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  مقر رئاسة السلطة يستضيف أولى جلسات المجلس التشريعي .1

,  في المجلس التشريعي أعلنت    امصادرأن   :غزة والوكاالت  من   18/2/2006يان   الب مراسل ماهر إبراهيم    ذكر
  وفي مدينة غزة نظرا لعدم منح نـواب حمـاس تـصاريح              , المقاطعة في رام اهللا    ي مقر ان المجلس سينعقد ف   

وقال عاملون في الشؤون االدارية في المجلس ان سبب اختيار مقر رئيس السلطة لعقد الجلسة هو عدم                 . مرور
  . قدرة قاعة المجلس على استيعاب عدد النواب الجدد والقدامى والحضور وممثلي وسائل االعالم

أعـضاء  إلـى أن    :  القـدس المحتلـة     من 18/2/2006 الوطن السعودية     مراسل عبدالرؤوف أرناؤوط وأشار  
 مـن الحـواجز   إلى رام اهللا عبر طرق التفافية تلتف على المئات    تقاطروا  المجلس التشريعي الجديد من حماس      

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة فإن الغالبية وصلوا خـالل          .اإلسرائيلية للمشاركة في جلسة تنصيب المجلس     
اليومين الماضين لتفادي قيام الجيش اإلسرائيلي بمنعهم من الدخول إلى المدينة بعد رفض مـنحهم تـصاريح                 

 .جلس السابقتمكنهم من التنقل بحرية في الضفة الغربية كما فعلت مع الم
  

  تراهن على صراع عباس والتشريعي وإسرائيل أرجأت البت بالعقوبات  .2
 تدخل فلسطين اليوم في مرحلة جديدة بتولي المجلس التـشريعي           :18/2/2006السفير   في   حلمي موسى كتب  

 األولـي   ويشكل الصراع المرتقب بين السلطتين الرئاسية والتشريعية الفلسطينيتين األساس        . مسؤولياته المنتخب
الذي تستند إليه الحكومة اإلسرائيلية في تأجيلها اتخاذ القرار الحاسم بشن الحرب على السلطة واالكتفاء كخطوة                
أولى بمحاصرتها، وهي تأمل، مع اإلدارة األميركية، أن يقيد محمود عباس صالحيات المجلس التشريعي وأن               

وظهر يوم أمس، في    . ي في تشكيلة الحكومة الجديدة    يحول دون ترجمة حماس لبرنامجها السياسي واأليديولوج      
. االجتماع السياسي األمني اإلسرائيلي المشترك أن أولمرت قرر تأجيل حسم الموقف من الـسلطة الفلـسطينية               

وفرضت الرقابة العسكرية الحظر على نشر مداوالت االجتماع باعتباره أمنيا، لكن ما رشح عنه أظهـر أنـه،            
وقـد حـضر    .  فإن الحسم سيكون في اجتماع الحكومة األسبوعي، يوم األحـد المقبـل            بخالف ما أشيع سلفا،   

كما شـارك   . المداوالت كل موفاز وليفني، ورؤساء األركان والشاباك واالمن القومي حلوتس، ديسكين وآيالند           
لموقـف  وأبلغ أولمرت الحضور أنه بسبب تعقيدات ا      . عدد من المستشارين السياسيين وفي مقدمتهم فايسغالس      

ويترك قرار تأجيل الحسم هـذا      . واألبعاد الدولية من المهم ترك القرار الجتماع الحكومة األسبوعي يوم األحد          
فسحة من الوقت لمعرفة مقدار الصدام المنتظر بين الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي من خالل الخطـاب      

إلى أن إسرائيل وجهت إنذارا ألبو مازن يفيد بـأن          وأشارت معاريف   . الذي يلقيه أبو مازن اليوم أمام المجلس      
غير أنه وبصرف   . تفويض حماس بتشكيل الحكومة يعني تقسيم السلطة إلى سلطتين وفصل الضفة عن القطاع            

النظر عن خطاب أبو مازن فإن الواضح حتى اآلن هو أن إسرائيل حسمت خيارها في كل ما يتعلق بالتعامـل                    
ناك قرار اتخذ قبل أسبوعين يقضي بمنع أي من منتخبي حماس من التنقل بـين               وه. مع قادة حماس المنتخبين   

بل أن هناك دعوات مستجدة من عدد من الساسة اإلسرائيليين بفرض الحـصار علـيهم فـي                 . الضفة والقطاع 
سة وليس من المستبعد أن يكون تأجيل إعالن القرارات أو الحسم فيها إلى ما بعد جل              . بيوتهم في الضفة الغربية   

غير أن الخالف الحقيقي هو ما يـدور       . افتتاح المجلس الجديد نوعا من التوافق مع اإلرادة األميركية األوروبية         
داخل المؤسسة السياسية العسكرية اإلسرائيلية؛ فقد تبين وجود خالف بين المستويين السياسي والعسكري حول              
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وفي وقـت قـررت مـداوالت الخارجيـة         . ماساألساليب الواجب إتباعها ضد السلطة الفلسطينية في عهد ح        
اإلسرائيلية أن الضغط على الفلسطينيين ينبغي له أن يميز بين المدنيين وبين السلطة الحماسـية خـشية اتهـام             
إسرائيل بتجويع الشعب الفلسطيني، لم يلتفت العسكريون كثيرا إلى هذه النقطة؛ فهم يعارضـون كـل أشـكال                  

وقد نـشرت يـديعوت     . ة للسلطة وهم يؤيدون كل أشكال خنقها االقتصادي       تسهيل وصول المساعدات الخارجي   
  : أحرنوت نص التوصيات التي رفعها المستوى العسكري الجتماع األمس

وعبور منظمات دوليـة وأجانـب      . إسرائيل تسمح بعبور أفراد في معبر ايرز على خلفية إنسانية طارئة فقط           -
  . يحصلون على إذن بذلك

  . الق معبر ايرز يغلق أيضا معبر صوفا في وجه عبور مواد البناء من إسرائيلوبالتوازي مع إغ-
  . معبر كارني يستخدم لمرور المنتجات األساس، الوقود، المياه والمنتجات اإلنسانية فقط إلى القطاع-
  . ال يسمح بعبور البضائع والتجار من غزة إلى إسرائيل-

  .  إسرائيل لبناء ميناء ومطار في القطاعتُلغى كل التراخيص المبدئية التي منحتها
وأشارت يديعوت إلى أنه ابتداء من صباح اليوم لن يسمح بانتقال أعضاء المجلس التشريعي مـن غـزة إلـى                    

وأضافت أنه إذا قررت فتح االنضمام إلى حكومة برئاسة حماس، فإن الموقف اإلسرائيلي منها ومـن                . الضفة
وتربط إسرائيل موقفها من معبري كيرم شالوم ورفح بمقدار سـيطرة           . اسممثليها سيكون مثل الموقف من حم     

وهي تستعد إلعالن إلغاء اتفاق المعابر مما يعني إلغاء الغالف الجمركي الموحد            . حماس على األجهزة األمنية   
ال وقررت إسرائيل وقف تسليم الـسلطة األمـو       . مع غزة والفصل التام اقتصاديا وإنسانيا بين الضفة والقطاع        

 يقـضي بأنـه إذا مـنح حمـاس          عباسوحسب معاريف، فإن اإلنذار اإلسرائيلي ل     . الضريبية حتى إشعار آخر   
وأشارت كذلك إلى أن لديها     . الضفةالتفويض لتشكيل حكومة جديدة فان إسرائيل ستقطع بشكل مطلق غزة عن            

األمـر  الفلـسطينية  م للسلطة   معلومات من مصادر سياسية إسرائيلية تفيد بأن حكومات عربية تعتزم وقف الدع           
 .الذي من شأنه أن يجعل اإلنذار اإلسرائيلي أخطر بكثير

مصدر ديبلوماسي كشف أن خافيير سوالنا أن الناصرة أسعد تلحمي  في 18/2/2006الحياة وذكر مراسل 
يقرر ضغط على مسؤولين إسرائيليين في اجتماعات عقدت أمس، لالنتظار حتى تتسلم حماس البرلمان قبل أن 

