وعلى الرغم من كشف االهمال في مثل هذه القضية الخطيرة اكتفى الجيش بتوبيخ مسئولين اثنين من                . الهمص

 االخباري التابع لموقع هآرتس، أن الجيش أجرى تحقيقًا داخليا          "واال"وذكر موقع   . الجيش عن التخاذل بالتحقيق   
ته الشرطة العسكرية والذي تمت من خالله تبرئة الضابط ر من جريمـة             ظهر من خالله أن التحقيق الذي أدار      

واظهر التحقيق أن طاقم التحقيق عمل في صورة متخاذلة وليست مهنية ولـم يـتم                .مقتل الطفلة ايمان الهمص   
ووجدت ايضا تجاوزات    .تعيين طاقم مهني ليقود التحقيق في القضية التي وصفت على يد الجيش بأنها حساسة             

  . نية من حيث تويثق التحقيق كالميا ومجازياتق
  ١٦/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  مستوطنون عنصريون يكتبون شعارات مسيئة للرسول الكريم  .٣٣

، وأخـرى   )ص(للمرة الثانية خالل أسبوع يقوم المستوطنون العنصريون بكتابة عبارات مسيئة للرسول محمد             
ونقل عن رئيس    . إلياس الواقعة إلى الشرق من قلقيلية      تقول الموت للمسلمين، على جدار مسجد في قرية النبي        

السلطة المحلية للنبي إلياس، جالل فليح، قوله إن إثنين من المستوطنين دخال القرية في ساعات الليـل، وقـام                   
كما أفادت المصادر أن المصلين      !أحدهما بكتابة العبارات المسيئة للرسول، في حين قام الثاني بحراسة المكان          

 قدموا للصالة في المسجد في ساعات الفجر قد اكتشفوا الكتابات العنصرية هذه، وقاموا بإزالتها عن جدار                 الذين
  .المسجد

  ١٧/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
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  إجبار شركة إسرائيلية على إلغاء مسابقة للرسوم المسيئة   .٣٤

ن تنظيم مسابقة لإلسـاءة     أعلنت نت فيجن االسرائيلية في موقعها على الشبكة الدولية ع          : أمين أبو وردة   ،نابلس
 هل تريدون إثارة المشاعر؟ هل تريـدون    :وقد جاء في نص المسابقة     .الى الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم      

االنضمام الى القائمة السوداء لماليين المسلمين في انحاء العالم؟ أرسلوا صورة سيئة للنبي محمد لنشرها علـى                 
شركة لتعمدها استفزاز مشاعر المسلمين والمس بمقدساتهم، وإزاء ذلـك           بمقاضاة ال  ٤٨وهدد فلسطينيو  .موقعنا

  .سحبت الشركة اإلعالن عن المسابقة والموقع المخصص لذلك من دون توضيح أو اعتذار
  ١٧/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  مسابقة اسرائيلية لرسوم الكاريكاتير المعادية للسامية  .٣٥

سرائيلي مسابقة لرسوم الكاريكاتير المعادية للسامية للتهكم على اليهـود          بدأ رسام كاريكاتير ا   :  رويترز ،القدس
وقال  .ردا على الغضب الذي تفجر بين المسلمين بسبب نشر رسوم كاريكاتير للنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم                

ة رسـوم   رسام الكاريكاتير اميتاي ساندي انه استلهم هذه الفكرة من احتجاجات المسلمين العنيفة وبـدء مـسابق               
كاريكاتير عن محرقة اليهود في صحيفة ايرانية يومية قالت انها تريد اختبار حدود حرية التعبير لـدى الـدول       

.  اعتقدنا انه سيكون شيئا أكثر شجاعة ان ننشر رسوم كاريكاتير عن انفسنا بدال من خـصومنا                :وقال .الغربية
كاريكاتير في متحف تل ابيب وعلى موقعه علـى         وستعرض رسوم ال  .  نريد ان نكافح النار بخفة الدم      :واضاف

  .شبكة االنترنت
  ١٧/٢/٢٠٠٦الدستور 

  
  الكنيست يعارض متحف التسامح  .٣٦
أدانت لجنة في الكنيست أمس بناء متحف للتسامح في القدس على موقع مقبرة إسالمية األمـر الـذي                 : ب.ف.أ

لمجتمعة في بيان االربعاء تشييد هـذا المبنـى         وشجبت اللجنة المكلفة البيئة والداخلية وا      .٤٨أثار استياء عرب  
وأعلن رئيس الكنيست   . وأعلنت أنها ستعمل على وقف األشغال على موقع المقبرة االسالمية         . الذي يجري حاليا  

ريفلين انه كان على أصحاب مشروع متحف التسامح التحلي بأدنى قدر من التسامح وبناء متحفهم فـي مكـان                   
يد المبنى الحالي للكنيست اكتشف قبر يهودي يعود إلى أكثر من ألفي سنة وهذا مـا                وذكر بأنه خالل تشي    .آخر

 ونوابهم عـن اسـتيائهم،      ٤٨وأعرب ممثلو عرب  . أدى إلى نقل الموقع تحت ضغط السلطات الدينية اليهودية        
ارضـون  وكذلك نائب يهودي متشدد من شاس ازوالي الذي عارض عملية البناء مذكرا بأن اليهود المتدينين يع          

وأعلن مسؤول األوقاف اإلسالمية القاضي احمد ناطور انه ال مجال ألي تسامح عندما              .انتهاك المقابر اليهودية  
وأعلنت اإلدارة اإلسرائيلية لآلثار من جهتها انه تم اخراج مئتي هيكل عظمـي بـشري               . تنتهك حرمة الموتى  

 أصحاب المشروع المدعومين من بلدية القدس       ودافع محامو  .ونقلت إلى أماكن أخرى خالل عملية نبش عاجلة       
عن هذا المشروع وعارضوا أي تعديل في الخطط لكنهم أعربوا عن استعدادهم لنقل القبور وهو خيار يرفضه                 

  . قطعا ممثلو المسلمين الذين طعنوا في القرار لدى المحكمة العليا
 ١٧/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  ي دورياته قرب الجدار  جيش االحتالل سيستخدم سيارات من دون سائق ف .٣٧

كشفت مصادر اسرائيلية النقاب عن نية جيش االحتالل استخدام سيارات من دون سائقين، ابتـداء مـن       : نابلس
ووفقا ليديعوت فإن الـسيارة     . حزيران المقبل، للقيام باعمال الدورية على امتداد الجدار العنصري        /شهر يونيو 

رض وجود دوريات دائمة فيها، وستتلقى التعليمات لتغيير المسار         من دون سائق ستتجول في المناطق التي يفت       



 

 15

وستكون مهمتها في المرحلة االولى الكشف عن محاوالت تسلل         . من موقع الرقابة وتستجيب لالوضاع الناشئة     
ووفقا للصحيفة أيضاً فإن السيارة ستجهز بمنظومات تقنية كانت حتـى           . ونقل معطيات عنها الى مراكز الرقابة     

وتتجه النية في المستقبل الى منح الـسيارة        .  من نصيب الطائرات من دون طيار والطائرات المقاتلة فقط         اآلن
  . قدرة مستقلة أكبر لدرجة فتح النار على جهات معادية

  ١٧/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  
  الفالشا يعانون من العنصرية في إسرائيل : تقرير .٣٨

إلى إسرائيل قبل ثماني سنوات، أنها اسرائيلية بكل معنـى الكلمـة،            تعتبر انديس سالم، منذ وصولها      : أ ف ب  
 :تقول هذه المرأة  . ان الكثير من اإلسرائيليين ينظرون اليها بازدراء ألنها سوداء ومتحدرة من أثيوبيا            لكنها تعلم 

عنـدما  و. تعجبنا الحياة هنا لكن في بعض االحيان أشعر وكأني أعيش في مجتمع عنصري ألني سوداء البشرة               
وصلت الى اسرائيل توجهت المرأة الى مركز نوريت لالندماج في بئر الـسبع حيـث تعمـل فـي مـساعدة                     

تقول ان المهاجرين القادمين الى اسرائيل ال يعلمون شيئاً         . المهاجرين االثيوبيين على التكيف مع حياتهم الجديدة      
وتضيف ان االمر كان    . كهرباء والغاز والهاتف  عن الحياة العصرية وغالباً ما أضطر الن أدلهم على استخدام ال          

لكن انديس سالم ال تخفي سخطها عندما تتحدث عـن          . صعبا جدا في البداية لكنني اليوم أشعر بأنني اسرائيلية        
لقد جئنا الى اسرائيل لنشعر اننـا فـي         .  انه ألمر مشين   :وتقول. االثيوبيين الذين يعيشون على هامش المجتمع     

الى حد انـه    ...  معظم المالهي الليلية ال تسمح للسود بالدخول       :وقالت غاضبة ان  . ا بالعنصرية بلدنا لكننا قوبلن  
. يتعين علينا ترك بئر السبع والتوجه الى مالهينا في القدس أو تل أبيب وذلك يستغرق منا ساعة في الطريـق                   

جرد وصولهم، يتعين على اليهود     وخالفاً لمعظم يهود الشتات الذين يحصلون على الجنسية االسرائيلة تلقائيا بم          
االثيوبيين الحصول على االعتراف بانتمائهم الى اليهودية من قبل الحاخامية الكبرى قبل أن يسمح لهم بالهجرة                

كذلك يتحدث يوني اديسو عن شعور يتقاسمه الكثير من االثيوبيين بأنهم إسرائيليون من الدرجـة               . الى اسرائيل 
ويقيم مئات المهاجرين   . ة العسكرية على غرار الجميع لكنهم يحتقرونني ألنني أسود         أديت الخدم  :ويقول. الثانية

  . في شقق تابعة لمركز استيعاب المهاجرين
  ١٧/٢/٢٠٠٦السفير 

  
  الى التصويت لألحزاب الصهيونية؟٤٨لماذا يتجه نصف فلسطينيي : تحقيق .٣٩

لتمييز واالضطهاد القومي في الدولة العبرية  عددهم يقارب مليوناً، يعانون من سياسة ا: الحياة،آمال شحادة
. ويكافحون من اجل تحصيل حقوقهم في المساواة، من دون ان يتخلوا عن انتمائهم العربي والفلسطيني

 من اليهود االسرائيليين يعتبرونهم خطرا على امن %٧٣. تعرضوا لمجازر بشعة الخافتهم وترحيلهم فما فعلوا
 . يريدون طردهم%٣١الدولة و

، خاضوا معركة صعبة حتى فرضوا وجودهم كمواطنين ووصلوا الى ٤٨هؤالء، المعروفون بفلسطينيي
الكنيست على رغم مالحقات السلطات االسرائيلية ومحاوالتها فرض ممثلين عنهم من عمالء الحكومة واتباع 

. طالبة بمساواتهمصمدوا وتحدوا وباتت الكنيست منصة مهمة للدفاع عن حقوقهم والم. االحزاب الصهيونية
وفي تلخيص الدورة االخيرة للكنيست تبين ان بعض النواب العرب يتقدمون على اعضاء الكنيست اليهود في 

 .معظم النشاطات البرلمانية
 في استطالع للرأي أجري اخيراً عن االحزاب التي سيدلون بأصواتهم ٤٨مع هذا، عندما سئل فلسطينيو
وهي نسبة اثارت نقاشا ! انهم سيصوتون لالحزاب الصهيونية% ٤٩انية اجاب لمصلحتها في االنتخابات البرلم

تساءل فيه كثيرون عن دوافع هذا التوجه، وهل هو نتاج حال احباط ويأس، ام فقدان ثقة باالحزاب العربية 
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راً، ام انها ونوابها؟ وهل هو نتيجة طبيعية تتماشى وتطور االحداث التي شهدتها الحلبة السياسية االسرائيلية اخي
 نتاج سياسة اسرائيلية هدفت الى الوصول الى هذه النتيجة؟

 االبتعاد عن الوجود
وبحساب بسيط . %١٣ من سكان اسرائيل وتبلغ نسبة من يحق لهم التصويت %١٨ نسبة ٤٨يشكل فلسطينيو

لى الكنيست، لعدد االصوات لكل مقعد يمكن لهذه النسبة ان توصل ما ال يقل عن خمسة عشر نائبا عربيا ا
وفي الدورة االخيرة كانوا ممثلين .  دورة للكنيست لم ينجحوا في الحصول على هذا التمثيل١٦لكنهم على مدار 

محمد بركة واحمد طيبي وعصام مخول وعزمي بشارة وجمال : بثمانية اعضاء من ثالث قوائم عربية، وهم
اربعة نواب عرب اثنان منهما عن العمل هم وهناك . زحالقة وواصل طه وعبد المالك دهامشة وطلب الصانع

 .ليكود هما ايوب قرا ومجلي وهبيال نغالب مجادلة وصالح طريف، وآخران ع
 وفي %٧.ولم تصل نسبة التصويت بين هذه الشريحة الفلسطينية في معظم االنتخابات البرلمانية الى 

 اصواتهم %٣٤حزاب العربية فيما اعطى  من المقترعين بأصواتهم لمصلحة اال%٦٦االنتخابات االخيرة ادلى 
 .لالحزاب الصهيونية

ومع اقرار الكنيست في دورته البرلمانية االخيرة قانوناً يهدف الى اسقاط القوائم الصغيرة برفع نسبة الحسم الى 
اثنين في المئة، فان قائمتين عربيتين مهددتان بخطر عدم اجتياز نسبة الحسم لعدم حصولهما على اصوات 

 .لهما الى هذه النسبة، وهما التجمع الوطني الديموقراطي والقائمة العربية الموحدةتوص
ومع ظهور نتائج استطالع . %٧٠ويتطلب هذا القانون ان تتجاوز نسبة التصويت بين العرب للقوائم العربية 

االحزاب الرأي الذي يشير الى خطر ارتفاع نسبة التصويت لالحزاب الصهيونية، زاد القلق على مصير 
لكن المواقف التي . العربية وخرجت اصوات دعت الى تحالف القوائم العربية في قائمة واحدة او اثنتين

طرحتها االحزاب والنقاش الذي شهده الوسط العربي حول الموضوع جعل المسالة شبه مستحيلة، الى ان 
يار اثنتين على االقل منها نسبة الحسم تقدمت الى الكنيست اربع قوائم، ما يعني ان هناك خطراً جدياً على اجت

 .ما سيؤدي الى تراجع عدد االعضاء العرب
 من المسؤول؟

تشير التوقعات الى أن النسبة االعلى من االصوات التي سيدلي بها الناخبون العرب لالحزاب الصهيونية 
 .  ستصب في مصلحة حزبي العمل وكاديما

ي معهد فان لير في القدس المؤرخ عادل مناع عن اعتقاده بأن وأعرب مدير مركز دراسات المجتمع العربي ف
هذا التوجه بين الناخبين العرب مرده قناعتهم بأن النواب العرب لم ولن يكونوا يوما في موقع اتخاذ القرار وال 
جزءا من ائتالف حكومي يمكنهم من المساهمة في اتخاذ قرارات مصيرية او التأثير في مثل هذه القرارات، 