كما حذر مسؤول في وزارة الخارجية األميركية تل أبيب من أن عليها أن تأخذ في االعتبار عواقب . التحرك
واعتبر مسؤول اسرائيلي أن ليس  .أي تحرك، وأن تراعي خصوصاً تجنب زيادة مصاعب الفلسطينيين

قرارات قد تصب في نهاية إلسرائيل مصلحة في استباق أداء المجلس التشريعي اليمين الدستورية واتخاذ 
ورأى موفاز في قسم المجلس التشريعي  .المطاف في مصلحة حماس، وتؤدي الى نجاحها في استعطاف العالم

وأضاف أن على . الفلسطيني جرس إنذار ببدء مباراة المالكمة يؤشر الى الخطوة العملية األولى لقيام حماستان
. جهة ضد سلطة حماس وممارستها بدقة وبجرعات مناسبةاسرائيل أن تختار سلة واسعة من الضغوط المو

وأعلن تشكيل فريق خاص بقيادة الميجور جنرال يوسف مشلب لمتابعة التطورات في األراضي الفلسطينية، 
وقال ان حماس تبذل هذه األيام جهوداً  .وتقديم تلخيص أسبوعي تُتخذ بموجبه خطوات تراها اسرائيل مناسبة

من جهته، نفى وزير  .ويل من إيران وعلى ارشادات حول كيفية ادارة شؤون السلطةكبيرة للحصول على تم
وقال لالذاعة العبرية . النقل شيتريت أن تكون الحكومة تنوي قطع الكهرباء أو المياه عن األراضي الفلسطينية

تحتية أو بالمعونات إن اسرائيل لن تعترف بحكومة برئاسة حماس ولن تحول إليها أمواالً لكن لن يمس بالبنى ال
وهاجم بشدة دعوة حكومتي موسكو وأنقرة قيادة حماس الى زيارتهما، واصفاً اياها بأنها طعنة في . االنسانية

   .الظهر، والفتاً الى أن اسرائيل لن تسمح لرجال الحركة بالتحرك في حرية فهؤالء مطلوبون
إسرائيل اتخذت سلـسلة     أن   القدس آمال شحادة  في  نقالً عن مراسلتها     18/2/2006الخليج اإلماراتية   وجاء في   

إجراءات من ضمنها ابطال مفعول بطاقات الشخصيات المهمة من الدرجة الثانية للفلسطينيين، التي يـستخدمها               
نواب المجلس التشريعي عند عبور الحواجز واالنتقال بين البلدات الفلسطينية والمعابر، اما بطاقـات الدرجـة                
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 .دمها الوزراء وكبار الشخصيات الفلسطينية فتقرر ارجاء تجميدها إلى حين تشكيل الحكومة           االولى والتي يستخ  
وقال موفاز ان إسرائيل لن تمنـع       . فإذا كان رئيس الحكومة من حماس فإن جميع هذه البطاقات ستصبح الغية           

 الفلـسطينيون بواسـطة   المساعدات االنسانية عن الفلسطينيين لكنها ستعمل على تحويل المساعدات التي يتلقاها        
  .جمعيات خاصة ومنع وصولها إلى السلطة الفلسطينية

 سـوالنا أن   منموفاز طلبأن  18/2/2006الشرق األوسـط   أوردت تل أبيب نظير مجليوعن مراسلها في   
 بروح الموقف االسرائيلي وموقف الرباعية الدولية القائـل،         حماستحافظ أوروبا على موقف دولي موحد ضد        

يجوز التعامل مع حماس، قبل ان تعترف باسرائيل وتقبل االتفاقات الدولية، خـصوصا خطـة خريطـة         إنه ال   
  . الطريق وتتخلى عن المقاومة

أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن سوالنا كان قد طلب من ليفنـي، أن             : 17/2/2006 48عرب  وأضاف موقع   
ين، وأن تمتنع عن تجميد تحويلها ريثما يـتم         تواصل إسرائيل تحويل مستحقات الجمارك والضرائب للفلسطيني      

تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وذلك من قبيل الفصل بين أداء يمـين الـوالء فـي المجلـس التـشريعي         
  .الفلسطيني وبين تشكيل الحكومة الفلسطينية فعلياً

  
  االولى للتشريعي تضع حماس امام تحديات الحكم والسالمالجلسة: تقرير .3

تتجه األنظار اليوم الى األراضي الفلسطينية التي تدخل مرحلة جديدة مع انعقاد الجلسة االولى للمجلس : رام اهللا
ويرصد المتابعون للشأن الفلسطيني  .وبدء حماس مشاروات لتشكيل أول حكومة بقيادتها التشريعي المنتخب،

قدامها من ساحات المقاومة الى أولى مجموعة من السيناريوهات والتحديات التي ستواجهها الحركة وهي تنقل أ
وتراوح هذه . عتبات السلطة في بلد صغير تتقلص مساحته يوميا أمام الزحف االستيطاني والعزل والحصار

 في ادارة الملفات الداخلية والخارجية لتشكل نموذجاً هاالسيناريوهات بين أكثرها تفاؤال الذي يتوقع نجاح
 في الحكم الى حصار خارجي شديد يترافق مع هاشاؤما الذي يتوقع تعرضاسالمياً جديداً، وبين أكثرها ت

ومن المتوقع ان تواجه أولى التحديات في اليوم  .مشكالت داخلية متفجرة تقود الى فشل التجربة بسرعة قياسية
س وفيما يتوقع البعض حدوث أزمة بين برنامج الرئيس الفتحاوي، وبرنامج حما. األول لصعودها الى السلطة

المقاومة طريق وحيد، فان أن القائم على أن ارض فلسطين وقف اسالمي ال يجوز التنازل عن شبر منه و
يشير عزمي الشعيبي حيث . المنطقة الرمادية التي توفر الحماية لكليهما آخرين يتوقعون ان يلتقي الجانبان في

قة، وإقرارها بأحقية منظمة التحرير في الى ان حماس يمكنها قبول برنامج يقوم على التزام االتفاقات الساب
 مشكلتها األكبر،  الحركةوفي حال تجاوز العقبة األولى، كما هو متوقع، ستواجه .مواصلة الطريق التفاوضي

تشير معلومات متطابقة الى وجود حيث . وهي الصراع مع فتح التي تجلس للمرة األولى على مقاعد المعارضة
عمل على وضع أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حماس وافشال حكومتها، يدعو الى الها تيار قوي داخل

هو تشكيل حكومة فالسناريو الثالث  أما .وصوال الى انتخابات مبكرة تتمكن من امتطائها للعودة الى السلطة
 وتكون األسلم لحماس ألنها تجنبها كل , والعالم الخارجيعباسغير سياسية تحظى بقبول فتح وحماس و

 زياد أبو فيرى,  االنتقال من المقاومة الى العمل في اطار النظام السياسي أما تحديات.حقاقات الصعبةاالست
 أولوياتها باألمن الداخلي ومواصلة التهدئة مع اسرائيل، بتحديدان الحركة يمكنها المواءمة بين الجانبين،  عمرو

بر ان فشل حكومة حماس في ضبط الوضع واعت. معتبرا هذا الخيار بمثابة مخرج من االعتراف باسرائيل
  ارادت فتح التخريب على جهود ما اذا , ختم قائال يعتبر مشكلة للنظام السياسي الفلسطيني، و,األمني والتهدئة

 .ستكون كمن يطلق النار على ساقيهفحماس، 
  18/2/2006الحياة 
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 الدستور يعزز صالحيات الرئاسة على حساب الحكومة: فلسطين .4
ستجد حماس نفسها في اليوم التالي لترسيم المجلس التشريعي وتأليف الحكومة، في : حي صباح فت-غزة 

مواجهة مع رئيس فتحاوي ال يرغب أصالً في أي مواجهة مع أحد، لكنه ربما سيكون مضطراً أو مدفوعاً 
وتكمن  .خيراً في الصالحيات التي استعادها بقرارات ومراسيم رئاسية أ ذلك بدأت أولى حلقاتحيث. ذلكل