النواب العرب في الكنيست يمثلون، :  وأوضح. ان كان ذلك ال يعفي هؤالء النواب من قسط من المسؤوليةو
في احسن االحوال، خطاب الشارع العربي ومصالحه ومطالبه في كل ما يتعلق بالمساواة والسالم، لكن 

ث وما حصل من زعزعة المواطن العربي مراقب لالحدا: وأضاف. امكاناتهم وظروفهم ال تتيح أكثر من ذلك
للخريطة السياسية في الشارع االسرائيلي، بخاصة انتخاب عمير بيرتس لرئاسة العمل، سيؤثر في هذا 

فالحديث هنا عن زعامة جديدة في العمل مختلفة عن زعامة شمعون بيريز الذي كان في االنتخابات . المواطن
وفي المجال السياسي . ية السلمية، وخسر رئاسة الحزباالخيرة في الحكومة ولم يقدم شيئا للعرب او حتى للعمل

يتحدث بشكل واضح عن ضرورة تحقيق السالم من خالل محادثات مع القيادة الفلسطينية، على عكس ما 
 .يخطط له كاديما من خطوات احادية في الضفة على غرار خطة االنسحاب من غزة

ة من اصوات الناخبين العرب، ألسباب عدة من بينها اما كاديما فيتوقع ان يحظى هو االخر بنسبة غير قليل
 انضواء شمعون بيريز في صفوفه، والشعور بأن تشكيلة الشخصيات في هذا الحزب مختلفة عن بقية االحزاب،

واعتبر مناع ان . وبأن اولمرت سيواصل بالتعاون مع بيريز طريق شارون في تحقيق السالم مع الفلسطينيين
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 شارون في ما يتعلق بالمسيرة السلمية والحديث عن ضمان وزير عربي في الحكومة الشعارات التي اطلقها
. والشعور بأن اولمرت سينفذ سياسته هذه لمواصلة تفوق الحزب، تشير الى ان هناك من يتحدث بلغة مختلفة

 .والمواطن العربي يتأثر بما تقوله الغالبية الحاكمة والمسيطرة
 التغيير الذي طرأ على قانون االنتخاب بالغاء التصويت المباشر لرئيس ويشير مناع، من جهة اخرى، الى

اذ كان الناخب يدلي بصوت لمرشح رئاسة الحكومة وآخر للقائمة الحزبية، وبالتالي كان العرب . الحكومة
يختارون مرشح رئاسة الحكومة من دون ربط ذلك بالحزب، وهذا ما كان يساعد على االدالء بنسبة اعلى 

اما اليوم فاالدالء بصوت واحد قد يدفع الناخب الى اتخاذ قرار نابع من رغبته بمن يؤيد . اب العربيةلالحز
 .لرئاسة الحكومة، وهكذا يذهب صوته الى االحزاب الصهيونية

 بين الخطاب والواقع
سية في  في ظل التغييرات التي عصفت بالساحة السيا٤٨اضافة الى ذلك كله، فان الوضع الداخلي لفلسطينيي

اسرائيل، يعكس نوعا من البلبلة لدى نسبة كبيرة منهم، بسبب الخيارات المحدودة للناخب العربي والتناقضات 
عندما يقرأ المواطن العربي لقادة االحزاب العربية في الصحافة او : وأوضح مناع. التي يسمعها ويشاهدها

ح امامه من تحليالت وتقويم لالوضاع يتناقض فما يطر. يشاهدهم في القنوات الفضائية يلحظ جملة تناقضات
والواقع الذي يعيشه ويلمسه في حياته اليومية، ما قد يدفعه في النهاية الى حسم موقفه الى جانب االقوى الذي 

 .يقرر في قضاياه االجتماعية واالقتصادية وايضا في قضية السالم
في تقويمه لتأثير االوضاع السياسية في موقف الناخب الباحث في العلوم السياسية الدكتور اسعد غانم ال يختلف 

ان االداء السيئ للنواب : وأوضح. العربي عن تقويم مناع، لكنه يحمل النواب العرب جزءا كبيراً من المسؤولية
فالمواطن . العرب سبب أساس التجاه نحو نصف الناخبين العرب لالدالء بأصواتهم لمصلحة القوائم الصهيونية

وما لمسناه في . يوم لم يعد اداة يمكن تسييرها، بل اصبح مراقبا وفي امكانه ان يكتشف الحقيقة بنفسهالعربي ال
اذ . السنوات االربع االخيرة من اعضاء الكنيست من ظواهر تلفزيونية اظهر للمواطن عدم صدقية هؤالء

.  يحصل على ارض الواقع مغايرأطلقوا عبر شاشات التلفزة تصريحات رنانة، فيما كنا نعلم في المقابل ان ما
ارتباط النواب بالمواطن العربي بات كسياسة قيادة االحزاب الصهيونية تجاه هذا المواطن في : وأضاف
 .اذ كانت هذه تنساه وتتجاهله على مدار سنوات وتزوره قبل موعد االنتخابات طلبا لالصوات. الثمانينات

قبل : ي للنواب العرب كلما طرحت قضية حق العودة، ويقولويشير على سبيل المثال، الى الظهور االعالم
اما . فترة قصيرة فقط عقد في الناصرة مؤتمر حق العودة، واستقطب شخصيات من الخارج واخرى يهودية

النواب العرب الذين لم تمر مناسبة تطرح فيها هذه القضية في وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية 
فت غانم أيضاً الى مسألة مهمة في تحديد لوي .لمقدمة، فلم يشارك منهم سوى عضو واحداال وكانوا في ا

توجهات الناخب العربي، وتتمثل في التصريحات الرنانة حول قناعة االحزاب العربية بالتمثيل النسائي، والتي 
ه، ولم يعد ممكناً ويخلص الى ان المواطن العربي بات واعيا لكل ما يدور من حول. بقيت في اطار الترويج

يتحدثون علنا عن قضايا سياسية واجتماعية، فيما الحقيقة ان كال منهم يفكر كيف يحافظ على مقعده . استغفاله
 .في االنتخابات المقبلة

  ١٧/٢/٢٠٠٦الحياة 
  
  الوزراء العرب يجددون دعمهم لالقتصاد الفلسطيني  .٤٠

اعي العربي في ختام اجتماعاته بأبوظبي قرارات اصدر المجلس االقتصادي واالجتم:  ـ أحمد محسني  أبوظب
لدعم االقتصاد الفلسطيني من بينها الطلب من الدول العربية حكومات وشعوبا االستمرار في تقديم الدعم المالي                
والعيني للشعب الفلسطيني بما في ذلك توسيع قاعدة المساهمين في صندوق األقصى واالنتفاضة من أجل دعـم                 

وقـرر   . سطيني في مواجهة العدوان اإلسرائيلي المستمر وإعادة إعمار ما دمره االحـتالل           صمود الشعب الفل  
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المجلس الطلب من الدول العربية التي لم تنفذ قرار القمة العربية والقاضي بإعفاء السلع والمنتجات الفلـسطينية       
تخاذ اإلجـراءات الالزمـة     من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل واإلسراع في ا           

كما قرر الوزراء دعوة الدول العربية على مستوى الحكومات ومؤسسات القطـاع الخـاص              . لتنفيذ هذا القرار  
والمؤسسات المالية واإلنمائية العربية ورجال األعمال العرب للمشاركة الفاعلة في أعمـال مـؤتمر فلـسطين                

  .  وتشجيع هذه األطراف لالستثمار في فلسطين٢٠٠٦ريل  اب١٠ و٨للتنمية واالستثمار المزمع عقده بين 
 ١٧/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  الترويج لفرص استثمارية ومشروعات بمليارات الدوالرات في فلسطين  .٤١

 في إجابة على سؤال عن مخططاتهم لمحاربة الفقر والبطالة المتفشية في األراضـي الفلـسطينية                : كفاية أولير 
تمكن االقتصاد الفلسطيني من النمـو      ولكثير من أجل تحسين األوضاع المعيشية       إننا عملنا ا  : قال مازن سنقرط  

وعمـا إن كـان      ،  % ٢٢إلـى   % ٢٦خالل العام المنصرم، كما تمكنا من تقليل نسبة البطالة من           % ٩بنسبة  
 كان هناك عـدد مـن المـستثمرين   : سيسمح للمستثمرين اإلسرائيليين باالستثمار في األراضي الفلسطينية قال  

اإلسرائيليين في مناطق صناعية على حدود غزة ولكن أجبروا بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة على إخـالء                 
كما أن قرار عدم السماح للمستثمرين اإلسرائيليين باالستثمار في مشاريع فلسطينية هو             تلك المنطقة الصناعية،    

وأضاف إن هناك فرصا استثمارية كبيرة متاحة       . قرار إسرائيلي ونحن لن نهرول نحو المستثمرين اإلسرائيليين       
 مليار دوالر، باإلضافة إلـى مـشاريع        ١٢٠سواء في بناء مطار غزة والذي تصل تكلفة إنشائه وتوسعته إلى            

إننا نسقنا مـع المجتمـع      : وعن كيفية دخول المستثمر العربي قال      . اإلسكان، السياحية ومشاريع أخرى كثيرة    
 ضرورة أن يدخل المستثمر العربي بكرامة سـواء عبـر األراضـي األردنيـة أو                الدولي واإلسرائيليين على  

  . المصرية، ونحن نرحب بإخواننا المستثمرين من الدول العربية الشقيقة
 ١٧/٢/٢٠٠٦البيان 

  
  من المواليد الجدد في الخليل مصابون بفقر الدم % ٤٤ :تقرير .٤٢

من مجموع المواليـد الجـدد فـي المحافظـة،          % ٤٤كشف تقرير إحصائي في محافظة الخليل، أن ما نسبته          
من أطفال المحافظة،   % ٣٥وأوضحت جمعية أرض األطفال، أن ما نسبته         .مصابون بمرض فقر الدم الخالص    

 .منهم يعانون من سوء التغذية وفقر الدم معاً       % ٢١,١يعانون من سوء التغذية بدرجات متفاوتة، وأن ما نسبته          
  . السيدات يعانين من فقر الدممن% ٣٥وبين أن ما نسبته 

  ١٦/٢/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
  الى روسيا مطلع آذار » حماس«وفد  .٤٣

حركة حماس على «اعلنت الخارجية الروسية امس انها اتفقت مع :   رائد جبر–موسكو  ١٧/٢/٢٠٠٦الحياة 
ان الخارجية الروسية بدأت نشاطاً » الحياة«وعلمت  . ن قيادييها لموسكو مطلع آذار المقبلمموعد لزيارة وفد 

مكثفا للتحضير للزيارة، وبحسب المصدر الديبلوماسي الروسي، تشغل القرارات الصادرة عن اجتماع الرباعية 
التعرف عن قرب على رؤية «كما تسعى موسكو الى . الدولية محورا اساسيا على جدول اعمال المناقشات

  . االسرائيلية وآفاق تطورات التسوية السلمية في المنطقة- ت الفلسطينية الحركة للوضع على صعيد العالقا
تلقت دعوة رسمية أمس من الحكومة الروسـية لزيـارة          »قال إسماعيل هنية إن الحركة       ١٧/٢/٢٠٠٦البيان  

وأوضح أن الوفد الذي سيزور موسـكو       . ، من دون أن يحدد موعداً لهذه الزيارة       «موسكو وسنلبي الدعوة قريباً   
كما قال القيادي في الحركة خليل أبو ليلة إن الحركة تلقـت             . «سيكون من قيادة حماس في الداخل والخارج      »
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دعوة رسمية إلجراء محادثات في روسيا، وأن الدعوة أرسلت إلى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة                
  . وانه سيتم االتفاق على موعد الزيارة في وقت الحق

أن من  صالح البردويل، هعلنما أ :لندن من  علي الصالح عن مراسلها١٧/٢/٢٠٠٦وسط  الشرق األوأضافت
خالد أرسلت إلى قد  ستتم بعد عدة أيام على انعقاد جلسة تنصيب المجلس التشريعي  لزيارة روسيا التيالدعوة
  .قادة في غزةال سيضم مشعل أو شخصية توازيه، وعددا من الحركةواشار إلى أن وفد . مشعل

  
  رايس تتعرض لهجوم أعضاء الكونغرس بسبب فوز حماس  .٤٤

تعرضت كوندوليزا رايس إلى هجوم قوي من أعضاء في الكونغرس بسبب مـا وصـفوه بأخطـاء الـسياسة                   
ولفت األعضاء في   . األميركية في منطقة الشرق األوسط التي ساهمت في فوز األحزاب اإلسالمية في المنطقة            

سالمية التي سجلت مكاسب في االنتخابات االخيرة، بينها حركـة حمـاس فـي              انتقادهم الحاد الى االحزاب اال    
نعم «ولكن رايس من جانبها استبسلت في الدفاع عن سياستها وسياسة بوش، قائلة               .فلسطين وجماعة اإلخوان  

ستحدث بعض النتائج السيئة من وجهة النظر األميركية لكني ال اعتقد ان سياستنا يجـب ان تـدعو إلجـراء                    
علينـا أال نتوقـع ان تتطـور االحـزاب          «: وأضافت،  النتخابات فقط حين ينتخب مرشحون اصدقاء الميركا      ا

وجادلت بأنها بذلت قصارى جهدها في عملية السالم في الـشرق االوسـط، وان     . »السياسية بين ليلة وضحاها   
  . خب الفلسطيني من فتحلم يكن نتيجة فشل السياسة الخارجية االميركية، بل نتيجة غضب النا« حماس«فوز 

  ١٧/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  
 واشنطن تحاول وضع صيغة تمنع انهيار الجبهة الدولية ضد حماس .٤٥

 تـضمن    حمـاس   بادرت اإلدارة األميركية إلى وضع صيغة معتدلة للتعامل مع حركة          : نظير مجلي  ،تل أبيب 
ية من طرفها ولكن مـن دون التـسبب         االستمرار في الموقف الحازم منها واإلصرار على تنفيذ الشروط الدول         

وحسب مصادر إسرائيلية عليمة، فإن الواليات المتحدة طلبت من إسرائيل أيضا أال              .بانهيار السلطة الفلسطينية  
تمارس ضغوطا على الفلسطينيين ذات آثار مدمرة والحذر الشديد من أن يكون هنالك سقف واضح للضغوط ال                 

ن إلسرائيل أنها تؤيد القيام بإجراءات مشددة في الناحية العسكرية ضـد            وأوضحت واشنط . يعطي نتائج عكسية  
التنظيمات المسلحة الفلسطينية، ولكنها تتحفظ من إجراءات قاسية في الموضوع االقتـصادي مـن شـأنها أن                 

  .تتسبب في الجوع للمواطنين
  ١٧/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

  
  واألمريكيين " حماس"اتصاالت بين  .٤٦

، مشيراً بهذا الـشأن     ”حماس“أكدت مصادر أمريكية وجود محاوالت لفتح حوار مع           :بدريواشنطن  حنان ال   
عمر سليمان خالل زيارتها المرتقبة األسبوع المقبل الى القاهرة، إال          والى اللقاء المرتقب بين كوندوليزا رايس       

من شأنها فتح حوار يـضم      أن مصدراً أمريكياً مسؤوالً نفى ما تردد عن وجود أفكار أمريكية مصرية مشتركة              
قال نزار رمضان إن الحركـة أجـرت        من ناحية أخرى،    . ”حماس“جهات أمنية أمريكية وقيادات سياسية من       

من الضروري إجراء اتصاالت    “اتصاالت غير رسمية مع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، مشيراً الى أنه            
  .”إسرائيل“فنية مع 

  ١٧/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
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  بالزي يدعو حماس الى االعتراف باسرائيل-دوست .٤٧
 حركـة   أمـس  دعا وزير الخارجية الفرنسي      :  باريس  من اف ب  نقالً عن  ١٧/٢/٢٠٠٦الغد األردنية    نشرت

اعترفـوا  : قلنا لهم "وقال   ".امام مسؤولياتها "حماس الى االعتراف باسرائيل معتبرا ان روسيا وضعت الحركة          
تفاقات بين اسرائيل ومنظمة التحرير وخصوصا قولوا علنا وبوضوح انكـم سـتوقفون             باسرائيل واعترفوا باال  

برأيي نحن قريبون جدا من هذا االمر شرط ان تستأنف          . يجب االنتقال من العنف الى الحوار     "واضاف   ".العنف
  .حماس العملية السياسية وتنبذ العنف

 الفرنسي في إسرائيل إن من يعتقد أن قادة         قال السفير  :١٦/٢/٢٠٠٦مركز دراسات الشرق األوسط      وأضاف
حركة حماس سوف يسيرون فوق سجادة حمراء في قصر األليزيه ينبغي عليه أن يدرك أن األمور ليست على                  
هذا النحو، حيث أن موقفنا في غاية الوضوح، إذ أننا لن نتحدث مع هذا التنظيم طالما ال يعترف بحق إسرائيل                    

اقات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والفلسطينيين، وبشكل خاص ما اتفق عليـه              في الوجود، ولم يقبل االتف    
لقد فوجَِئتْ السلطاتُ الفرنسية بشكل كبير مـن الـدعوة بـوتين وإن الـرئيس               : وقال السفير أيضا   .في أوسلو 

  .نحن ال نعتزم توجيه أي استنكار وأضاف .الروسي قد لجأ إلى هذا اإلجراء دون التشاور مع أحد
  
  أوروبا تحدد االتصال بالحركة بعد التشكيل .٤٨

لن نوجه دعوة الى اي شخص مـن حمـاس          ''قال خافير سوالنا عقب اجتماعه مع محمود عباس         :  محمدبشير
قد يتعين علينا أن نفكر في كيفية التعامـل مـع الحكومـة             ''وأضاف   . ''الوروبا قبل أن نعلم تشكيلة الحكومة     

  . ''حدد في وقتهالجديدة ولكن االمر يجب أن ي
 ١٧/٢/٢٠٠٦عكاظ 

  
  بريطانيا تسعى إلى بناء جسور عالقات مع اإلخوان .٤٩

  ترجمة الزيتونة
خارجية البريطانية أمس تكشف أن الحكومة البريطانية تسعى  إلى تسربت مذكرة من ال: سكيل. أ. إيوين ماك

والمذكرة التي كتبت في السابع عشر من كانون .  بناء جسور عالقات مع حركة اإلخوان المسلمين في مصر
الثاني الماضي وتسربت إلى مجلة نيوستايتسمان  توصي بالمزيد من التواصل مع حركة اإلخوان المصرية وقد 

إن الكشف عن أي تغيير في طريقة تعاملنا مع :" وتقول التوصية. ر الخارجية سترو هذه التوصيةتبنى وزي
".  حركة اإلخوان يجب أن يكون في غاية الدقة والعناية وذلك من أجل سالمة العالقات الثنائية بيننا وبين مصر

يذكر أن . من المفترض أنها سريةوقد فُتح تحقيق في الخارجية البريطانية أمس حول تسرب المذكرة التي كان 
  .المذكرة كتبتها جولي ماكريغور

  ١٧/٢/٢٠٠٦الغارديان 
  
  الرئيس الروماني يدعو حماس إلى االعتراف بإسرائيل  .٥٠

طالب الرئيس الروماني باسيسكو حركة حماس وإسرائيل الى االعتراف بحق اآلخـر            :   أيمن عبوشي  ،الدوحة
حماس مـشيراً إلـى أن التـزام        »واعتبر أن الكرة اآلن في ملعب       . في الوجود ضمن دولة آمنة ومعترف بها      

الحركة بالعملية السلمية من شأنه أن يعزز السالم في المنطقة، وأن رفض الحركة للتخلي عن مطلبها بإزالـة                  
  . إسرائيل عن الوجود سوف يعقد الوضع، ولن يسهم في حل القضية

  ١٧/٢/٢٠٠٦البيان  
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  لسفارة االسرائيلية في نواكشوط احباط محاولة لمهاجمة ا .٥١
كشفت صحيفة يديعوت احرنوت امس ان جهاز االمن الموريتاني تمكن من احباط عملية ضد              : وائل بنات : غزة

واشارت الصحيفة الى ان احباط العملية حدث قبـل          .السفارة االسرائيلية في نواكشوط وضد السفير االسرائيلي      
صحيفة ان االجهزة األمنية أبلغت نظيرتها االسـرائيلية بأنهـا          الواكدت   .عدة اشهر، ولكنه لم ينشر حتى اآلن      

واشارت الى أن اعتقاالت واسعة لعناصر اسالمية قد جرت         . اعتقلت عددا من المشتبه بهم في نشاطات ارهابية       
  . في موريتانيا مؤخرا، وقد ضبطت بحوزتهم اسلحة 

  ١٧/٢/٢٠٠٦الوطن السعودية 
  

  مادياً ومعنوياً" حماس"نيين يتعهدون بدعم عشرات اآلالف من اليم .٥٢
لحركـة  " الدعم الكامل "دعت مسيرات حاشدة انطلقت في معظم محافظات اليمن، تنديداً بالرسوم المسيئة، إلى             

، عدم  "حماس"وردد آالف المتظاهرين، شعارات تشدد على حركة        . الضاغط ضدها " الغرب"، في وجه    "حماس"
ودعـا المتظـاهرون    . فها ومبادئها، التي قطعتها على نفسها في برنامجها االنتخابي        التراجع عن ثوابتها ومواق   
وقال الذارحي، أحد أبرز الشخصيات السياسية واالجتماعيـة        . مادياً ومعنويا " حماس"العالم اإلسالمي إلى دعم     

ـ "إن أفضل رد على األوروبيين الذين رفضوا االعتذار هو دعم حركة            "في اليمن، والعضو     والـشعب  " اسحم
، يعتبر الرد أيضاً على ما حـدث للعـراقيين، مـن قبـل              "حماس"وأكد أن دعم     . ، على حد تأكيده   "الفلسطيني

  ".علينا أن نقاسم أهل فلسطين لقمة العيش"األمريكيين والبريطانيين في معتقل أبو غريب، وقال 
  )١٦/٠٢/٠٦( خدمة قدس برس -صنعاء 

  
  الفلسطينيفيلم أردني يجسد معاناة الشعب .٥٣

، يظهر  »أرض واحدة .. ثالثة غيتوهات «أعدت الهيئة الملكية األردنية لألفالم فيلما وثائقيا قصيرا يحمل عنوان           
ويتخلل الفيلم، الذي استغرق إعداده     . جانبا من معاناة الشعب الفلسطيني جراء قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل          

باإلضافة إلى مقابالت أجريـت     ،  معاناةالصورا فوتوغرافية تجسد     دقيقة، مشاهد حية و    ١٥ثالثة اشهر وطوله    
مع مواطنين أردنيين شاركوا في مظاهرات واعتصامات سلمية جرت في عمان من قبل الفعاليـات الوطنيـة                 

  . األردنية المناهضة للجدار
  ١٧/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

 
  مجرد خرافة: الخيار الثالث في الشرق األوسط .٥٤

 شبلي تلحمي
  :ة الزيتونةترجم

الحقيقة التي كشفها فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية أنه إذا أجريت اليوم انتخابات حرة 
فحتى مع كل الجهود الدولية . في باقي العالم العربي فإن األحزاب اإلسالمية سوف تنجح في معظم الدول

غير الحكومية، فإن أي انتخابات خالل السنوات الخمس والمنظمات األهلية " المجتمع المدني"المبذولة لدعم 
والقناعة السائدة في واشنطن منذ بضع سنوات بأن الجهود والبرامج . المقبلة سوف تتمخض عن نفس النتائج

 . األمريكية يمكنها أن تساعد على بناء خيار ثالث لكل من الحكومات الحالية واإلسالميين ليس سوى وهم
قوتان منظمتان في السياسة العربية، الحركات والتنظيمات اإلسالمية التي تستمد قوتها من بشكل أساسي، هناك 

الشعوب المحرومة من الحقوق السياسية والتي يتم تعبئتها من خالل المسجد، والنخب الحاكمة، طبعاً هناك 
فرصهم تظل ضئيلة، منظمات وجماعات أخرى تلبي تطلعاتها في كثير من األحيان تطلعات عامة الناس، ولكن 

وعادة يحلو لنا أن نتهم إلى الحكومات السيئة التي تفرض دائماً أن يكون الخيار بينها وبين اإلسالميين بأنها 
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هي المسبب لهذا الوضع، ولكن في الحقيقة ما ذكرناه هو نتيجة طبيعية للسياسة حتى في الديمقراطيات 
 في الكثير من األنظمة السياسية ذات التعددية الحزبية في وحتى. الناضجة، حتى في الواليات المتحدة نفسها

البرلمان، فإن السياسة تتحول إلى منافسة بين قوتين أساسيتين مسيطرتين، وهذا ما يجعل من الصعوبة بمكان 
وأظن أنه ليس من الحكمة أن نتوقع أننا نستطيع أن نهندس وضعاً مختلفاً عن هذه . أن ينبثق فريق ثالث

في الشرق األوسط، ليس ألن الديمقراطية مستحيلة العالم العربي، فما يلفت النظر في االنتخابات المعادلة 
فعشرين بالمائة . الفلسطينية أنها كانت حرة وسادتها المنافسة القوية رغم صعوبة األوضاع التي أجريت فيها

ومن . مة قبلت النتيجة وتنحت جانباًمن المرشحين بمن فيهم المنتمون إلى حركة حماس كن إناثاً، والنخب الحاك
ناحية أخرى، فإن مرشحي حركة اإلخوان المسلمين استطاعوا أن ينافسوا شخصيات مهمة في الحزب الحاكم 

  . وينحوها جانباً في الكثير من المناطق التي أجريت فيها االنتخابات
الوحيد المنظم للحكومات، وهو وضع ال ولكن ألنه في هذه اللحظة التاريخية تشكل الحركات اإلسالمية البديل 

فالحكومات الحالية ال تتمتع بالشعبية، فقد أجريت  استطالعاً بالتعاون مع مؤسسة . يبدو أنه سيتغير قريباً
زوغبي انترناشيونال في أكتوبر الماضي في كل من مصر والسعودية والمغرب واألردن ولبنان واإلمارات 

فكان الرئيس ) خارج بالدهم(ب عن قادة العالم الذين يحظون باحترامهم العربية المتحدة سألت فيه العر
بالنظر إلى كونه يعارض سياسات (الفرنسي جاك شيراك هو الرئيس الوحيد الذي حصل على أرقام عالية 

بالمائة من األصوات، في حين يرى ٢، في حين لم ينل أي زعيم عربي أكثر من )الواليات المتحدة في العراق
ر من العرب أن دور رجال الدين في السياسة العربية متواضع أكثر من اللزوم، فهناك إذن فراغ قيادي الكثي

 .  من المؤكد أنه سيطيح بالحكومات في أي انتخابات حرة قد تجري في الدول العربية
ة في الشرق وهذا ما يترك سياسة الواليات المتحدة الخارجية أمام خيارات محدودة، فاالنتخابات الديمقراطي

األوسط سوف تؤدي بكل تأكيد إلى سيطرة الجماعات اإلسالمية، مما يعني أن الواليات المتحدة ستكون أمام أما 
المضي في سياسة المواجهة التي ستكون ضريبتها مرتفعة بالنسبة لكل األطراف المعنية، أو أن تبحث عن 

ويبقى هناك شك كبير ما . ياً وأخذه بعين االعتبارطريقة لبناء جسور التواصل معهم، وهو أمر التفكير به جد
إذا كانت أهداف هذه المجموعات اإلسالمية الحقيقية ستتوازن قليالً حين تحظى بفرصة االنفتاح، أو أن أهدافهم 

وهذا ما يتطلب . بشكل عام ستختلف حين يكونون في السلطة عما كانت عليه حين كانوا مجموعات معارضة
مع هذه الحركات، والكثير من الصبر واإلرادة من أجل أن نعطي هذه الحكومات الجديدة وجود تواصل جزئي 

والحقيقة أنه يمكن لحركة حماس أن تشكل مجاالً . الوقت والمساحة من أجل تخضع أهدافها الختبار الواقع
 . لتجربة التواصل الحذر الذي قد يصل إلى بها الحداثة

ن هناك خيار واحد ال ثاني له، أن نعيد التفكير سياسة تسريع الديمقراطية فإذا كنا ال نريد بناء التواصل فإ
االنتخابية ونركز أكثر مقاربة أخرى مبنية على اإلصالح االقتصادي والمؤسساتي للحكومات الحالية، إذ ليس 

 . من المرجح أن نشهد قريبا والدة طرف ثالث  ينافس اإلسالميين أو الحكومات الحالية
طبيعة الرسالة التي كانت تريد الواليات المتحدة أن ترسلها من خالل سياستها الخارجية عن مهما كانت 

فمعظم الحكومات العربية ترى في دفاع . الديمقراطية، فإن هذه الرسالة لم تكن واضحة في الشرق األوسط
  . في القضايا اإلستراتيجيةالواليات المتحدة عن األمريكية عن الديمقراطية مجرد أداة ضغط عليها لتتعاون معها 

١٧/٢/٢٠٠٦واشنطن بوست   
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  والرهان الروسي عليها" حماس"ورقة  .٥٥
  موسكو/حسام عبد الحميد. د

للتباحث في موسكو، قطعا من باب سياسـة التـرويض أو           " حماس"لم تأت دعوة الرئيس الروسي بوتين قيادة        
اق خطط اإلدارة الروسية للعـودة إلـى الـشرق          المالهاة، كما حاول أن يبرهن البعض، وكذلك لم تأت في سي          

  .األوسط بدور أكبر مما حصلت عليه ضمن دورها في الرباعية فقط والذي كان بدوره عقيما لحد ما
فجميع المؤشرات توصلنا إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير إذ أن العالم لم يستوعب حجم االنقالب والتغيير الـذي                    

خيرة في فلسطين، ولن نكون مبالغين عندما نقول إن انعكاسات هذه النتائج ستـصل              أفرزته نتائج االنتخابات األ   
لما هو أبعد من دائرة الشرق األوسط وتلقى صدى لها في السياسة الخارجية للعديد من دول العالم ونخص منها                   