المفارقة الغريبة في ان عباس سعى بكل ما أوتي من قوة، مدعوماً بمطالب اميركية واسرائيلية ودولية اخرى، 
الى انتزاع أكبر قدر ممكن من الصالحيات من يد عرفات عندما كان على وشك تولي منصب رئيس الوزراء 

 قانون قائم، ما يعني عجز الحركة عن انتزاع وسيكتشف نواب حماس انه ليس بمقدورهم تعديل أي .المستحدث
وستكون األجهزة االمنية وقادتها  .مزيد من صالحيات الرئيس التي من بينها اقالة رئيس الحكومة متى شاء

 لدى الدول نممثليال، كما ان من صالحيات رئيس السلطة ان يعين أيضاومرجعيتها من بين القضايا الخالفية 
هيئات االجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة، ما يعني عدم والمنظمات الدولية وال

ومع ذلك، فان الكثير من المراقبين يرون ان ال  .قدرة حماس أو وزير خارجييتها على تعيين السفراء والممثلين
اما المناكفة التي ستجهد . هسبيل لعباس وحماس سوى التعايش خالل االعوام الثالثة المقبلة المتبقية من واليت

 .نفسها فتح في ابتداع اشكال والوان منها، فلن تجدي نفعاً
  18/2/2006الحياة 

  
  النواب االسرى وحل مشكلة تصويتهم على قرارات المجلس  .5

 ى مدير الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي، أنه من غير الممكن لألسر أكد:رام اهللا من وليد عوض
 ى نظراً لخصوصية هذه الحالة واعتبارها مستجدة، فقد تتفق الكتل المختلفة عل أنهوقال . الهاتفالتصويت عبر

حسب القانون و أنه , من ناحية أخرىوأضاف . عبر الهاتف وعبر التصويت بالنيابةىاعتماد أصوات األسر
نتخابات المجلس ال خاضت ايحق للكتلة البرلمانية إقالة أي نائب وتعيين النائب الذي يليه في القائمة التي

 لن يكون بمقدور حيثوفي ذات اإلطار، تثار العديد من المشاكل حول قانونية النواب أنفسهم  .التشريعي
  . أداء اليمين الدستوريةى منهماألسر

  18/2/2006القدس العربي 
  

  العالم سيتعامل مع حماس وأمريكا ستجد نفسها معزولة : محمود الزهار .6
محمود الزهار أن حماس تمتلك من الوسائل ما يكفى للدفاع عن الشعب الفلسطيني اذا حاولـت                اكد  : ألفت حداد 

موضحا ان االسابيع القلية المقبلة ستشهد تغييرات جوهرية فى مجاالت االمـن واالقتـصاد              , هإسرائيل تجويع 
عالم كله سوف يتعامل مع      ان ال  ,وقال عقب اجتماع عقدته كتلة حماس البرلمانية       .والرفاهية للمواطن الفلسطيني  

من جهة أخرى حذر اسـرائيل مـن         و . وأن الواليات المتحدة األمريكية هي التي ستجد نفسها معزولة         الحركة
مغبة ارتكاب اية حماقات ضد ابناء الشعب الفلسطيني موضحا ان حماس فى ذلك الوقت سيكون لها الحق فـي                   

  .هاالدفاع عن نفسها وعن ابناء شعب
  17/2/2006 48عرب 

  
 االقتصاديةاتفاقية باريس ستلغي  حماس :عاطف عدوان .7

أكد عاطف عدوان أن حماس ستلغي اتفاقية باريس االقتصادية بحجة انها مجحفة بحق  :رام اهللا من وليد عوض
ومن الجدير بالذكر ان الكثير من االقتصاديين الفلسطينيين وجهوا انتقادات الذعة لهذه االتفاقية،  .الفلسطينيين

 اكد عدوان أن ىومن جهة اخر .تعطي اسرائيل الكثير من االمتيازات التي حرم منها الجانب الفلسطينيث حي
الحكومة المقبلة التي ستشكلها حركته ستعيد النظر في بروتوكول العمل في المعابر الفلسطينية الن الجانب 
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 الجانب ىالضغط الفلسطينية علاالسرائيلي يضع آليات كفيلة بتدمير االقتصاد من خالل انعدام أدوات 
اعتبر ذلك من ,  الفلسطينيينىوبخصوص قرار إسرائيل اتخاذ سلسلة من العقوبات االقتصادية عل .االسرائيلي

 خلق نوع من البلبلة في االوساط ىالتي تهدف الو الشعب الفلسطيني ىوسائل الضغط االسرائيلية المتواصلة عل
 . االقتصادية الفلسطينية

  18/2/2006عربي القدس ال
  

  التهدئة ليست ضعفاً وخيار المقاومة بأيدينا: عزيز الدويك .8
ـ فهيم الحامدحاوره  .  من خالل توليها السلطة الى االنتقام من احدحماساستبعد عزيز الدويك ان تلجأ :  جدة 

وانهمـا  , مؤكداً ان حماس وفـتح جـسد واحـد        , عندما كانت في المعارضة   ,  لم تتأذ من احد    الحركةوقال ان   
فخيـار  , وشدد على ان الدعوة للتهدئة ليست ضعفاً      . ستعمالن معاً من اجل تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني       

 انتقال من ساحة الميدان الـى موقـع          ومن جهة أخرى اعتبر ترشيحه لرئاسة المجلس       .المقاومة ما زال بأيدينا   
واعتبـر ان مـن أولويـات       . نجاز مصالحه العليا  متقدم لخدمة الشعب الفلسطيني بكل اطيافه والوانه من اجل ا         

عمل على دراسة كل ما سبق مـن        والقواعد التبادل السلمي للسلطة من خالل صندوق االقتراع         اهتمامه إرساء   
ل ما ال يتوافق مـع      يعطعلى ت من خالل القانون    والعمل  ,  ما كان في مصلحة الشعب     لتأكيد ,قرارات واتفاقيات 

 وحول الحكومة   .للشعب ليقول كلمته في كثير من القضايا      مشيرا إلى اللجوء    , فلسطينيالمصالح العليا للشعب ال   
حمـل الهـم    ل ,حكومة وحدة وطنية يقود مسيرتها الجميع وبالـذات فـتح         أكد على الرغبة لدى حماس إلنشاء       

ت إلـى عـدم   مشيرا في نفس الوق ,  ال يكون هنالك اغلبية او اقلية او معارضة او نحو ذلك           كي ,الفلسطيني معاً 
 حيث,  الفلسطيني شعبال ما ليس في مصلحة      أكد عدم تمرير  ,  وحول المفاوضات  . عن حمل هم الحكومة    العجز

 مع الحصار االقتـصادي     وحول التعامل . ستكون مصلحة هذا الشعب هي رقم واحد ثم يأتي كل شيء بعد ذلك            
. م بدوره بمزيد من العطاء والعمـل       سيقو ومجتهد  وان الشعب الفلسطيني شعب عملي جاد       اعتبر  , االسرائيلي

الـدول سـواء كـان االحـتالل        واعتبـر أن    .  على دعم الحكومات العربية واالسالمية     باإلضافة إلى التعويل  
 واجبـات تقتـضيها المعاهـدات       باإلضافة إلـى   واجب اخالقي    معليهف ,االسرائيلي او الدول الغربية او غيرها     

 تفويضاً شعبياً لمكافحـة     المحسوبية فقد اعتبر ان حماس تملك أن تخرج        أما بالنسبة للتصدي للفساد و     .المختلفة
ص االرضية التي يقف عليها االقتصاد الفلسطيني من اجل التطلع الى عمليـة             يشخت ولفت إلى ضرورة  . الفساد

? من اين جاءت االموال واين ذهبت وفيم صـرفت معرفة  ال يمكن تجاوز ذلك من قبل    حيث, التنمية المستقبلية 
 ان تكـف عـن اللعـب       أما بالنسبة إلسرائيل فاعتبر أن عليها     .  بالحكمة والموعظة الحسنة   ةحاسبضرورة الم و

تحدث عن الديمقراطية التـي     ال كسب الوقت لغصب مزيد من االرض الفلسطينية و        من خالل محاولة   ,بوجهين
ابدى شجاعة نادرة في رفض     أنه   أما بالنسبة لعباس فاعتبر      .خالفوها عندما لم يحترموا خيار الشعب الفلسطيني      