 لمـا آلـت إليـه       روسيا والتي لم تكن تحلم بهكذا فرصة من قبل، عبرت عن فرحتها            .بالذكر روسيا االتحادية  
؟ "حمـاس "فما هي األسباب الحقيقية لالهتمام الروسي بفوز         .األمور في دعوة رئيسها لقادة حماس إلى موسكو       

                حماس"وبغض النظر عن العالقة التاريخية بين اإلتحاد السوفيتي أو وريثته الحالية مع الشعب الفلسطيني فإن "
  .لساحة الدوليةقد تصبح الورقة الرابحة الوحيدة لروسيا على ا

إذ أن ورقة المفاعل النووي اإليراني والتي استغلتها روسيا أحسن استغالل باتت تستنفذ آخر ما لديها من طاقة                  
وتعيش لحظاتها األخيرة ولن تستطيع التلويح بها شأنها شأن ورقة الغاز الذي تزود روسيا بـه دول اإلتّحـاد                   

  .قتصادية مجرد التفكير به كورقة ضغطاألوروبي إذ تمنع األخالقيات والمصالح اال
إلى موسكو ساعدت روسيا في تأكيد إيصال رسالة إلى العالم اإلسالمي مفادها أن روسـيا هـي   " حماس"دعوة  

السند للدول العربية واإلسالمية والتي تجلّت في معارضتها للحرب على العراق ومناهضتها للمؤامرات ضـد               
ة في شأن المفاعل النووي اإليراني بشكل عام، وإلى المقاتلين الشيشان بشكل            سوريا وموقفها من السياسة الغربي    

خاص مضمونها أنه بإمكان الشعب الشيشاني أن يقرر مصيره عبر صناديق االقتراع وبأن اإلدارة الشيـشانية                
 عدوة للتدخالت   وأنّها ليست عدوة للمسلمين كما يحاول أن يروج البعض، وإنّما          .الحالية والمنتخبة هي الشرعية   

  الخارجية في شئونها تحت ستار اإلسالم
ففي الوقت الذي حصلت فيه روسيا على صفة مراقب في منظمة المؤتمر اإلسالمي والتي جاءت تلك الخطوة                  
لتثبت للعالم اإلسالمي بأن الهدف من المشاكل في جمهورية الشيشان كان يتركز على خلق نوع من التـصادم                  

  . اإلسالمي وإضعاف موقفها في المحافل الدوليةبين روسيا والعالم
يتكرر موضوع التصادم بين الغرب والعالم اإلسالمي على إثر نشر الصور الكاريكاتورية التي تـسخر مـن                 

فتأتي دعوة بوتين لقادة حماس لتبعد روسيا عن تلك الدوامة وتقف في الـصف              . الرسول صلي اهللا عليه وسلّم    
  .اإلسالمي

ماس والحصول على العضوية بصفة مراقب في منظمة المؤتمر اإلسالمي لها دواعيها الخاصة             دعوة بوتين لح  
ومن بين تلك الدواعي التغيير الديموغرافي الحاصل في روسيا االتحادية، حيث تتوقّع اإلحصائيات أن تكـون                

مواليد كما هو عليه، ناهيـك      غالبية السكان بعد ثالثة عقود من المسلمين الروس إذا ما إستمر معدل الوفيات وال             
عن االعتناق المتزايد لإلسالم من قبل الروس غير المسلمين مما يجعل من دعوة حماس ضرورة وطنية ملحة                 
للتقرب من المواطنين المسلمين وكسب ثقتهم وهو ما يدعمه الشارع الروسي المؤيد لتوجه الرئيس بوتين بهـذا                 

 قائمة المنظمات اإلرهابية في روسيا ليجني ثمـاره اآلن، فهـي            ضمن" حماس"وجاء عدم إدراج     .الخصوص
منظمة إرهابية، وهي من سيكون الوسيط وإن صح التعبير سيدة          " حماس"الوحيدة ضمن الرباعية التي ال تعتبر       

  .الموقف في أي مفاوضات قد يتم إجراءها في المستقبل
" إسرائيل"غير معنية بسحب اعتراف من حماس بحق        هذه المعطيات مجتمعة تجعلنا نستنتج أن اإلدارة الروسية         

في الوجود أو االعتراف بخارطة الطريق على المدى القريب ذلك أنه ليس من مصلحتها حرق أقـوي وآخـر                   
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ورقة لديها لسبب، والسبب األخر كونها تعرف الجواب مسبقا فلن يكون هناك داعي أن تحـرج نفـسها أمـام                    
  .اس إلى العالم اإلسالمي وليس إلى الشرق األوسط فقطاألطراف األخرى وإغالق بوابة حم

الذي جاء على لسان قادتها والذي      " حماس"من هذا المنطلق نفهم أن التوجهات الروسية متناغمة جدا مع طرح            
فروسـيا  . يدعو إلى هدنة طويلة األمد وهذا الخيار سيكون األفضل لكال من حماس روسيا واألطراف األخرى              

الموقف وتعمل على طهيه ومن ثم تقديمه إلى طاولة الرباعية كأفضل ما يمكن التوصل إليه فـي                 قد تتبنّى هذا    
الوقت الراهن، وسوف يتم اعتبار ذلك نصرا لسياسة روسيا الخارجية وتقليصا للهيمنة األمريكية في المنطقـة                

  ".حماس"وفي ذات الوقت تلبية لرغبة 
إلضافة لمعطيات أخرى سبقني في سردها العديد من المحللين تفنّد          هذه األسباب والمعطيات التي تم عرضها با      

لتلك الدعوة بداية لسلسة من التنـازالت أو        " حماس"اآلراء والكتابات التي يحاول فيها البعض إظهار من قبول          
يوحوا بأن روسيا ستلعب نفس الدور الذي لعبه اإلتّحاد السوفيتي في جر منظمـة التحريـر الفلـسطينية إلـى          
مفاوضات أوسلو وشالل التنازالت وبكل األحوال دعونا ال نحكم على األمور قبل حـدوثها وبـسلبية عميـاء                  

  .ولنترك األيام القريبة القادمة تجيب عن كل التساؤالت
  ١٦/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ما حدث مع فتح سيحدث مع حماس .٥٦

  نزيه القسوس  
أيها المار من هنا، كما أنت اآلن كنت أنا وكما أنا اآلن سـتكون              : ور وتقول وجدت العبارة التالية على أحد القب     

فقد كانت منظمة فتح    . وهذا القول يعتقد بعض المراقبين بأنه ينطبق تماما على منظمة فتح وحركة حماس            . أنت
م، وهـذه   قبل اتفاقات أوسلو تعلن بأنها لن تتفاوض مع إسرائيل ولن تلقي السالح ولن توقع أي إتفاقيـة سـال                  

  .بالنسبة لها استراتيجية غير قابلة للتغيير مهما حدث من تغييرات على الساحتين العربية والدولية
قبل انعقاد مؤتمر مدريد بأسابيع قليلة كان بعض المتشددين من حركة فتح ومن معظـم الفـصائل الفلـسطينية                   

عض النواب االردنيين في ذلك الوقـت       يرفضون رفضا قاطعا اشتراك منظمة التحرير في هذا المؤتمر وكان ب          
وقد قام السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وزعيم حركة فتح بدعوة             . يقفون نفس هذا الموقف   

ثالثة من هؤالء النواب االردنيين المتشددين الذين يرفضون فكرة السالم مع إسرائيل الى مقره فـي تـونس،                  
يث أحضر مراسل السيد عرفات الشاي ووضعه على الطاولة وبعد خروجه قال            وعندما التقى معهم وأثناء الحد    
إنه هو الذي سيقتلني لو أقمت صـلحا        ) ويقصد المراسل (هل ترون هذا الشاب     : السيد عرفات بالحرف الواحد   

  .مع إسرائيل
وإسـرائيل، وبموجـب    وتمر األيام واذا بالعالم كله يفاجأ باعالن اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية              

هذه االتفاقات اعترفت منظمة التحرير ومعها منظمة فتح بالدولة العبرية، ويعود السيد عرفات ومعه قادة فـتح                 
  .الى الضفة الغربية وقطاع غزة ليشكلوا السلطة الفلسطينية

يـرا فـي    اآلن يبدو أن المشهد سيتكرر، فحركة حماس ستشكل قريبا حكومة فلسطينية ألنها حققـت فـوزا كب                
االنتخابات التشريعية وهي تعلن بمناسبة وبغير مناسبة على لسان زعمائها بأنها لن تلقي السالح وستظل تقاتل                

  .إسرائيل ولن تغير استراتيجيتها مهما تغيرت الظروف
يعتقد بعض المراقبين السياسيين بأن موقف حماس المتشدد هو موقف غير واقعـي، فقـد خاضـت حمـاس                   

شريعية على أساس اتفاقات أوسلو، والسلطة الفلسطينية التي ستشارك فيها حماس هـي موجـودة        االنتخابات الت 
على أساس هذه االتفاقات، والطموح األول واألخير لهذه السلطة هو إقامة دولة فلسطينية في الـضفة الغربيـة                  

إسرائيل وبعد أن توافـق  وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس، وهذه الدولة لن تقام إال بعد التفاوض مع  
إسرائيل على ذلك، والذي سيتفاوض مع إسرائيل هو الحكومة الفلسطينية وهذه الحكومة سيكون رئيسها ومعظم               
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وزرائها من حركة حماس، أي أن هذه الحركة ستكون مضطرة لتغيير استراتيجيتها شاءت أم أبـت إذا أرادت                  
  .أن تبقى في السلطة

 أن تتحول الى حزب سياسي لكنها في النهاية ستصبح حزبا ألن الظـروف              إن حركة حماس ترفض حتى اآلن     
تتطلب ذلك، فمنظمة فتح تحولت الى حزب سياسي لكن لها جناحا عسكريا هو كتائب شهداء األقـصى، ومـن                  

قبـور  الالمعتقد أن حركة حماس ستفعل مثل ما فعلت منظمة فتح بالضبط، لذلك فإن العبارة المكتوبة على أحد                  
  .  تماما على حركة حماس ومنظمة فتح، وستكشف لنا األيام القادمة هل نحن على صواب أم على خطأتنطبق

  ١٧/٢/٢٠٠٦الدستور 
  
  أوزان سياسية  .٥٧

 سحر بعاصيري
" حمـاس "تظن الحكومة االسرائيلية نفسها خفيفة الظل عندما تحول قرارها معاقبة الفلسطينيين على انتخـابهم               

تقـول مـثال    .  اسلوبها يجدي نفعا مع المجتمع الدولي او مع الفلسطينيين انفسهمموضوعا للمزاح، او تظن ان 
عن فرضها عقوبات اقتصادية انها ال تنوي تجويع الفلسطينيين حتى الموت بل فرض نوع من حميـة علـيهم                   

لضفة في غزة قررت منعه من االنتقال الى ا" حماس"او تقترح على رئيس وزراء من قادة       . تنقص اوزانهم فقط  
  . الغربية ان يمارس مهماته عبر االنترنت

هذا استخفاف بواقع فلسطيني جديد وجدي جدا ال يعكس المأزق الذي اوجده السرائيل وال يـشبه اسـتعدادات                  
قبل ايام عن وجود خطة اميركية      " النيويورك تايمس "لكنه يؤكد ما نشرته صحيفة      . المجتمع الدولي للتعامل معه   

ومع ان مسؤولين من الدولتين سارعوا الى نفي هذه المعلومات،          . حماس"ية حكومة تتوالها    اسرائيلية لتقويض ا  
فان نفيها ال يفيد الن تقويض السلطة الفلسطينية ليس امرا مستجدا ال على االسرائيليين وال االميركيين الذين لم                  

ة االسرائيلية تسير في هذا االتجاه      وسواء أكانت هناك خطة ام ال، فان السياس       ". فتح"يفعلوا من قبل اال تقويض      
وان " ستتغير قـوانين اللعبـة    "وقد اعلنت الحكومة انه ابتداء من السبت، عندما يلتئم المجلس التشريعي الجديد،             

  . واشنطن تؤيد اجراءاتها
ين ذلك ان ليس في تاريخ الفلسطيني     . لكن اي شخص يملك حدا ادنى من الفهم للفلسطينيين يدرك ان هذا ال ينفع             

ثم انها ال تتنـاقض     . اال ما يؤكد ان سياسة كهذه انما تزيد نسبة التحدي وتعزز قوة الطرف المستهدف وشعبيته              
منذ فوزها في االنتخابات فحسب، بل مع ما تبديه دول كثيـرة مـن              " حماس"مع المقاربة العقالنية التي تتبعها      
  . استعدادات الستيعاب الوضع الجديد

واسرائيل والتي تعتبـر  " حماس" خالد مشعل الى تركيا التي اقترحت القيام بوساطة بين      واال فما معنى ان يصل    
الحليف االقوى السرائيل في المنطقة؟ وما معنى ان تأتي هذه الزيارة بعد الدعوة التي وجهتها موسكو الى وفد                  

يارتها ويفعـل االردن  سيصل اليها قبل نهاية الشهر؟ وما معنى ان تدعو مصر وفدا من الحركة لز    " حماس"من  
  االمر نفسه؟ 

وليس المواقف االسـرائيلية او     " حماس"هذه هي الوجهة التي يمكن من خاللها قراءة تطور الموقف الدولي من             
ذلك ان ما تقوله اسرائيل اليوم يحكمه في الدرجة االولى اقترابها من            . حتى ما هو معلن من المواقف االميركية      

لضمان االصوات، وما تقوله واشنطن يحكمـه       " حماس"ا المتنافسون على التشدد مع      انتخابات عامة يتبارى فيه   
منظمة ارهابية ورغبتها في انتظار نتائج االنتخابـات االسـرائيلية، مـع            " حماس"في الدرجة االولى اعتبارها     

  . ادراكها ان الناخب االسرائيلي عموما لم يعد في مناخ مواجهة مع الفلسطينيين
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 اذار، لكنه انتظار تمـأله حركـة        ٢٨النتظار هو العنوان الى ما بعد االنتخابات االسرائيلية في          مرة اخرى، ا  
أبعد ما تكون عن النكـات االسـرائيلية        " حماس"ديبلوماسية قد تهييء اسسا جديدة لعالقة بين المجتمع الدولي و         

  . السمجة
١٧/٢/٢٠٠٦النهار اللبنانية   

  
  مصادر على حماس؟ أي مشروعية لالشتراطات متعددة ال .٥٨

  عوني فرسخ  
أي مشروعية وطنية لالعتراف بكيان ال يقر بأي حق عربي وال هو أسـقط طموحـات التوسـع الجغرافـي،               

  والهيمنة االقتصادية، والسيطرة السياسية؟
ما إن أعلنت حماس عزمها على خوض انتخابات المجلس التشريعي حتى توالت عليها االشـتراطات، تحـت                 

إذ طلب منها االعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، وااللتـزام بمـا           . ة وللظفر بقبول المجتمع الدولي    شعار الواقعي 
أي مشروعية قانونية أو وطنية لالشتراطات الثالثة؟ وهل المقصود         : سبق ان أقرته السلطة، والسؤال المحوري     