,  ان يبقى حكماً لهذا الشعب في جميع القضايا التي يتعرض لها           وتمنى, الضغوط التي مورست عليه من الخارج     
  .دستور الفلسطيني هي فوق كل اعتبارالمعه على ان المصلحة العليا وفق اإلتفاق  ان واعتبر

  18/2/2006عكاظ 
  

  دي لصدام مع الشارع الفلسطينيالوقوف ضد مشروع حماس يؤ :الزهار .9
ـ حاوره فهيم الحامد  ترسـيخ  , التـشريعي من اولويات حماس داخل المجلسأن  محمود الزهار اعتبر:  جدة 

ال  نزيـه وجهاز قضائي مـستقل     وإيجاد  ,  لن تكون هنالك انتقائية وال عشوائية      حيث, النظام المنهجي االداري  
. ون هناك امكانية كبيرة في االستثمار سواء الخارجي او الـداخلي          يتحقق االمن للمواطن ويك   ل. يتدخل فيه احد  

.  من االرتباط االمني والسياسي واالقتصادي بالعدو االسـرائيلي        ه الوطن وخلع  بناء واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى    
 إضـافة إلـى   ,  القانون سوف يضبطها   لذا فإن  ,منية تقودها جهات فشلت في االنتخابات     الفوضى ا واعتبر أن ال  
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 وأن الهدف هو  عتقل احداً بسبب انتمائه السياسي      ت لن   وأكد على ان السلطة الجديدة    , حوار والشورى واالقناع  ال
أشار إلى   , الى مستقبل العالقة بين حكومة حماس والمعارضة الفتحاوية        وبالنسبة.  المواطن حمايةضبط النظام و  

 الن المعارضة دائما تأتي عندما يكـون        ,رضةتدفع الى ان ال يكون هنالك معا      س و , ايجابية  ستكون الحكومةان  
هنالك انحراف او خلل في التطبيق االداري وعندما يكون هناك خطـوات تتعـارض مـع ديننـا ومورثاتنـا                    

 ان يكون هناك اصطفاف حول مشروع الوضع الداخلي اكثر من المشروع             من ناحية أخرى   توقعو. الحضارية
 خصوصا ان هناك حكومة اسرائيلية جديدة ستأتي وليس هناك ما           ,ىالسياسي على االقل في مرحلة السنة االول      

مما يحـتم   ها وهو ضم القدس وضم المدن االستيطانية الكبرى المتحلقة حول    ,يمكن توقعه اكثر مما قاله اولمرت     
تعاون على ترميم الوضع الداخلي وخلق حالة مـن االزدهـار           بل هناك ضرورة لل   , كون هناك خالفات  ي أن ال 

 ان   يعلـم  الجميعأن  , وأضاف قائال ,  ليس تصادمياً   حماس منهجوشدد على أن    . دي واالستقرار االمني  االقتصا
اي مشروع سيصطدم مع موقف حمـاس بالتأكيـد         إن  هذه الحكومة جاءت باعلى نسبة في االنتخابات وبالتالي         

 ,قادم في الحكومة  الخطوط العريضة لمشروع حماس ال    وأشار إلى أن    . سيصطدم مع موقف الشارع الفلسطيني    
عالقـات االقتـصادية واالمنيـة      القطـع   ووجوب  ,  اسرائيل حليف وال جار شرعي وال شريك       هو عدم اعتبار  

ـ عطت وعـدم  .االكتفاء الذاتي في القضايا االقتصادية واالجتماعيـة      من   الى مرحلة    والوصول, موغيرها به  ل ي
 كان من خالل االسلحة بايدي الفصائل او اسلحة         سنقوم ببرنامج الدفاع عن النفس سواء     حيث  , برنامج المقاومة 

  .السلطة
  18/2/2006عكاظ 

  
   وترفض اإلذعان لها  اإلسرائيليةحماس تندد باإلجراءات  .10

ندد إسماعيل هنية باإلجراءات التي تستعد إسرائيل التخاذها ضد الـسلطة الفلـسطينية بعـد     :ب.ف.ا ـ  غزة
 لسياسة القمع واإلرهاب والعقاب الجماعي،      القرارات استمرار إن هذه ا  , وقال أمس . في السلطة حماس  مشاركة  
 المحيط اإلقليمي والدولي واالحتالل اإلسرائيلي إلى اإلقرار        ىودع .ن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني     ل إال أنها 

يـد مـن    وقال ال ننتظر من شعبنا إال المز      . بإرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية       
  . أن االحتالل كارثة للشعب الفلسطينياعتبرم. االلتفاف حول الحكومة القادمة

  18/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

   عن انشقاق في حماس كالم سخيف االسرائيليينحديث : زهريأبو  .11
ماس حلتلفزيون االسرائيلي عن انشقاق في الجناح العسكري ل       ازهري على ما نقله     بو  عقب سامي ا  : الفت حداد  

 ال أسـاس لـه مـن        ا سـخيف  ما هذا كال  أن, بالقول , لتنظيم القاعدة  امهمحمد ضيف، وانضم  من خالل انسحاب    
  .  ال يستحق التعقيبوهو, الصحة

  17/2/2006 48عرب 
  

   توينييلتقيممثل حماس  .12
التقى النائب غسان تويني أمس، اسامة حمدان، وجرى عرض لالوضاع في االراضي الفلسطينية، وخصوصا              

وعرض حمدان البرنامج الذي وضعته الحركة واستعدادها لتـشكيل          .عد فوز الحركة في االنتخابات التشريعية     ب
الحكومة والمهمات السياسية واالقتصادية التي تنتظرها، وشكر لتويني الكلمة التي القاها في مجلـس النـواب                

  .ودعا فيها الى ضرورة فتح حوار بين الحكومة اللبنانية والحركة
  18/2/2006ستقبل اللبنانية الم
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   مركزا لمداوالت فتحاوية صاخبةأصبحتعمان : تقرير .13
 المحاربين في منظمة التحرير ى طريقة قدامىعبر سليم الزعنون عن غضبه عل :عمان من بسام البدارين

 نحو طارئ عقد إجتماعا مطوال األسبوع الماضي في عمان وتصرف بنفس طريقة ىعندما يغضبون، فعل
ق القدومي التي تتميز بكشف حقائق جديدة وأسرار وبعض التهديدات التي توزع للجميع وفي كل فارو

فقد علم من صحافي إسرائيلي بأن المجلس التشريعي القديم وفي جلسته األخيرة اوصي بتعديل . اإلتجاهات
رسالة سريعة وحسب .  يقضي بان يتم الفصل بين التشريعي والمجلس الوطني, قانون اإلنتخابىصغير عل

 فإن هذا التعديل خطير النه يمس بحقوق العودة اوال، ,سجل الزعنون فيها اعتراضاته وأرسلها لمحمود عباس
ويفرق بين الداخل والخارج ثانيا، ويتالعب بمصير ملف الالجئين ثالثا ورابعا، تم بدون التنسيق مع رئاسة 

ان جماعة فتح في التشريعي المنتهية مدته تصرفوا بعقلية قد علم مسبقا بوكان  .المجلس الوطني التي يمثلها هو
 امل ان ال تستخدم النص القانوني ىحزبية بحتة عندما فكروا فقط بالحيلولة دون حماس والمجلس الوطني عل

 ان لعبة الداخل والخارج خطيرة وقد تعبث ىلم ينتبهوا الوفعلوا ذلك هم و .لكي تمتطي منظمة التحرير الحقا
 حقنة مخدرة للزعنون، قائال ان ال علم له بذلك وانه فقد بادر إلى إرسالعباس أما ودة بحد ذاته، بملف الع

 لن يستجيب لضغوط حماس ولن بأنه, أن عباس أخبره مؤخرالكشف ل بالمقابل دفع ذلك الزعنون .سيقف ضده
تحقاق القانوني إال إذا نفذت يكلفها بتشكيل الحكومة او يساعدها في حل مشكلة التشكيل كخطوة أساسية في اإلس

ولم يكتف بذلك، بل اوضح بان مخطط عباس إلمتصاص حماس وإجبارها  .شروطا محددة معروفة للجميع
 حماس ى عمر سليمان طلب من عباس الصبر علحيث أن بدعم نوعي من القاهرة وعمان، ى التنازل يحظىعل

حكم، مما فهم منه بان مصر تميل إلفشال او فشل وتركها لمصيرها واإلستعداد فتحاويا للعودة لألضواء وال
 األرض األردنية ى قابلها تسريع في وتيرة اإلستعداد عل,بعض المعلومات بان إشارات سليمانوتشير  .حماس

لتوسيع التنسيق مع فتح مقابل إقفال الباب امام حماس ما دامت لم تغير أو تبدل، وهذا التسريع اتخذ شكل عقد 
 تحت عنوان إستئناف النشاط الفتحاوي بكثافة في األرض ,تعبئة والتنظيم في فتح في عمانإجتماع لشعبة ال

ن أفضل وصفة لمنع األخوان أ الوسط السياسي والحكومي األردني اآلن بحيث أن هناك من يعتقد فياألردنية، 
 وراء ستار مع فتح  هو العودة للتحالف من,المسلمين في المملكة من استثمار وتوظيف فوز حماس اإلنتخابي

وتداعيات  . الساحة األردنية بإعتبار ان الوجود الفتحاوي في األردن هو األكبر بعد الداخل الفلسطينيىعل
عمان الفتحاوية لم تقف عند هذه الحدود، فالتسريبات مستمرة بعنوان ظاهرة هروب جماعي لقيادات بارزة في 

  . علي ذمة قضايا فساديقال انها مطلوبة, الحركة ىومحسوبة عل السلطة
  18/2/2006القدس العربي 

  
  وفاة فتى فلسطيني اثر انفجار  .14

قالت مصادر فلسطينية أن فتي فلسطيني توفى متاثرا بجراح أصيب بها فى انفجار غامض وقـع                :  ألفت حداد 
ه ويعتقد من جهتها أكدت وزارة الداخلية أن االنفجار ناجم عن جسم مشبو       . شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة     

بأنه من مخلفات الجيش اإلسرائيلي في المكان، خاصة وأن االنفجار وقع بالقرب من الحـدود الفاصـلة بـين                   
  .األراضي الفلسطينية إسرائيل

  18/2/2006الرأي األردنية 
  

  إصابة ثالثة مواطنين بالرصاص في مسيرة بلعين  .15
م للغاز السام، عندما قمعت قوات االحـتالل        أصيب ثالثة مواطنين بجراح وعشرات باالختناق جراء استنشاقه       

أن قوات االحتالل حاصرت منازل      جدار،الوأفاد أبو رحمة، منسق لجنة مقاومة        .مسيرة سلمية في قرية بلعين    
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المواطنين، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى القرية لمنع عشرات الموطنين والمتضامنين األجانب من الوصـول              
  .سبوعية ضد الجداروالمشاركة في التظاهرة األ

  17/2/2006 48عرب 
  

  نتائج استطالع رأي حول آراء متعلقة بنتائج االنتخابات التشريعية  .16
 حول آراء الفلـسطينيين     2006، الصادر في شباط     57أصدر مركز القدس لالعالم الفلسطيني االستطالع رقم        

  :ستطالعوفيما يلي نص اال. بالقضايا المتعلقة بنتائج االنتخابات التشريعية
  :ملخص تنفيذي

لدى سؤال المستطلعين فيما إذا يتوجب على حكومة بقيادة حماس أن تستمر بالمفاوضات السياسية في ضوء                * 
 66,3(التزامات السلطة الفلسطينية بخيار المفاوضات السياسية مع إسرائيل، فان غالبية مريحة من الفلسطينيين              

من هؤالء  )  بالمائة 29,6(ات السياسية مع إسرائيل في حين قالت نسبة         أبدت تأييدها الستمرار المفاوض   ) بالمائة
  . أنها تدعو لوقف المفاوضات مع إسرائيل

تفضل حكومة وحـدة    )  بالمائة 58,1(فيما يتعلق بتركيبة الحكومة الفلسطينية المقبلة، فان غالبية الفلسطينيين          * 
أنهـا تفـضل    )  بالمائـة  13,8(حماس، وقالت نسبة    حكومة مشكلة من    )  بالمائة 24,1(وطنية فيما تريد نسبة     

  .  حكومة تكنوقراط
بأنهـا  )  بالمائة 43(لدى سؤال المستطلعين حول سبب انتخابهم لحماس، قالت النسبة األعلى من الفلسطينيين             * 

أنها صوتت لحماس ألسباب دينية في حين       )  بالمائة 18.8(وقالت نسبة   . صوتت لحماس على أمل إنهاء الفساد     
  . فقط صوتوا لحماس بسبب برنامجها السياسي)  بالمائة11.8(ه أن

بأنهـا  )  بالمائـة  69.7(وإزاء القلق من احتمال فرض حماس لقيود اجتماعية على الفلسطينيين، قالت أغلبية             * 
  .بأنهم قلقين جدا أو قلقين نوعا ما)  بالمائة29.6(غير قلقة في حين قال 

ثق بها الجمهور الفلسطيني أكثر، ما زال محمـود عبـاس أبـو مـازن               وحول الشخصية الفلسطينية التي ي    * 
 24.8(في كانون أول الماضي و      )  بالمائة 15.5(مقارنة مع   )  بالمائة 12.8(الشخصية الحائزة على أعلى نسبة      

وجاء خالد مـشعل    )  بالمائة 10.7(وقد حصل إسماعيل هنية على المكان الثاني بنسبة         . 2005في أيار   ) بالمائة
  ). بالمائة5.8(في حين احتل مروان البرغوثي المكان الرابع بنسبة ).  بالمائة8.5( المكان الثالث بنسبة في
لدى سؤال المستطلعة آراؤهم حول الفصائل الفلسطينية السياسية والدينية التي يثقون بها أكثر، قالـت نـسبة                 * 
في كانون أول الماضـي     )  بالمائة 18.5(بنسبة  من الفلسطينيين بأنها تثق بحركة حماس مقارنة        )  بالمائة 38.7(

في كـانون أول    )  بالمائة 38.9(من الفلسطينيين بأنها تثق بفتح مقارنة مع        )  بالمائة 30.6(في حين قالت نسبة     
  . الماضي

أنها سـتمنح   )  بالمائة 41,4(وعند طرح سؤال لو عقدت االنتخابات التشريعية مرة أخرى اليوم، قالت نسبة             * 
  .   بأنها ستصوت لصالح الئحة فتح)  بالمائة31(فيما قالت نسبة ) حماس( حركة اإلصالح والتغيير صوتها إلى

   المواقف تجاه نتائج االنتخابات التشريعية
بأن عملية االنتخابات التي جرت في الخامس والعشرين من كـانون الثـاني             )  بالمائة 94( تعتقد أغلبية ساحقة    

ة نوعا ما في حين كانت نسبة الفلسطينيين الـذين اعتقـدوا بـأن االنتخابـات                 كانت إما عادلة أو عادل     2006
  ). بالمائة72.6( عادلة هي 1996التشريعية التي جرت في 

لم تتوقع أن تحصد حماس األغلبية في انتخابات المجلس التشريعي          )  بالمائة 73,9(أغلبية كبيرة من الفلسطينيين     
  . الفلسطيني
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لى وجود انقسام متساو بين من يعتقد بأن نتائج االنتخابات قد تناسبت وتوقعاتهم وأولئك              تشير نتائج االستطالع إ   
من الفلسطينيين بأن نتائج االنتخابات تتناسب أو تتناسـب         )  بالمائة 49.6(فقالت نسبة   . ممن اعتقدوا عكس ذلك   

وهنالـك أغلبيـة    .  توقعـاتهم  بأن النتائج لم تتناسب مع    )  بالمائة 49(نوعا ما مع توقعاتهم في حين قالت نسبة         
  . لم تتوقع حصول حماس على أغلبية ساحقة في انتخابات المجلس التشريعي)  بالمائة73.9(فلسطينية واضحة 