  بها حماس وحدها أم نهج المقاومة وطنياً وقومياً؟ 
تزل بال دستور وال خريطة رسمية تبين حدودها، وإذا كانت أساطير التوراة والتلمود ما              فإذا كانت إسرائيل لما     

برحت مصدر الوحي السياسي لقادتها العلمانيين والتلموديين على السواء، فأي إسرائيل مطلوب االعتراف بها؟              
لتي رسمها لها باحتاللهـا     ولكنها تجاوزت الحدود ا   . ١٨١هل هي الدولة التي أقيمت استنادا لقرار التقسيم رقم          

عنوة القدس الغربية وما يقارب نصف ما خص القسم العربي؟ أم هي عضو األمم المتحدة التي كـان شـرط                    
 بعـودة الالجئـين،     ١٩٤ والتزامها بموجبه تنفيذ القرار      ١٩٤٩ايار  / قبولها توقيعها بروتوكول لوزان في مايو     

وعليه فـأي مـشروعية لمطالبـة       . م تنفذ شيئاً مما التزمت به     واحترام حقوقهم، والمحافظة على ممتلكاتهم، ول     
  األمين العام لألمم المتحدة باالعتراف بإسرائيل قبل أن تلتزم بتنفيذ قرارات المنظمة الدولية؟

حزيـران  /  قد نصا على انسحاب إسرائيل لحدود الرابع من يونيـو          ٣٣٨ و ٢٤٢وإذا كان قرارا مجلس األمن      
وبرغم ذلـك جـرى توسـيع       . دولي ال يجيز إجراء أي تغيير في واقع األرض المحتلة         فيما القانون ال  . ١٩٦٧

كما كثف االستيطان في عموم األرض المحتلـة،        . منطقة القدس الشرقية وضمها مع الجوالن رسمياً إلسرائيل       
وبالتالي . وتتواصل عملية إقامة جدار الفصل العنصري برغم قرار محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية إقامته             

فأي مشروعية دولية لمطالبة مجلس األمن واللجنة الرباعية الدولية وغالبية دول االتحاد األوروبي بـاالعتراف               
  بإسرائيل الممتنعة بصلف عن االلتزام بقرارات مجلس األمن ومحكمة العدل الدولية؟

ضاهم عـن ذرة مـن التـراب        وإذا كان ليس في تاريخ األمم والشعوب حالة واحدة تنازل فيها المواطنون بر            
الوطني، فكيف يطالب ساسة وليبراليون جدد عرب باالعتراف بإسرائيل؟ وإن قيل ألم تلتزم قمة بيروت بالسالم               

؟ فقول يتجاهل أن إسرائيل ردت على       ١٩٦٧خياراً استراتيجياً، وبالتالي االعتراف بإسرائيل ضمن حدود العام         
 أو التخلي عن القـدس كعاصـمة أبديـة، أو           ١٩٦٧داد لالنسحاب لحدود    المبادرة العربية بإعالنها عدم االستع    

عوات هؤالء العرب لالعتراف بكيـان ال       ثم أي مشروعية وطنية وأي مبرر واقعي لد       . القبول بإعادة أي الجئ   
  يقر بأي حق عربي وال هو أسقط طموحات التوسع الجغرافي، والهيمنة االقتصادية، والسيطرة السياسية؟

ترطون وقف العنف يتجاهلون أن مقاومة االحتالل حق مشروع دولياً، وليس بين الدول المطالبة بنبذ               والذين يش 
العنف إال وتعلم علم اليقين أن إسرائيل دولة محتلة، وأن تواصل االحتالل إنما هو مفجر المقاومة، وان إرهاب                  

فضالً عن أن التاريخ لـم      . منطقة وأمن شعوبها  الدولة الصهيونية هو األكثر تدميراً وتقتيالً وإخالالً باستقرار ال        
وإن قيل ولكن الرئيس عرفات أعلن التخلـي        . يعرف حركة تحرر وطني حققت إنجازا يذكر من دون مقاومة         

مـا الـذي جنـاه      : والسؤال. ١٩٨٨عن العنف في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في جنيف صيف             
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التنازالت الذي توالى بعد جنيف؟ أليست هزيمة فـتح فـي االنتخابـات             الشعب العربي الفلسطيني من مسلسل      
  األخيرة إال من بعض الحصاد المر لتداعيات تلك اإلدانة غير المبررة وطنياً؟

أما المطالبة بإعالن القبول بما سبق أن التزم به فريق أوسلو، واالحتجاج بأن العرف الدولي يحتم التزام الخلف                  
إذ على مدى   . حتجاج ال يستقيم بالمطلق، خاصة في ما يتصل بالصراع العربي  الصهيوني           فا. بما يعقده السلف  

تاريخ الصراع ليس هناك من اتفاق أو بيان صدر عن صناع قرار التحالف االمبريالي الصهيوني، وفرح بـه                  
لعمـوم   الـذي أقـره مجلـسا ا       ١٩٣٩والمثال األبرز الكتاب األبيض لسنة      . العرب، جرى تنفيذ شقه العربي    

غير أن تـشرشل مـا إن   . واللوردات وأصدرته حكومة تشمبرلين مؤكدة التزام بريطانيا العظمى بتنفيذ أحكامه       
 حتى أمر بتسليح الصهاينة في فلسطين وتحـصين مـستعمراتهم،           ١٩٤٠أيار  / تولى رئاسة الوزراء في مايو    

. ض الكتـاب األبـيض عنـد إقـراره      وقد يقال ولكن تشرشل كان قد عار      . وأدار الظهر تماما للكتاب األبيض    
ألم تعارض حماس وبعض فصائل المقاومة، بل وفاروق القدومي، اتفاق أوسلو؟ فضال عن أن قيادة                : والسؤال

حماس أعلنت االستعداد لمراجعة كل ما التزمت به سلطات فتح وإقرار ما تجده ال يتنـاقض مـع المـصالح                    
  .الوطنية المشروعة

ثة فاقدة المشروعية تماما، وأن القبول بأي منها يفقد حمـاس مـصداقيتها، إال أن               وبرغم أن االشتراطات الثال   
رفض االنصياع لالشتراطات الممالة معناه التمرد على إرادة القوى المتحكمـة بـصناعة القـرارات الدوليـة         

جيـل بإعـادة    واإلقليمية، وبالتالي إتاحة الفرصة لها التخاذ كل ما من شأنه تفشيل حماس كسلطة وطنية، والتع              
 استجابة لـشرط    ١٩٨٨رموز التسوية الستكمال مسلسل التنازالت الذي دشنه ياسر عرفات بخطابه في جنيف             

  .وزير الخارجية األمريكي شولتز للسماح بالتعامل مع المنظمة
وحين يؤخذ في الحسبان ان اإلدارة األمريكية مارست ضغوطاً على محمود عباس وإسرائيل إلجراء انتخابات               

لمجلس التتشريعي في الموعد المحدد لها، وأن قيادة فتح، ألول مرة في تاريخها، لم تمارس التـدخل الـسافر                   ا
والمستفز في أي انتخابات فلسطينية تجريها، تتزايد الشكوك حول تالقي أكثر من طـرف علـى نـصب فـخ                    

لصهيونية، والضغوط الدوليـة،    ديمقراطي للشعب العربي الفلسطيني النتزاع ما لم تستطع انتزاعه آلة الحرب ا           
وهذا هو التحدي الذي يواجه كل      . والمداخالت والوساطات العربية الرسمية، ونصائح المسكونين بثقافة الهزيمة       

وهو تحد وإن كان غير يسير، إال أن ما يختزنه الشعب العربي الفلسطيني مـن               . من تفاءل بسقوط نهج أوسلو    
ذة على المقاومة واإلبداع، كفيل بأن يفجر االستجابة الفاعلـة إن احـتفظ             استعداد غير محدود للعطاء، وإرادة ف     

  .قادة حماس برؤوسهم، واتعظوا بما آلت إليه حال فتح حين اعتمد قادتها المساومة بديالً عن المقاومة
  ١٧/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  في اليوم التالي  .٥٩

  علي الخليلي  
 فماذا سـيكون    ١٨/٢/٢٠٠٦ي الجديد بأغلبيته الحمساوية يوم السبت       سيتم تنصيب المجلس التشريعي الفلسطين    

في اليوم التالي؟ من الواضح أن حماس ستلبي أوالً دعوة بوتين، وتندفع بوفد موسع إلـى موسـكو، بمباركـة                    
فرنسية مسبقة، مع عدم إزعاج أمريكي ثم تعود، فماذا سيكون بعد العودة؟ من الواضح ثانياً أنها ستحمل معهـا        

ن بالد الثلج، دعم روسيا لها، إلى جانب فرنسا وعدم اإلزعاج األمريكي لتبدأ على الفور مشاوراتها العلنيـة                  م
والسريعة لتشكيل حكومتها في دفء هذا الدعم الذي هبط عليها من حيث ال تحتسب وفق معادلة رسمية بحتة،                  

سية تحرص باريس فيهـا علـى مخالفـة         كما وفق معادلة فرن   . يؤسس عليها بوتين عودته القوية إلى المنطقة      
وأما عدم االزعاج األمريكي فإنه من نسيج معادلة واشنطن التقليدية والمعروفة التي ال             . واشنطن، في كل حال   

تترك شيئاً للمفاجآت والصدف، وال تسمح في األساس، للمعادلة الروسية بأن تسبقها، أو تقفز عنهـا، فـي أي                   
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طي الذي ترى في كل بقاعه، مراكـز حـساسة ألعلـى درجـات مـصالحها             بقعة من بقاع هذا الشرق األوس     
  .االستراتيجية

وحماس ذاتها، كانت وتبقى متنبهة في كل مواقفها وعالقاتها لهذه المعادلة األمريكية، حين تكرر التأكيـد مـن                  
وال يطمس هـذه   . ليجانبها، على أن الواليات المتحدة ليست عدواً، وأن العدو الوحيد لها هو االحتالل اإلسرائي             

الصورة ما تعلنه واشنطن أن حماس التزال على قائمة المنظمات اإلرهابية بالنسبة لها، فهي قائمة مرنة قابلـة                  
للزيادة والنقصان، وال تيأس حماس من األمل الذي يبدو أنه يصل لديها إلى درجة الحتمية من الخروج من هذه                   

اً أن المحافظين الجدد أنفسهم في واشنطن، قد دعموا بهذا الـشكل، أو             الدائرة في قادم األيام، وهي ال تنسى أبد       
ذاك، ما حققه اإلخوان المسلمون في االنتخابات المصرية، فلماذا ال يدعمون بهذا الشكل أو ذاك أيـضاً، ولـو                   

  بالمسمى المؤقت الحالي عدم االزعاج ما حققته حماس، سليلة اإلخوان في فلسطين؟
ل كل شيء إثر التنصيب، على تشكيل حكومتها، ثم تلبي الدعوة الروسية ذات المباركة              أم أن حماس ستعمل قب    

  الفرنسية، بوفد حكومي رسمي منها؟
ولكن الحكومة حتى تتشكل، ائتالفية مع فتح، أو حمساوية بكامل أعضائها، أو حكومة من التكنـوقراط، أو أي                  

ة أسابيع، فإذا حفظت الدعوة المعنية إلى مـا بعـد           شيء آخر، ستحتاج إلى وقت ليس قصيراً، قد يمتد إلى عد          
إنجاز هذا التشكيل، فإنها سوف تفقد زخمها ودفأها، وقد تضيع دون تلبية في شبكة التعقيـدات التـي سـوف                    

  .تحاصر هذا اإلنجاز قبل تمامه، وربما بعد تمامه أيضاً
كما ال يقـف    ) متى؟ وكيف؟ (كومي  ثمة تكتم أو غموض إلى حينه، من جانب حماس، ال يقف عند التشكيل الح             

ولكنه يشمل في عباءته كثيراً من األمور، برز منها أخيـراً           . عند زمن محدد لتلبية هذه الدعوة المهمة والفريدة       
 الوداعية يوم   -ما أسرعت إلى اإلفصاح المشوش عنه بشأن قرار المجلس التشريعي األول في جلسته الختامية             

  .نون المحكمة الدستورية المعدل لقا١٣/٢/٢٠٠٦االثنين 
لقد خرج أعضاء حماس الذين وجدوا كمواطنين عاديين أو مراقبين في تلـك الجلـسة، بتـصريحات فوريـة                   
وغاضبة من قبلهم، أنهم يعارضون بشدة هذا القرار الذي يعطي لمحمود عباس صالحيات دسـتورية أوسـع،                 

هم القادم، على إلغائه، إلى جانب حملهـم إللغـاء          وأنهم ال يعترفون به، أو أنهم سوف يعملون فور التئام مجلس          
قرارات أخرى تم اتخاذها على عجل في تلك الجلسة، تتعلق بتعيينات وترقيات إدارية ذات مـستويات عاليـة،                  
وهم يرون أنها منافية للقانون، أو أنها تسد الطريق أمام تطلعات واستحقاقات حكـومتهم القادمـة فـي البنـاء             

  .لالزم لهااإلداري والمالي ا
هل يعني هذا أن حماس قد فتحت بوابة المعركة مع المعارضة الفتحاوية في وقت مبكر جـداً، يـسبق حتـى                     

  .تشكيل حكومتها، وربما يضع المزيد من العراقيل المتوقعة وغير المتوقعة معاً، أمام هذا التشكيل ذاته
  ١٧/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  تحان سلمي خالص  العالم االسالمي والعربي في ام .٦٠

  الشيخ رائد صالح 
 لقد بات واضحا للعيان ما افرزته انتخابات المجلس التشريعي الفلسطينية االخيرة حيـث حظيـت حمـاس      -١

بأغلبية قوية، ولقد بات واضحا ان هذه النتيجة قد جسدت ارادة الشعب الفلسطيني الحرة والنزيهـة وعكـست                  
، لذلك فيوم ان تدخل حماس الى مبنى المجلس التـشريعي الفلـسطيني             خيار الشعب الفلسطيني الذي يصبو اليه     

فلن تدخله عبر الدبابات بل عبر ارادة وخيار الشعب الفلسطيني، وهذا يحتم على كل العالم السوي احترام هـذه        
ـ                 ي االرادة وهذا الخيار ثم احترام المجلس التشريعي الفلسطيني وفق ما سيبدو على ضوء هذه االنتخابـات، وف

تصوري من المغالطة الكبرى المقصودة والمبيتة عن سبق اصرار مواصلة ترديـد الـبعض مقولـة مجلـس                  
تشريعي حماس او حكومة حماس بل من الواجب اعطاء هذا المجلس المنتخب اسمه الحق الذي قام عليـه أال                   
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ذي قامت عليه اال وهـو      وهو المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك اعطاء هذه الحكومة القادمة اسمها الحق ال           
الحكومة الفلسطينية ويجب التعامل معها على هذا االساس وليس على اساس نوعية ما افرزته هذه االنتخابات،                

  . فهما في االساس ملك لكل الشعب الفلسطيني وليسا ملكا لفصيل فلسطيني دون فصيل آخر
ن تتعامل مع المجلس التـشريعي الفلـسطيني    ولكن يطيب المريكا اليوم ولبعض الدول االوروبية المانحة ا  -٢