حين تم سؤال المستطلعة آراؤهم حول مدى تمثيل أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين لوجهات نظرهم، قالت               
مجلس التشريعي المنتخبون يمثلون وجهات نظرهم في حـين قـال           بأن أعضاء ال  )  بالمائة 68(أغلبية فلسطينية   

  .أن األعضاء المنتخبين ال يمثلون وجهات نظرهم)  بالمائة29.6(
بأنها )  بالمائة 77.9(وحول تفاؤلهم من أداء المجلس المنتخب في المستقبل، قالت أغلبية بارزة من الفلسطينيين              

بأنهم متشائمون مـن أداء المجلـس المنتخـب فـي           )  بالمائة 21( قال   إما متفائلة جدا أو متفائلة نوعا ما بينما       
  .المستقبل

ولدى سؤل المستطلعة آراؤهم حول سبب تصويتهم لصالح حماس، قالت النسبة األعلى من الفلسطينيين الـذين                
) ائة بالم 10.7(بأنها قامت بذلك على أمل القضاء على الفساد في حين قال            )  بالمائة 43(صوتوا لصالح حماس    

بـأنهم صـوتوا لحمـاس      )  بالمائة 18.8(وقالت نسبة   . بأنهم فعلوا ذلك على أمل رؤية ظروف معيشية أفضل        
وعلى نحو مطابق،   . فقط بأنهم صوتوا لحماس بسبب برنامجها السياسي      )  بالمائة 11.8(لعوامل دينية بينما قال     

بـأن  %)44(اس، قالت النسبة األعلى     عندما تم سؤال الفلسطينيين عامة حول سبب تصويت أغلبية الشعب لحم          
بأن الناس يأملون بظروف    )  بالمائة 18.9(معظم الناس صوتوا لحماس على أمل القضاء على الفساد بينما قال            

  .أن الناس صوتت لحماس لعوامل دينية)  بالمائة13.3(حياتية أفضل وقد قالت نسبة 
بأن يلتزم أعضاء المجلـس المنتخبـين ببـرامجهم         ولدى سؤال المستطلعة آراؤهم حول ما إذا كانوا يتوقعون          

بـأن األعـضاء المنتخبـين سـيلتزمون أو         )  بالمائة 77.9(السياسية وقواعدهم، قالت أغلبية من الفلسطينيين       
والذين قالوا األمر ذاتـه فـي االنتخابـات         )  بالمائة 60.1(سيلتزمون نوعا ما ببرامجهم االنتخابية مقارنة مع        

  .  بأنها ال تتوقع أن يلتزموا ببرامجهم)  بالمائة20.3( وقال ما نسبته .1996التشريعية عام 
ولدى سؤال المستطلعة آراؤهم حول توقعاتهم من أداء المجلس التشريعي الفلسطيني المقبـل، قالـت أغلبيـة                 

بينمـا  بأنها تتوقع أن يكون أداء المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل جيد جدا أو جيـد  )  بالمائة77.3(واضحة  
أمـا بالنـسبة ألداء المجلـس       . فقط بأنهم يتوقعون أن يكون أداءه إما سيئا أو سيئا للغايـة           )  بالمائة 16.6(قال  

بأن أداءه كان سيئا أو سيئا للغاية في حين قال          )  بالمائة 71.8(التشريعي الفلسطيني المنتهية أعماله، قالت نسبة       
  .بأنه كان إما جيدا أو جيد جدا%) 26.6(

رح سؤال حول تشكيلة الحكومة التي يرغبون برؤيتها فـي أعقـاب انتخابـات المجلـس التـشريعي                  لدى ط 
 24.1(أنها تفضل حكومة وحدة وطنية في حين قالت نـسبة           )  بالمائة 58.1(الفلسطيني، قالت أغلبية فلسطينية     

  .تكنوقراط بالمائة بأنهم يفضلون حكومة 13.8بأنها ترغب بحكومة مشكلة من حماس وقال ) بالمائة
وحول ما إذا على حكومة ترأسها حماس أن تستمر باالتفاق الذي وقعته كل من منظمة التحريـر الفلـسطينية                   

بأن على هـذه الحكومـة أن       )  بالمائة 51.7(قالت أغلبية بسيطة    , )اتفاقية أوسلو (والسلطة الوطنية مع إسرائيل     
وعلـى  . بأنه ليس على حماس االستمرار بهذه االتفاقية      قالت  )  بالمائة 42(تستمر في االتفاقية في حين أن نسبة        

نحو متطابق، عندما طرح سؤال حول ما إذا على حكومة ترأسها حماس االستمرار بالمفاوضات السياسية التي                
بأن على حكومة ترأسها حمـاس االسـتمرار        )  بالمائة 66.3(تلتزم بها السلطة الفلسطينية، قالت أغلبية بارزة        

بأن على حكومة ترأسها حمـاس أن توقـف المفاوضـات           )  بالمائة 29.6(وقالت نسبة   . ياسيةبالمفاوضات الس 
  .السياسية
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ولدى سؤال ما إذا كانوا يجدون تناقضا بين مسؤوليات حماس تجاه الحكومة الفلسطينية ودورها كمقاومة ضـد                 
اقض في حين أن نـسبة واضـحة   ال تعتقد بوجود مثل هذا التن  )  بالمائة 52.3(إسرائيل، أغلبية من الفلسطينيين     

  .تعتقد بأن هنالك تناقضا)  بالمائة44.6(
فيما يتعلق بالقلق من احتمالية أن تقوم حركة حماس بفرض قيود اجتماعية على الفلسطينيين، قال مـا نـسبته                   

 69,7(من الفلسطينيين أنهم قلقون جدا أو قلقون إلى حد ما من هذه االحتمالية فيما قالت األغلبيـة                  %) 29,6(
  .   أنها ال ليست قلقة أو ليست قلقة إلى حد ما في هذا الموضوع) بالمائة

بعد نجاح حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وعندما تم سؤال المستطلعين فيما إذا كان يتوجب                
اع غزة ضـد    على حماس أن توقف عملياتها ضد أهداف إسرائيلية داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية وفي قط              

انه يتوجب علـى حمـاس أن       )  بالمائة 51,7(إسرائيليين مدنيين وقوات عسكرية، قالت أغلبية من الفلسطينيين         
من الفلسطينيين انه يتوجب على حركة حماس أن تستمر في          )  بالمائة 39,1(توقف عملياتها في حين قالت نسبة       

عمليات عسكرية ضـد أهـداف      )  بالمائة 51,5(ن  وفي نفس اإلطار، تعارض أغلبية الفلسطينيي     . هذه العمليات 
أن هذه العمليـات    )  بالمائة 43,8(إسرائيلية وتعتبرها مضرة بالمصالح الوطنية الفلسطينية في حين تعتقد نسبة           

في حزيران من عـام     )  بالمائة 65,4(مناسبة في ظل الظروف السياسية الراهنة مما يشكل تراجعا كبيرا بنسبة            
2004 .  

 56,2(الفلسطينيين تجاه عمليات التفجير االنتحارية ضد المدنيين اإلسرائيليين، قالت ما نـسبته             وحول مشاعر   
)  بالمائـة  49,7(من الفلسطينيين أنها تؤيد بشدة أو تؤيد نوعا ما هذا النوع من العمليات مقارنة بنسبة                ) بالمائة

د ثابت فـي نـسبة معارضـي هـذه          لكن يوجد تزاي  . 2003في نيسان   )  بالمائة 75,6( ونسبة   2005في أيار   
في شـباط   )  بالمائة 40,7( إلى   2005في أيار   )  بالمائة 38( إلى   2003في نيسان   )  بالمائة 29,3(العمليات من   

2006 .  
  :الثقة بشخصيات وفصائل فلسطينية

حصل محمود عباس، من خالل سؤال مفتوح متكرر لمركز القدس لالتصال واألعالم على أعلى نـسبة مـن                  
كأكثر شخصية يوثق بها مما يشير إلى حدوث هبوط في نسبة التأييد مقارنة مـع نـسبة                 )  بالمائة 12,8 (التأييد

في كـانون   )  بالمائة 26.2( ونسبة   2005في أيار   )  بالمائة 24.8( ونسبة   2005في كانون أول    )  بالمائة 15,5(
يليه خالد مـشعل    )  بالمائة 10,7(وقد جاء في المركز الثاني إسماعيل هنية بنسبة ثقة وصلت إلى            . 2004أول  