القادم والحكومة الفلسطينية القادمة تعامال آخر هو في غاية القبح والعنجهية والعلو وكأن هذا المجلـس القـادم                  
وهذه الحكومة القادمة هما ملك شخصي لحماس لذلك ال بد مسبقا من اعمال الضغط على حماس كي تـستجيب           

 بعض الدول االوروبية المانحة بما يتعلق بحاضر القـضية الفلـسطينية وحاضـر              للطلبات االمريكية وطلبات  
 االسرائيلي واال فان امريكا ان وجدت ان حماس لن تستجيب لكل امالءاتها فان امريكا لن                -الصراع الفلسطيني 

تواصـل  تعترف بهذا المجلس القادم وال بهذه الحكومة القادمة وستواصل ادراج حماس في قائمة االرهـاب وس        
الضغط على كل دولة في العالم اعالن مقاطعة هذا المجلس وهذه الحكومة ومواصلة اعتبار حماس انها منظمة                 

هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان هذه الدول االوروبية المانحة ان وجدت ان حماس لن تـستجيب                  !! ارهابية
كأن لسان حال هذه الدول االوروبية المانحة       و!! لكل امالءاتها فستوقف دعمها الذي تقدمه الى شعبنا الفلسطيني        

وامـا ان   !! إما ان تستجيب حماس لكل امالءاتنا واما ان يجوع الشعب الفلسطيني ويموت من الجـوع              : يقول
تستجيب حماس لكل امالءاتنا واما ان يمرض الشعب الفلسطيني وتغلق مدارسه وتقفل مستشفياته وتشل حركة               

  !!  بين المرض والجهل واالهمالالحياة في بقية مؤسساته فيعيش
 اي بمعنى آخر ال تزال امريكا وبعض الدول االوروبية تصر على مواصلة سياسة الضغط واالبتزاز مـن                  -٣

اية حكومة فلسطينية كانت او ستأتي ومن اي مجلس تشريعي فلسطيني كان او سيأتي بما يتوافق مع مـصلحة                   
م يسعون الى مواصلة تركيع القضية الفلسطينية باسم الرضـا او           اي بمعنى آخر ه   !! المؤسسة االسرائيلية فقط    

الغضب االمريكي وباسم لقمة الطعام ومضغة الحليب وحبة الدواء، وباسم الحقيبة المدرسية والغرف الدراسـية             
  !! اال شاهت امريكا وبعض هذه الدول االوروبية التي تتغنى بالرقي والمدنية!! والمقعد الدراسي 

ألسنا ! أليست القضية الفلسطينية في ابعادها الشاملة هي قضية اسالمية وعربية؟         : ؤال الذي يسأل   ولكن الس  -٤
نردد طوال الوقت ان القضية الفلسطينية في ابعادها الشاملة هي قضية كل مسلم وكل عربي باالضافة الى انها                  

فاذا كان العالم   ! سطينية فقط؟ اليست القدس الشريف هي قضية اسالمية وعربية وليست فل        ! قضية كل فلسطيني؟  
االسالمي والعربي واضحة له هذه االسئلة وواضحة له اجوبة هذه االسئلة، واذا كانت االجوبة هـي هـي لـم               
تتغير مع مرور الوقت وعواتي الزمان وما زالت تؤكد على نفسها معتبرة القضية الفلسطينية وقـضية القـدس    

قضية اسالمية وعربية باالضافة الى انها فلـسطينية، اذا كـان           الشريف وقضية المسجد االقصى المبارك هي       
االمر كذلك فان على العالم االسالمي العربي حكومات وشعوباً ان يدرك قبل فوات االوان ان الـضغط الـذي                   
تمارسه امريكا وبعض الدول االوروبية اليوم على حماس هو ضغط باتت تمارسه هذه الدول على كل العـالم                  

وان أية محاولة ابتزاز تمارس بواسطة هذا الضغط على حماس انما هي محاولة ابتـزاز               !! عربياالسالمي وال 
وان أية خسارة قد يحرزها هذا الضغط هي ليست خسارة لحماس           !! تمارس على كل العالم االسالمي والعربي     

  !! او للشعب الفلسطيني فقط بل هي خسارة لكل العالم االسالمي والعربي
نه ال يجوز بأي حال من االحوال ترك حماس او ترك الشعب الفلسطيني في مواجهـة هـذه                   وهذا يعني ا   -٥

بل على العالم االسالمي والعربي على صعيد الحكومات والشعوب ان يسارعوا الـى             !! الضغوط لوحدهم فقط  
 وال اقول مواجهة عـسكرية مـسلحة بـل        !! مساندة حماس وبقية الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الضغوط        

وحتـى ال   !! حتى ال يظن البعض انني ادعو الى تحريك جيوش وطائرات ودبابـات           !! مواجهة سلمية خالصة  
لذلك اؤكد مرة بعد مـرة      !! يقول لي البعض ان الحكومات قد اغلقت الحدود في وجوهنا منذ عشرات السنين              

ك اعتبر ان العالم االسـالمي      ولذل!!  االوروبية -انني ادعو الى مواجهة سلمية خالصة لهذه الضغوط االمريكية        
  . والعربي على ضوء ما تقدم في امتحان سلمي خالص
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 وحتى ينجح العالم االسالمي والعربي في هذا االمتحان السلمي الخالص ال بد له ان يتخذ قرارا مـصيريا                   -٦
 بل افضل مـن دور      تنفيذيا يقضي بكفالة السلطة الفلسطينية كفالة مالية كبديل عن هذه الدول االوروبية المانحة            

 االوروبية، وبـذلك يـتم تخلـيص        -هذه الدول االوروبية المانحة، وبذلك تتم مواجهة هذه الضغوط االمريكية         
ومن نافلة القول ان الحكومات على      !!  االوروبي -القضية الفلسطينية من خطر الوقوع تحت االبتزاز االمريكي       

، وهناك  )كفالة السلطة الفلسطينية  ( ة وزيادة الداء هذه المهمة      صعيد العالم االسالمي والعربي تملك القدرة المالي      
لذلك اقول ان جميع هـذه الحكومـات بـدون          !! عشرات الشواهد الصارخة بأرقامها المالية التي تؤكد ما اقول        

وهي ليست فرصة للسلطة الفلسطينية كي تحظـى بهـذه الكفالـة            !! استثناء في هذا االمتحان السلمي الخالص     
 بل هي فرصة قبل ذلك لكل هذه الحكومات كي تتدارك كل نقص وقعت فيه تجاه القـضية الفلـسطينية                   المالية،

وهي فرصة لكل هذه الحكومات كي تجدد الثقة ما بينها وبـين            !! قضية كل المسلمين وكل العرب في كل العالم       
رجة على مأساة الـشعب     شعوبها على اثر نظرة الشعوب المتواصلة لهذه الحكومات انها ما زالت حكومات متف            

فهي التي ال تزال على عهـدها       !! وهي فرصة قبل ذلك كي تصطلح هذه الحكومات مع اهللا تعالى          !! الفلسطيني
القدس الشريف تعاني ما تعاني، وهي التي ال يزال المسجد االقصى على عهدها في خطر، وهي التي ال تزال                   

 النائحات، فهذه نائحة تبكي اهلهـا القتلـى، وهـذه           على عهدها ترتفع صرخات الجياع وأنين المرضى وعويل       
نائحة تبكي عفتها المنتهكة، وهذه نائحة تبكي عورتها المكشوفة، وهذه نائحة تبكي شعبها الشريد وبيتها المهدوم                

نعم ان كل الحكومات على صعيد كل العالم االسالمي والعربي في هذا االمتحان الـسلمي    !! ورضيعها المحموم 
نا من هنا من بيت المقدس واكناف بيت المقدس واهللا اني اسأل اهللا تعالى لهم النجاح الباهر في هذا                   الخالص، وا 
  . االمتحان

 وال تحسبن الشعوب على الصعيد االسالمي والعربي انها مستثناة من هذا االمتحان، بل هي كذلك في هـذا                   -٧
مي والعربي، وكي تنجح هذه الشعوب بهـذا        االمتحان الذي وقع على كواهل كل الحكومات على الصعيد االسال         

االمتحان ال بد لها ان تتخذ قرارا مصيريا تنفيذيا يقضي بان تواصل هذه الشعوب المعطاءة من خالل افرادهـا                   
ومؤسساتها الشعبية دعم مسيرة حاضر شعبنا الفلسطيني ليس بهدف اغاثته فقط، بل بهدف مساندته كي يقـف                 

التحديات التي تواجهه من كل جانب، ونصيحتي لكل هذه الشعوب على الصعيد            على قدميه وينتصب امام سيل      
وال يعقل ان   !! االسالمي والعربي ان بادروا راشدين اليوم وغدا كما كنتم باالمس الى مساندة اهلكم الفلسطينيين             
 يحظـى مـنكم     يضطر الشعب الفلسطيني الى اراقة دمائه والى تقديم شهدائه والى استنطاق ارامله وايتامه كي             

لقد آن األوان لكم ان تواصلوا مساندة القضية الفلسطينية قضيتنا جميعا من خالل             !! بنظرة عطف وشفقة واغاثة   
مساندة حاضر الشعب الفلسطيني بهدف بناء الحياة الفلسطينية الحضارية الكريمة في ميادين التربيـة والتعلـيم                

وعلى فرض خيالي ان بعض     !! زراعية وسائر هذه التفصيالت   والصحة واالقتصاد والتصنيع والبنية التحتية وال     
افراد الشعوب على الصعيد االسالمي والعربي تساءل قائال، وهل كتب علينا مساندة الشعب الفلـسطيني ماليـا                 

فاني اقول لهذا السائل الذي ال اظنه موجودا، اقول لهذا السائل ان البعض منا اذا كتب عليـه                  ! الى غير نهاية؟  
اصل تقديم الدعم المالي المتواصل للقضية الفلسطينية فان شعبنا الفلسطيني قد كتب عليه ان يواصل تقديم                ان يو 

الشهداء وااليتام والجرحى واالرامل واالسرى السياسيين الى هذه القضية الفلسطينية قضية كل المسلمين وكـل               
  . العرب في كل العالم

خالص ليس فرصة لشعبنا الفلسطيني كي يحظى بمساندة الـشعوب           وان النجاح في هذا االمتحان السلمي ال       -٨
المسلمة والعربية فقط، بل هو فرصة ثمينة ونادرة لهذه الشعوب كي تصحح خطّ االنحراف الذي خطـط لـه                   
البعض بهدف استدراج القضية الفلسطينية اليه والقضاء عليها، فقد خطط هؤالء البعض تقليص مـساحة نفـوذ            

ة اسالمية عربية فلسطينية الى قضية عربية فلسطينية فقط، وبعد ان ظنوا انهم قد نجحـوا                هذه القضية من قضي   
واصلوا مخططاتهم لتقليص مساحة نفوذها من قضية عربية فلسطينية الى قضية فلسطينية فقط، وبعد ان ظنوا                

يزال هؤالء البعض   وهكذا ال   !! انهم قد نجحوا واصلوا مخططاتهم لتقليصها الى قضية لبعض الفلسطينيين فقط          
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لذلك فانني اذكر كل    !! يحلمون بمواصلة تنفيذ كل مخططاتهم طامعين حقدا بالقضاء على كل القضية الفلسطينية           
الشعوب على الصعيد االسالمي والعربي انها فرصة لكم كي تصححوا خط االنحراف الذي حـاول ان يقـزم                  

مية عربية فلسطينية فـي هـذا االمتحـان الـسلمي           القضية الفلسطينية، انها فرصة لكم كي تعود القضية اسال        
الخالص، ولذلك فاني ادعو اهللا تعالى ان يعينكم على النجاح في هذا االمتحان الن نجاحكم هو نجاحنـا وهـو                    

عنـد  : نجاح لكل القضية الفلسطينية، وان فشلكم هو فشلنا وهو فشل لكل القضية الفلـسطينية، وقـديما قـالوا                 
  . او يهاناالمتحان يكرم المرء 

 وانا على يقين تام ان الشعوب المسلمة والعربية قد قدمت الشيء الكثير لمساندة شعبنا الفلـسطيني وهـي                   -٩
مشكورة على ذلك بكل لغة شكر دائما وابدا، اال ان هذه الشعوب ال تزال شعوبا كريمة ومعطـاءة وال تـزال                     

 . قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفتحمل القابلية ان تواصل مساندتها اليوم وغدا وبعد غد حتى
  ١٦/٢/٢٠٠٦صوت الحق والحرية 

  
   حماس بين االستدراج والتعويق .٦١

  بوبكر التايب
أنزه انتخابات عربية تجرى تحت ابشع انواع االحتالل وتسفر عن فوز ساحق لالسـالميين االكثـر عرضـة                  

يثير هذا المـشهد اسـئلة      . لدود لالحتالل االسرائيلي  لالقصاء السياسي من طرف الحكومات العربية والخصم ال       
حرجة حول الخلفية السياسية لهذه االنتخابات، حول طبيعة المطالب والملفات المعروضة على حماس وايـضا               

  .حول مختلف خطوط الضغط التي ستواجهها هذه االخيرة
  الخلفية والدالالت واالسئلة الحرجة: االنتخابات

ضة االولى، التي كان من تداعياتها اعالن قيام دولة فلسطين واعتراف منظمة التحرير             برزت حماس مع االنتفا   
باسرائيل وماتاله من اتصاالت بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي والتي كانت من اهم نتائجها اتفاق اوسـلو                

وحمـاس  .  اطـاره  الذي ال تعترف به حماس غير انها شاركت وفازت في االنتخابات االخيرة التي جاءت في              
فالى جانب فوزها في    . التي رفضت والتزال ترفض االعتراف باوسلو كانت اكثر المستفيدين من هذه االتفاقية           

االنتخابات كاحد استحقاقات اوسلو، تمكنت حماس من تحويل مقاومة الحجارة الى مقاومة بالسالح وهو ما لـم                 
لى الرغم من ان اتفاقية اوسـلو جـاءت لتوقـف المقاومـة     فع. يكن ليتسنى لها وال لغيرها لوال اتفاقات اوسلو 

وتفرض خيار التفاوض كآلية وحيدة لتحقيق المطالب الفلسطينية فان الذي حصل هو العكس تماما حيث تحولت                
فمـا  . المقاومة من انتفاضة اطفال الحجارة الى مقاومة الفصائل المسلحة وعلى رأسها الجناح المسلح لحمـاس              

الوسلو وما مدى وقوعها في شراك االستدراج مـن خـصومها عنـدما شـاركت فـي                 مدى توظيف حماس    
  االنتخابات؟

ألم يكـن بوسـع     . ثم ما حجم الدور االسرائيلي، المقصود وغير المقصود منه، في نجاح حماس في االنتخابات             
تكاد منذ رفـض    سلطات االحتالل ان تتعامل مرونة اكثر مع فتح من خالل العملية التفاوضية، التي توقفت او                

 باراك، علها تعزز امال فتح في االنتخابات وتقلل         -الراحل عرفات مضامين مشروع كامب ديفيد عهد كلينتون       
لماذا لم تلجأ اسـرائيل الـى عرقلـة         . من آمال خصمها حماس وتسحب البساط من تحت دعاة خيار المقاومة          

رامي لضرب خصومها مـن االغتيـال بجميـع         االنتحابات وهي الدولة التي لم تتورع عن القيام بأي عمل اج          
هل تعيش اسـرائيل عهـدا جديـدا يتـسم        . انواعه واهدافه الى االجتياح من حمام الشط الى بيروت الى جنين          

باالرتباك والتردد وتراجع اسطورة الدولة التي تفعل ما تريد وما مدى اسهام خروج شارون، اخر اعمدة العهد                 
ام ان اسرائيل ال تـزال تلـك        . السياسية في هذا االرتباك في السياسة االسرائيلية      االسرائيلي القديم، من الحياة     

الدولة الحكيمة وانها خططت لمثل هذه النتائج وارادتها وانها حققت كالعادة ما تريد من العملية االنتخابية مـن                  
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لت في نزع سـالحها     حيث انها استدرجت حماس الى لعبة االنتخابات ومؤسسات السلطة الفلسطينية بعد ان فش            
  .مباشرة او عن طريق السلطة الفلسطينية

في العراق فـاز اسـالميون      . لقد اسهم واقع االحتالل في نزاهة العملية االنتخابية في كل من فلسطين والعراق            
شيعة وذلك على ارضية التحالف والتعاون مع االحتالل وخاصة في مجال مكافحة االرهاب وضرب المقاومة،               

وفي المشهد المقابل استمرت    . اسالميون اخوان على ارضية خيار المقاومة ورفض االحتالل         فاز وفي فلسطين 
يختاروا المـشاركة    اقصاء لالسالميين او ضغط عليهم حتى     : االنتخابات العربية، ان وجدت، بفصولها التقليدية     
 على االسئلة التالية ستسهم فـي       احسب ان االجابة بموضوعية   . المحدودة او تأجيل لالنتخابات او الغاء لنتائجها      

  ..مراجعة بعض ما يعده البعض ثوابت في الفكر السياسي الغربي او العربي او االسالمي
هل نحتاج الى احتالل او تدخل اجنبي مباشر، الى سلطة أو دولة منقوصة السيادة حتى نتمتع بانتخابـات                  : اوال

حة مسلحة للحركات السياسية وما يعنيه ذلك مـن تخـل           نزيهة؟ بل هل نحتاج في الدول العربية الى وجود اجن         
عن احد خصائص الدولة الديمقراطية الحديثة وهو احتكار الدولة للعنف الشرعي، حتى يكون من حق الشعوب                

  العربية التنعم بالديمقراطية؟ 
ميون وجهـان   هل تحتاج مشاركة غير مقيدة لالسالميين في االنتخابات الى وضع احتاللي؟ وهل االسال            : ثانيا

لعملة واحدة حتى وان تحالفوا مع االحتالل في العراق وقاوموه في فلسطين؟ وهل مازالنـا نعمـم ونقـول ان                    
  . االسالميين اعداء للغرب أو أن مكانهم في المعارضة بالضرورة

بان العلمانيـة   هل ستسهم االنتخابات الفلسطينية والعراقية في اقناع بعض تيارات الفكر السياسي التقليدي             : ثالثا
الخالصة وهم فكري وان االسالميين والعلمانيين ليسا مفهومين نمطيين وجـاهزين لالسـتعمال الموضـوعي               
والمجرد، ان فصل الدين عن الدولة، باعتباره اشهر تعريفات العلمانية، فصل نسبي جدا كما انه متنوع ومتعدد                 

ولة ديمقراطية في الغرب، في بريطانيا، او في فرنسا         هل ثمة فصل خالص بين الدين والدولة في اية د         . االنماط
في كل هذه الدول ثمة تداخل بين الدين والدولة في النصوص الدستورية احيانا وفـي               . او في الواليات المتحدة   

غير ان نوعية التداخل بين الديني      . االعياد الوطنية واالسبوعية، في السياسة الداخلية كما في السياسة الخارجية         
ومن معاني العلمانية ايضا الحياد تجاه االديان، وهل السياسات الغربيـة           . سياسي تختلف من دولة الى اخرى     وال

واما الدليل الساطع   . ان على المستوى الوطني او في ما يتعلق بالسياسات الخارجية محايدة في موضوع االديان             
حققها فهو مثال دولة اسرائيل وهـي دولـة   على ان الديمقراطية ال تشترط بالضرورة فصل الدين عن الدولة لت        

ديمقراطية جدا في داخلها وهي دولة قامت على فكرة دينية خالصة وهي دولة شعب اهللا المختار على االرض                  
دينية تتنافس بشكل ديمقراطـي مـن      الموعودة وفي دولة اسرائيل الديمقراطية جدا نجد احزابا علمانية واخرى         

هل يمكننـا ان نـستخلص مـن        . فحتى اسمها ديني   رائيل اسم نبي اهللا يعقوب،    واس .اجل ادامة دولة اسرائيل   
 دينية في العملية الـسياسية، ان       -الحالتين العراقية والفلسطينية، حيث تشارك احزاب علمانية واخرى اسالمية        

  . لالحتالل اثارا ايجابية على المستعمرات
  حماس بين االستدراج والتعويق

 والموضوعية فان المطالب الموجهة الى حماس هي نفس المطالب التي عرضتها علـى         من الناحية الديمقراطية  
الناخب الفلسطيني والتي على اساسها وقع انتخابها ال تلك المطالب التي قد تأتي من دولة اخرى انتخبـت مـن    

للناخـب  شعب اخر لتحقيق اهداف اخرى وال تلك المطالب التي قد تأتي من حزب فلسطيني اخر قدم برنامجه                  
الفلسطيني فرفضه، واما من الناحية العملية فان حماس مطالبة بالتعامل الجاد والواقعي والحكيم مـع مطالـب                 
االطراف الدولية والداخلية الفلسطينية التي تمتلك امكانات وخبرات مهمة ستستخدمها مراوحة بين االسـتدراج              

  .والتعويق
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 ان يعترف بها وان يستمر الدعم المالي ان تعتـرف بدولـة             مطلوب، اسرائيليا وغربيا، من حماس اذا ارادت      
اسرائيل وان تقبل بااللية السياسية التفاوضية كالية وحيدة للتعامل مع اسرائيل وان يكون هـذا التعامـل علـى             

  .ارضية اتفاقية اوسلو
 يعرضها هؤالء   والصورة كما . مطلوب اذ مواصلة العملية التفاوضية والتخلي من خيار المقاومة ونزع سالحها          

فيها الكثير من المغالطات، هذا طبعا اذا صرفنا النظر في مدى تماشي هذه المطالـب مـع مطالـب الناخـب                     
  .الفلسطيني

يصور رافعو تلك المطالب وكأن المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلـسطينية قائمـة ومتواصـلة ومثمـرة                 
اذ حصل ان اعترفت    . يق االقتراع، وهذا هراء محض    والينغص عليها وال يستهدفها اال فوز حماس عبر صناد        

منظمة التحرير وفتح باسرائيل ووقعوا معها اتفاق اوسلو الذي لم ينفذ من بنـوده اال النـزر القليـل لتتوقـف                     
 بكامب ديفيد وما نتج عنها من عزل غربي اسرائيلي ورسمي عربـي للـشهيد               ٢٠٠٠المفاوضات الجادة منذ    

ثم جاء مهندس اتفاق اوسلو ورجل الـسالم الفلـسطيني،          . ته شخصيا للمفاوضات  الراحل عرفات بدعوى اعاق   
السيد محمود عباس، فلم يتغير الموقف االسرائيلي قيد انملة واتجه الى خيار االنسحاب المنفرد من غزة بدعوى                 

فاوض من بين   وكان هذا التعنت االسرائيلي في موضوع الت      . عدم رغبة السلطة الفلسطينية الفتحاوية في السالم      
  .االسباب التي اسقطت حكومة فتح

واالعتراف باسرائيل امر غامض في حد ذاته، فما المقصود باسرائيل من منظور اميركي اسرائيلي؟ هل هـي                 
 ووفق قرارت االمم المتحدة، ام اسرائيل غير المحددة بدقة كما هـو             ١٩٦٧اسرائيل الحالية ام اسرائيل ما قبل       

ثم ما هو الضامن او المتغير الجديـد        . او في وثيقة خارطة الطريق، ام اسرائيل الكبرى       الشأن في اتفاق اوسلو     
الذي سيجعل من اسرائيل تتعامل بجدية مع حكومة مع حماس واال تكرر معها تعامالتها القديمة مـع عرفـات                   

  وعباس؟
ح حماس المقـاوم    من جهة ثانية مطلوب من حماس نزع سالحها، والسؤال هو لماذا كل هذا التهريج ضد سال               

كتائـب   لالحتالل وقد كان موجودا والسلطة بيد فتح التي تعاملت معها اسرائيل والتي لها ايضا جناح مـسلح،                
االقصى، فضال عن تشكيالت مسلحة اخرى، ولماذا هذا التأكيد على ضرورة حصر السالح في يـد القـوات                  

رائيل ترفض نزع سـالح آالف مـن المـستوطنين          النظامية، اعماال لفكرة احتكار الدولة للعنف الشرعي، واس       
هل تتعهد اسرائيل باخالء المستوطنات ونـزع اسـلحتهم         . المدنيين المتواجدين في عمق االراضي الفلسطينية     

وهل تقبل اسرائيل بدولة فلسطينية ذات سيادة يمكنها احتكـار العنـف            . مقابل نزع اسلحة الفصائل الفلسطينية    
وحماس كغيرها مـن االطـراف      . ى صوره تشكيل جيش فلسطيني كسائر الدول      الشرعي والذي قد تكون احد    

الفلسطينية ال تملك لوحدها مفردات هذا الملف، فهي تحتاج من جهة الـى اقنـاع بقيـة الفـصائل المـسلحة                     
والمكونات السياسية الفلسطينية وتحتاج موضوعيا الى دعم وسياسات اسرائيلية على االرض ال مجرد وعـود               

  .وتصريحات
وفي مساعيها االصالحية ستواجه حماس سياسات تعويق وعرقلة وخطوط ضغط متأتية من جهات عدة وهادفة               
الى تحقيق مصالح متعارضة، واذا كانت سياسات التعويق والعرقلة ظاهرة في الغالب فان سياسـات االغـراء                

  .واالستدراج عادة ما تكون مغلفة وباطنة
اتية، فاالنتقال من المعارضة الى الحكم يطرح قضايا واشكاليات عـدة           كما ستواجه حماس تحديات ومشكالت ذ     

كالعالقة بين الداخل والمهجر وعالقة الحزبي بالوطني، واغراءات السلطة ونزوعها الطبيعـي الـى الـتحكم                
كل وان  واالستبداد، ولعله من المفيد االشارة الى ان حسن النوايا والمقاربة االخالقية الروحية للتعامل مع المشا              

كانت ضرورية فانها ال يمكن وبأي حال ان تحل محل الكفاءة والنجاعة، وان المثالية السياسية اقل جدوى مـن                
  .الواقعية االيجابية عندما يتعلق االمر باالدارة اليومية للملفات السياسية والمالية واالمنية
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 من بضعة اشهر، مـن حلقـات القـضية          وليست هذه االنتخابات ونتائجها غير حلقة بسيطة، قد ال تدوم اكثر          
الفلسطينية التي ال يزال العامل الدولي وتوازناته المختلة لغير فائدة انصار التحرر الفلسطيني المتغير الرئيسي               

  . في الموضوع
  ١٧/٢/٢٠٠٦السياسة الكويتية 

  
  التعامل المسؤول مع حماس .٦٢

  أسرة تحرير هآرتس
 الذي يؤدي فيه المجلس التشريعي الفلسطيني قَسم الوالء يوم السبت،           أعلن اولمرت، هذا االسبوع أنه في الوقت      

وفيه االغلبية العضاء حماس، فان اسرائيل ستنظر الى السلطة الفلسطينية على أنها حمـساوية وسـترد بمـا                  
غدا، سيبحث اولمرت في رزمة خطوات العقاب التي ستقدمها له المؤسسة األمنية، وفي أساسها قطـع                . يناسب
الخطوات ُأعـدت باألسـاس لممارسـة الـضغط         . يجي لشبكة العالقات، التنسيق والتعاون مع الفلسطينيين      تدر

السياسي واالقتصادي على الفلسطينيين المرتبطين في عيشهم باسرائيل، وذلك من اجل تغيير مواقف حماس أو               
وجه تحذيرا في البدايـة لمحمـود       اولمرت سيقرر ما اذا كان سيفعلها فورا، أو أنه سي         . اجراء انتخابات جديدة  

  .عباس لينفذ تعهده بنزع سالح منظمات االرهاب
االول، هو االتجاه السائد بين     : فوز حماس في االنتخابات أربك اسرائيل التي تتخبط منذ ذلك الحين بين توجهين            

يعتبـر مـساعدة    االوساط العسكرية التي تؤكد بأن حماس تتجه الى تدمير اسرائيل، وكل تصالح وتعاون معها               
أما . اذا كان الجمهور الفلسطيني قد اختار حماس فانه يستحق العقاب         : للعدو الذي سيجمع قواه للمواجهة القادمة     

التوجه الثاني فهو أن حماس ستكون مضطرة الى االعتدال لدى تسلمها السلطة، وعلى اسرائيل أن توجه اليهـا                  
هذا الموقف يجد قبـوال لـه فـي    . تكون طرفا مقبوال للتفاوضمطالب سياسية، واذا تمكنت من تنفيذها فانها س    

التخلـي عـن العنـف، واالعتـراف        : المجتمع الدولي، الذي وجه ثالثة مطالب للحكومة الفلسطينية المستقبلية        
  .باسرائيل والموافقة على االتفاقات السابقة وخريطة الطريق

لبة بأن تغير حماس مواقفها كشرط للدخول معها        التوجه السياسي يجب أن يوجه حكومة اولمرت ايضا، فالمطا        
في مفاوضات سياسية يعتبر مقبوال وعادال، وعلى اسرائيل التمسك به بالتنسيق مع الواليات المتحدة واالتحـاد                

ولكن ممارسة الضغط االقتصادي    . فال يوجد سبب للتحادث مع حكومة تنادي بالقضاء على اسرائيل         . االوروبي
ن الفلسطينيين على أمل أن تدفع بهم االزمة الى التخلي عن حماس، غير مقبولة سواء مـن                 والتنكيل بالمواطني 

  .الناحية االخالقية أو الجوهرية
 عسكري ضد السلطة، لكنها ايضا تتحمل       -اسرائيل موجودة اآلن في حالة غريبة، فهي تخطط لصراع سياسي         

النتخابات، مع كـل الـسلبيات فيـه، ال يعفـي     فوز حماس في ا. مسؤولية ما يجري في المناطق كدولة محتلة  
اسرائيل من المسؤولية عن حياة المواطنين، فاذا كانت تريد االنفصال عن الفلسطينيين فان عليها االنسحاب من                