وجاء مروان البرغوثي في المرتبة الرابعـة بحـصوله         )  بالمائة 8,5(في المركز الثالث بنسبة ثقة وصلت إلى        
أما محمود الزهـار فاحتـل المرتبـة        . في كانون أول الماضي   )  بالمائة 7,8(مقارنة بنسبة   )  بالمائة 5,8(على  

 31,1(وقد تناقصت نسبة الذين ال يثقون بأيـة شخـصية مـن             ). لمائة با 5,1(الخامسة بنسبة ثقة وصلت إلى      
  .  هذا الشهر)  بالمائة21,6(في كانون أول الماضي إلى ) بالمائة

فـي كـانون أول   )  بالمائة 18,5(وتشير نتائج االستطالع إلى تنامي شعبية حماس في صفوف الفلسطينيين من            
 اإلشارة هنا إلى أن هذه النسبة من التأييد هي األعلـى التـي              ويجدر. هذا الشهر )  بالمائة 38,7(الماضي إلى   

 22,6(أعلى نسبة تأييد حصلت عليها حركة حماس في الماضي كانـت            . 1994تحصل عليها حماس منذ عام      
  . 2003في تشرين أول من عام ) بالمائة

د تناقص شعبيتها مـن     وقد أصبحت حركة فتح في المركز الثاني من ناحية الشعبية في صفوف الفلسطينيين بع             
  . هذا الشهر)  بالمائة30,6(في كانون أول الماضي إلى )  بالمائة38,9(

  :عملية السالم



 

 13

الغالبيـة العظمـى مـن      . لقد لوحظ وجود ارتفاع ملموس في مستوى التفاؤل بالمـستقبل لـدى الفلـسطينيين             
في كانون  )  بالمائة 68(لون مقارنة بنسبة    أشاروا إلى أنهم اما متفائلون جدا أو متفائ       )  بالمائة 79,8(الفلسطينيين

  . 2005في أيار )  بالمائة61,3(أول الماضي ونسبة 
ما . وال يبدو أن نجاح حماس في االنتخابات قد غير من قناعة أغلبية الفلسطينيين حول الحاجة إلى حل الدولتين                 

اإلسـرائيلي  - األفضل للنزاع العربيتنظر الى حل الدولتين كالحل)  بالمائة 57,9(زالت أغلبية من الفلسطينيين     
الدولة ثنائية القوميـة    )  بالمائة 22,3(في كانون أول الماضي في حين تؤيد نسبة         )  بالمائة 55,1(مقارنة بنسبة   

ممن يؤيدون دولة فلسطينية واحدة كأفضل      )  بالمائة 10,5(على كامل أرتضي فلسطين التاريخية، وهناك نسبة        
  . حل

 52,1(عملية السالم واحتمال استئناف المفاوضات السياسية، ترى أغلبية من الفلسطينيين           وفيما يتعلق بمستقبل    
فـي  )  بالمائة 47,3(أن عملية السالم تمر بظروف صعبة مع عدم وجود مستقبل واضح مقارنة بنسبة              ) بالمائة

ان هنـاك إمكانيـة     أما نسبة الفلسطينيين الذين يعتقدون أن عملية السالم ما زالت حيـة و            . 2005كانون أول   
وقد . في كانون أول الماضي   )  بالمائة 25,7(مقارنة بنسبة   )  بالمائة 25,1(الستئناف المفاوضات فقد بقيت ثابتة      

في كـانون   )  بالمائة 24,8(حصل تناقص بسيط في نسبة الفلسطينيين الذين يعتقدون أن عملية السالم ميتة من              
  . هذا الشهر)  بالمائة19,4(أول الماضي إلى 

 40,3(ولدى سؤال المستطلعين حول السبيل األفضل لتحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية، جاءت أعلى نـسبة               
 38,8(من الفلسطينيين الذين يفضلون الجمع ما بين المفاوضات والكفاح المسلح في حين قال ما نسبته                ) بالمائة
أنها تؤمن  )  بالمائة 17,9(وقالت نسبة   .  الوحيد من الفلسطينيين أنهم يتعقدون أن المفاوضات هي السبيل       ) بالمائة

 .    بالكفاح المسلح فقط كسبيل وحيد لتحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية
18/2/2006مفتاح    

 
  إسرائيل ستضطر الى اقرار شكل االتصاالت مع حماس : ديختر .17

 مع  -في حال ثباتها   -التصرح رئيس شاباك السابق آفي ديختر بأن اسرائيل ستضطر الى تحديد شكل االتصا            
وشدد على النقاط الثالث التي حددها اولمرت، من اجل إدارة المفاوضـات            . السلطة الفلسطينية في عهد حماس    

وتطرق إلى قضية إخالء آخر إسرائيل من مناطق في الضفة وقال إن على هذه الخطـوة أن تنفـذ                   . مع حماس 
اطنيها من تلك المساحة مع ابقاء السيطرة األمنية بيـدها        اسرائيل تخلي مو  : وعلل .حسبما كان في شمال الضفة    

  .والقوات االسرائيلية تستمر في عملياتها من أجل احباط عمليات إرهابية
17/2/2006 48عرب   

  
 الجبهة العالمية ضد حماس تصدعت : تل ابيب .18

قوم بها اسرائيل اعترفت مصادر رسمية في تل ابيب الجمعة ان الحملة التي ت :الناصرة من زهير اندراوس
القناع دول العالم بعدم االعتراف بحماس وعدم التفاوض معها بدأت تفشل، وعبرت عن قلقها العميق من تحول 

ونقل المراسل السياسي لمعاريف بن كاسبيت، عن . حماس الي العب سياسي مقبول في منطقة الشرق االوسط
 زيارة قادة حماس الي تركيا تعتبر فاتحة غير جيدة مصادر وصفها بانها موثوقة للغاية في تل ابيب قولها ان

واضافت هارتس ان التصدع في الجبهة العالمية ضد حماس  .بالمرة لسياسة الدولة العبرية في هذا المجال
  . يتمثل ايضا في االعالن الرسمي الروسي بان زيارة قادة حماس الي موسكو ستتم في بداية الشهر القادم
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 في تل ابيب، كما افادت معاريف عن قلقها البالغ ايضا من تعالي اصوات في الواليات عبرت مصادر سياسيةو
 .المتحدة االمريكية والتي باتت تنادي بصورة عالنية باجراء مفاوضات مع حماس

  18/2/2006القدس العربي 
 

 
  بيريز يدعو لضرب حماس بقوة   .19

نيين ولعملية السالم، وقال في حديث إلذاعـة        زعم شيمون بيريز أمس أن حماس تشكل كارثة للفلسطي        : ا.ب.د
وأضاف ان  . إنه يجب على إسرائيل ضرب الحركة بقوة وإثناء الفلسطينيين عن التضامن معها           : جيش االحتالل 

نهج إسرائيل واضح جداً ولدينا خطة سالم لمن يريد السالم، أما الذين يريدون توجيه الـضربات إلينـا فـإنهم        
  . يعرضون أنفسهم للضرب

  18/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

  تعاون إسرائيل أمريكي لمواجهة صواريخ قسام   .20
تقوم الصناعات الجوية اإلسرائيلية وشركة بوينج األمريكية بتعاون مشترك إلنتاج صـواريخ خاصـة              : أ.ن.ق

ين مصنع  إنه تم التوقيع على اتفاق بهذا الشأن ب       : وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية    .قسامالالعتراض صواريخ   
  . مالم التابع للصناعات الجوية اإلسرائيلية وقسم الصواريخ في شركة بوينج األمريكية

  18/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

   ويلتقي بالملك محمد السادس المغرببيرتس يسافر الى  .21
بملـك  الجمعـة   نقلت مصادر صحافية إسرائيلية أن عمير بيرتس، التقى         : 17/2/2006 48عرب  نشر موقع   