عندها تستطيع وقف تزويدهم باالحتياجات مثل الكهرباء والمياه واألدويـة          . الضفة الغربية واخالء المستوطنات   
ولكن، طالما أن اسرائيل تسيطر على المناطق وتُوطّن        . اب في صراعها ضد جارة معادية     كوسائل ردع أو عق   

فقطـاع غـزة بعـد      . مواطنيها هناك، فانه يحظر عليها معاقبة الفلسطينيين حتى وإن كان تصويتهم ال يعجبها            
 وزيادة على ذلك، فمن     .االنفصال ايضا يعتبر وحدة اقليمية واحدة مع الضفة حسب االتفاقات التي تُلزم اسرائيل            

المشكوك فيه أن تتمكن رؤية سياسية من دفع حماس الى الزاوية وتحطيم وقف اطالق النار الذي جلب هـدوءا                   
  .نسبيا في السنة األخيرة

اولمرت يتعرض لضغط غير قليل، فالليكود يتهمه بالخضوع لحماس ويطالبه بالتوقف عـن تحويـل امـوال                 
فعل خيرا اذا لم يغلب المعايير االنتخابية على المسؤولية الـسياسية واالخالقيـة   لكنه سي. الضرائب للفلسطينيين 

  .الملقاة عليه
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  ١٧/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  
  استحقاقات المرحلة الثقيلة: حماس .٦٣

  أشرف العجرمي 
لى موعـد مـع     تظهر التطورات السياسية المتعلقة بنتائج االنتخابات البرلمانية الفلسطينية، وكأن العالم كان ع           

التغيير الذي حصل في تركيبة السلطة الوطنية ليعيد حساباته الخاصة بدعم القضية الفلسطينية، كما لو كانـت                 
كل األمور تسير بصورة صحيحة، وان انتخاب حماس لتفوز بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي هو الذي قلـب                 

وهذه . هدد الدعم والتأييد الدوليين للشعب الفلسطيني     الطاولة وخلط األوراق بما يهدد مصير العملية السياسية وي        
  .تشكل مفارقة عجيبة لرؤية الوضع على الجبهة الفلسطينية من الزاوية الدولية

الكونغرس األميركي سارع الى اتخاذ قرار بوقف الدعم المالي المقدم للسلطة الوطنية، طالما ان حماس ال تزال                 
ميركي الديمقراطي جداً، يؤيد بنسبة كبيـرة قطـع المـساعدات المقدمـة             والشعب األ . تدعو الى إبادة إسرائيل   

مـن  % ٦٨في حـين    . يقبلون دعم السلطة الوطنية إذا غيرت حماس طريقها       % ٣٠وفقط  %) ٥٧(للفلسطينيين
 االسرائيلي حسب استطالعات رأي نـشرت       -األميركيين يعبرون عن تأييدهم إلسرائيل في الصراع الفلسطيني       

، وعلى ما يبدو ان األميركيين يتمتعون بذاكرة قصيرة وسيئة، فلم           )١٦/٢/٢٠٠٦هآرتس  (ت المتحدة   في الواليا 
يعودوا مثالً، يطالبون السلطة الوطنية بإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة، بل هم يلعنون الديمقراطيـة               

ى قبل أن تتـضح نوايـا المجلـس         الفلسطينية، ويعتبرونها جريمة يجب أن يعاقب عليها الشعب الفلسطيني حت         
  .التشريعي الجديد والحكومة التي لم تتشكل بعد

وإسرائيل من جهتها، تفرك يديها جزالً بأن اهللا دفع لها حماس في الواجهة، ليس من أجل تغيير سياساتها، بـل                    
منذ أكثر من   فالحكومة االسرائيلية   . من أجل الحصول على فرصة أكبر لتبرير عدوانها على الشعب الفلسطيني          

خمس سنوات ال ترى في السلطة الوطنية شريكاً للمفاوضات، وتبذل كل ما في وسعها للتهرب من استحقاقات                 
العملية السياسية واستخدام كل ما لديها من وسائل قوة ونفوذ وضغط من أجل معاقبة الشعب الفلسطيني، ومـن                  

وهي النكوص عن العملية السلمية، وفرض تسوية من        أجل تمرير سياسة عليا أقرتها محافل القرار االسرائيلي،         
جانب واحد، تقرر من خاللها حدودها السياسية التي بات جدار الفصل العنـصري يمثلهـا، وبعـدها يـصبح                   
الفلسطينيون أمام أحد خيارين، إما القبول واالتفاق مع إسرائيل على هذا الواقع، وإما الرفض واالنتظار الى ما                 

  .شاء اهللا
تطيع إسرائيل أن تستكمل بناء الجدار وتجزئ المناطق الفلسطينية، وتلقي بالعملية السياسية في الثالجة              اآلن تس 

بل انها تسعى اآلن لفرض سلسلة طويلـة مـن          . لسنوات طويلة مقبلة، بادعاء ان حكومة حماس ال تعترف بها         
ق معبري المنطار وبيت حـانون،      العقوبات كالتي توصي بها الجهات األمنية ويصادق عليها موفاز، مثل إغال          

واعتبارهما حدوداً دولية، ومنع دخول عمال القطاع الى إسرائيل، وفصل الضفة عن غزة، وقطع جميع أشكال                
العالقة مع السلطة الوطنية، ووقف المشاريع المخططة، وربما يصل مستوى االجراءات العدوانية هـذه الـى                

طوات المقترحة بطبيعة الحال وقف نقل األموال الفلسطينية التي         وفي مقدمة الخ  . درجة قطع الكهرباء عن غزة    
تجبيها إسرائيل لصالح السلطة بناء على بروتوكول باريس االقتصادي، التي تمثـل المـصدر األول لنفقـات                 

  .السلطة الجارية
وعلـى  .  المقبـل  هذه العقوبات تنتظر اآلن مصادقة الحكومة االسرائيلية، التي ستعقد جلستها المقبلة يوم األحد            

األرجح ستنفذ الحكومة بعضاً منها على ما يظهر في سبيل تفعيل الضغوط الدولية على حماس، وحتى تستطيع                 
إسرائيل جني ثمار سياسية أقلّها أن يقبل المجتمع الدولي باألمر الواقع السياسي الذي تفرضه إسـرائيل علـى                  

 للسلطات االسـرائيلية أن تبحـث الموضـوع مـن     الشعب الفلسطيني، أو أن يغض الظرف عنه، عندما يمكن   
  .النواحي االنسانية، وتستجيب للنداءات الدولية
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والموقف األوروبي ال يبتعد كثيراً عن الموقف األميركي، وإن كانت أوروبا تريد منح الفرصة لحماس حتـى                 
  .تستجيب للشروط الدولية لكي تكون مقبولة ومعترفاً بها في األسرة الدولية

واقع، هذه المواقف االسرائيلية والدولية بمجملها، ال تستهدف حماس بقدر ما تستهدف السلطة الوطنيـة               وفي ال 
والمشروع الوطني الفلسطيني برمته، وكأن العالم ضاق ذرعاً بالمسألة الفلسطينية ويريد البحث عـن خـالص                

  . على السواءبإفساح المجال إلسرائيل لتقرر من جانب واحد ما هو جيد لها وللفلسطينيين
لكن هذا الوضع الظالم والمجحف تجاه الشعب الفلسطيني، الذي تجري معاقبته على خياراته الديمقراطية، ليس               

فهناك بعض الثغرات والمفاتيح في المواقف الدولية ال بد من إجادة استغاللها لكي             . مغلقاً تماماً، وليس كله أسود    
فالـدعوة  . ي يتم حشر إسرائيل مجدداً في الزاوية اقليميـاً ودوليـاً          يوضع العالم من جديد أمام مسؤولياته، ولك      

الروسية لحماس والدعوات الدولية األخرى يمكنها أن تشكّل مناسبات لعرض مواقف حمساوية تـستجيب مـع                
متطلبات المرحلة، خاصة فيما يتعلق بإبداء االلتزام بالمرجعية الدولية للعملية السياسية، بالذات قراري مجلـس               

كما تشكل مبادرة السالم العربيـة      . ، وكل االتفاقات التي أبرمت مع إسرائيل على أساسهما        ٣٣٨ و ٢٤٢األمن  
 غطـاء مناسـباً لتحـرك حمـاس الـسياسي           ٢٠٠٢التي جرى إقرارها في قمة بيروت في آذار من العـام            

 من جهة تؤكد علـى الحقـوق        والدبلوماسي، على اعتبار انها تمثل قاعدة االجماع العربي المقبولة دولياً، فهي          
 وعاصمتها القدس، وحل قضية الالجئـين علـى         ١٩٦٧الوطنية الفلسطينية المتمثلة في دولة مستقلة في حدود         

  .، وتضمن أيضاً، إلسرائيل، األمن والعالقات الطبيعية بالعالم العربي١٤٩أساس القرار 
ن باسمها، الـذين ينطقـون بخطابـات وآراء         ولكن على حماس أوالً، أن توحد خطابها وتقلل من عدد المتحدثي          

" حمـاس "فمن غير المقبول دبلوماسياً أن يصرح السيد خالد مشعل بأن . مختلفة تؤثر سلباً على المواقف الدولية   
لن تقبل بخارطة الطريق، ولن تعمل على تنفيذها، في مقابلة مع صحيفة روسية في وقت تـدعو فيـه القيـادة           

" حمـاس "فحتى لو كانـت     . وسكو، مع العلم ان روسيا أحد أطراف الرباعية الدولية        لزيارة م " حماس"الروسية  
  .، من المفروض أن تعبر عن مواقف غامضة منها تبقي مجاالً للحوار مع الروس"خارطة الطريق"ضد 

وفيما يخص االتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير والسلطة مع اسرائيل، ينبغي أن يكون موقف حماس منهـا                 
وبالمناسبة، ليست السلطة   . عزيز الدويك، وأن يكون هذا موقفاً رسمياً للحركة       . اضحاً، كما ورد على لسان د     و

  .الوطنية من يخرق هذه االتفاقات، بل إسرائيل، ومن مصلحة الفلسطينيين أن تلتزم بها إسرائيل وتطبقها
على . ة، فهذه معركة الشعب الفلسطيني    المهمة ليست سهلة، وحماس ال ينبغي أن تكون وحيدة في هذه المواجه           

حماس أن تطمئن الناس على مستقبلهم السياسي بالتزامها بقرارات ومواقف منظمة التحرير الفلسطينية، وعلـى   
  .كل القوى الوقوف الى جانب حماس والسلطة في هذه المواجهة المصيرية

  ١٧/٢/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 
  

  حماس والمطالب والسراب
  نماهر عثما

 االسرائيلي ان - بدأت المطالب تنهال على رأس حماس فور استيعاب الجهات المعنية بالصراع الفلسطيني 
وسرعان ما . الحركة فازت في االنتخابات التشريعية الفلسطينية فوزاً باهراً نظيفاً معبراً عن االرادة الشعبية

ازل في الضفة الغربية واعتبارها القدس المحتلة اعلنت اسرائيل التي تخالف قرارات االمم المتحدة بجدارها الع
عاصمتها االبدية وبإعالنها انها ستضم الكتل االستيطانية المقامة على اراضي الضفة وستضم غور نهر 

انها لن تحاور حماس اال بعد ان تعترف بها وباالتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير والسلطة وتقدم واالردن، 
واقل ما يمكن ان توصف به هذه المطالب االسرائيلية هو انها وقحة، خصوصاً انها  .هاعلى نزع سالح مقاتلي

 في المئة من ٤٠تأتي في حين تتخذ فيه اسرائيل كل هذه االجراءات التوسعية التي تعني مصادرة اكثر من 
اءات الضم ان اعتراف حماس باسرائيل في هذه الظروف يعني االعتراف باجر .مجموع مساحة الضفة المحتلة
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والمصادرة والسياسات االحتاللية االخرى الموجهة ضد الشعب الفلسطيني، اغتياالً وسجناً واعاقة حركة 
   .وحصاراً وقطع ارزاق

لقد ساير االتحاد االوروبي والواليات المتحدة اسرائيل في مطالبها وهدد بقطع المساعدات عن الشعب 
رائيل هدمت معظم المشاريع الفلسطينية التي مولوها، ذهبت اميركا وفيما تناسى االوروبيون ان اس. الفلسطيني

الى ما هو ابعد من تناسي القرارات الدولية التي تتجاهلها اسرائيل وشاعت انباء عن اشتراكها مع اسرائيل في 
خطة لزعزعة اركان السلطة وعدم التعامل مع حكومة حماس او التحدث الى الحركة اضافة الى اجراءات 

ولم يكن اي من النفي االميركي او االسرائيلي لوجود خطة من هذا . ة اخرى ستفرضها قوات االحتاللكثير
النوع مقنعاً، بل ان االجراءات التي هدد بها اقطاب الحكومة االسرائيلية تؤكد وجود خطة على وشك التنفيذ 

د رئيسه من كتلة الغالبية في ربما اعتباراً من يوم غد عندما ينتخب المجلس التشريعي الفلسطيني الجدي
  .المجلس

  :  اال اذا نفذت مطالبها تستدعي على الفور سؤاالً وجيهاً هو,ان تهديدات اسرائيل بعدم التفاوض مع حماس
  متى تفاوضت اسرائيل آخر مرة مع السلطة الفلسطينية عندما كانت فتح الحزب الحاكم؟

 السلطة واعتمدت، منذ ما قبل انسحابها من غزة، ان الجميع يعرف ان اسرائيل تخلت عن اي تفاوض مع
سياسة االجراءات االحادية الجانب التي تشكل في احد جوانبها، عدم اعتراف بالجانب الفلسطيني سلطةً وشعباً، 

وقد حسب بعض  .وتمثل، من جانب آخر، فرضاً لحقائق توسعية جديدة على االرض بقوة االحتالل العسكري
انهم يسدون معروفا لحماس بقولهم، كما فعل الرجوب، ان كل المطلوب من حماس هو العرب والفلسطينيين 

وقد يكون صوغ المطالب الموجهة . القبول بدولتين وباالتفاقات الموقعة مع اسرائيل وبمبادرة السالم العربية
فض حالً قبل به كيف يمكن حماس ان تر:  بهذه الصيغة وسيلة الغرائها بتلبيتها، اذ سيسأل هؤالءالحركةالى 

  المجتمع الدولي كله ومن ضمنه المجموعة العربية؟
ان اسرائيل تعطي جوابها بأفعالها واقوالها، فلقد رفضت المبادرة السعودية، وكانت مبادرة حكيمة تضمن 

ويتمثل رفض اسرائيل الفعلي لحل الدولتين في انجازها . السرائيل العيش في سالم وباعتراف عربي شامل
فما الفائدة . بيراً من مخطط ضم اراضي الدولة الفلسطينية الموعودة وتمزيق اوصال ما قد يتبقى منهاجزءاً ك

  من ان يطالب العرب حماس بحل لم يعد قائماً، وما فائدة الجري وراء سراب كاذب؟
  ١٧/٢/٢٠٠٦الحياة 

 :كاريكاتير .٦٤
  

  
  ١٧/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 

 