وقال لمحمد السادس إن هذه الزيارة جاءت في اعقاب االفق المـسدود فـي     . لمغرب محمد السادس في قصره    ا
ونقلت المصادر قول بيرتس إنه قرر القيام بهذه الخطوة السياسية مـن             .المنطقة اثر فوز حماس في االنتخابات     

سرائيل حرب ال مساومة عليها ضد      وافاد بيرتس إن ال   . أجل شق آفاق جديدة في المفاوضات مع الدول العربية        
هذا وأضافت المصادر االسرائيلية أن محمد السادس       . حماس والتنظيمات اإلرهابية ولكن ليس مع العالم العربي       

  . ثمن زيارة بيرتس عاليا واعتبر الخطوة ايجابية وقيمة
بيـرتس قـال إن      رعمي أن   الرباط محمود معروف   نقالً عن مراسلها في    18/2/2006القدس العربي   وذكرت  

المغرب ظل علي الدوام وما يزال فاعال أساسيا في عملية السالم في الشرق االوسط خصوصا فـي المراحـل                   
وأضاف أن لقاءه الملك كان هاما وتاريخيا وشكل مناسبة لتبـادل           . التي يجتاز فيها هذا المسلسل ظروفا صعبة      

وقال أنـا سـعيد      .فية الحالية التي تشهدها المنطقة    وجهات النظر حول القضايا المرتبطة بالسالم في ظل الظر        
وقال أن الملك جـدد لـه        .لتواجدي في بلدي وأنا أكن كل التقدير واالحترام والحب للمغرب وللشعب المغربي           

حرصه علي مواصلة الجهود للحفاظ علي مسلسل السالم في ظل الظرفية الحالية التي تعيشها المنطقة، مؤكـدا                 
 . يضطلع بدور هام في تحقيق السالم في الشرق األوسطأن المغرب ما يزال

  
   فصل الطرقات بين االسرائيليين والفلسطينيينفـياسرائيل تطبق مشروعا  .22

 بدأت اسرائيل تنفيذ مشروعها في فصل الطرقات بين االسرائيليين والفلسطينيين وفـق             : امال شحادة  ،الناصرة
وبموجبه يحظر على الفلسطينيين الذين في حوزتهم       . نافيهامر عسكري موقع من قائد قوات الجيش في الضفة          

 11 المرور من الشوارع التي خصصت لالسرائيليين ويسمح لهم بالمرور مـن  48تصاريح دخول الى اراضي 
ووضعت اسرائيل عند المخارج من الضفة يافطات تمنع عبور غير االسرائيليين او نقلهم حتى وان               . معبرا فقط 
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وتم تحديد االسرائيلي المسموح له العبور على اليافطة اذا كان مواطنـا او مقيمـا او                . يليةكانت السيارة اسرائ  
ويعتبر االمر العسكري قيام اي اسرائيلي بنقل فلسطيني بسيارته عبر الطرق المخصصة لالسـرائيليين              . سائحا

  . مخالفة قانونية يعاقب عليها
  18/2/2006الرأي األردنية 

 
  عال الصهيونية بنظام للوقاية من الصواريخ إلطائراتتزويد  .23

 أضافت شركة الطيران الصهيونية إل عال مؤخراً نظام كشف الصواريخ المضاد للطائرات على كافـة                :القدس
وأوضحت مصادر إعالمية صهيونية أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب مهاجمة طـائرة              .طائراتها لنقل الركاب  

شركة بـدأت بتركيـب هـذا       ال، مشيرة إلى أن     2002ة في تشرين ثاني عام      مدنية صهيونية في األجواء الكيني    
، ال سيما وأن هذا النظام أضيف لكافة الطـائرات، إال أن الـشركة رفـضت                2004النظام على طائراتها عام     

  .اإلفصاح رسمياً عن هذا الموضوع مكتفية بالقول إنها ال تناقش القضايا األمنية
  17/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مسؤول فلسطيني يحذر من كارثة بسبب الحصار   .24

حذر وكيل وزارة االقتصاد، السراج، من خطر تنفيذ إسرائيل حصارها االقتصادي، وقال إن ذلك سيتسبب في                
كارثة اقتصادية واجتماعية، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن خطة كهذه، خصوصاً في ما يتعلق بإغالق معبـري                  

 مليارات دوالر سنويا، هـي قيمـة مـا تـستورده       3تؤدي إلى خسارة اإلسرائيليين أكثر من       ايرز وكارني، س  
وقال ان وضع انظمة جديدة لتحويل المبـالغ الماليـة مـن غرفـة               .األسواق الفلسطينية من بضائع إسرائيلية    

ون اذا  الخطـر االكبـر سـيك     : وأضاف .الطوارئ اإلسرائيلية ستمس بشكل مباشر موظفي السلطة الفلسطينية       
نجحت إسرائيل في إقناع الواليات المتحدة ودول أوروبية بعدم تفعيل تحويالت للسلطة الفلسطينية عن طريـق                

وتوقع ان تكرر إسرائيل عمليات اقتحامها للبنوك الفلسطينية كما فعلت خالل السنوات االخيرة، لتكون               . بنوكها
  .ينتلك الضربة القاضية على الحياة االقتصادية للفلسطيني

  18/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ترتفع بقوة خالل األسبوع الماضيالفلسطينيةالبورصة  .25
ـ  % 92أفاد تقرير اسبوعي لسوق فلسطين ألوراق المالية ان           شـركة المتداولـة فـي البورصـة         28من الـ

 التي يعلن فيها هذا     ، وبهذا تكون هذه هي المرة األولى،      2005الفلسطينية اعلنت عن نتائجها المالية األولية لعام        
وكان التداول على السوق المـالي مرتفعـا خـالل          . العدد من الشركات عن نتائجها المالية في الموعد المحدد        

الى ذلك أعلنت سلطة النقد عن       . مليون دوالر  55.21 مليون سهم وبإجمالي بلغ      7.40األسبوع، حيث تم تداول     
  .خططها لتحويل السلطة إلى بنك مركزي

  18/2/2006وسط الشرق األ
  

   إلى أينالفلسطينيةالقضية  :كتاب .26
. 2004 وصوال الـى العـام       1917يتناول الكتاب وضع تسجيل وثائقي للصراع العربي االسرائيلي من العام           

هل تريد اسرائيل السالم؟ ويجد في المؤتمر االسرائيلي الثالـث لالمـن القـومي              : ويطرح سؤاال مركزياً هو   
إجابة عن الـسؤال    ) 2002نوفمبر  ( دور القوات البرية في القرن الحادي والعشرين         ، ومؤتمر )2002ديسمبر  (
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ويرجح الكاتب ان يكون العقد القادم مدعاة لترسيخ االحتالل االسرائيلي في الجوالن وتصفية كاملـة               . المذكور
  .للقضية الفلسطينية وحصرها في المشروع االمني المسمى االنسحاب احادي الجانب

  18/2/2006اللبنانية المستقبل 
  

   بطرح برنامج وطنيلحماسنصيحة مصرية  .27
علمت الخليج أن مصر نصحت حركة حماس بطرح الحكومة المزمع تشكيلها برئاستها برنامجا توافقيا للعمـل                
الوطني في الداخل والخارج في المرحلة المقبلة، يشكل نتاج توافق مع مختلف الفـصائل الفلـسطينية ولـيس                  

وعزت مصادر مطلعة ذلك إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التفاف           . إلى قناعة حماس وطروحاتها    برنامجا يستند 
  .الشعب الفلسطيني حول برنامج للعمل الوطني يحظى برضا كل التيارات

  18/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

   الروسية للسلطة لن تتم إال بموافقة اسرائيلالمعدات العسكرية:ايفانوف .28
 ناقلة  50ل رئيس هيئة أركان القوات الروسية بالويفيسكي ان روسيا ستعيد النظر في وقف بيع               قا: محمد بشير 

. جنود مصفحة للسلطة الفلسطينية اذا سارت االمور على ما يرام خالل زيارة وفد حركة حماس الى موسـكو                 
واوضح .  افقة اسرائيل ولكن وزير الدفاع ايفانوف اوضح ان تزويد السلطة باالسلحة الروسية سيتم في حالة مو             

.  ''سنتبع مبادئ اللجنة الرباعية الدولية وسنواصل العمل الذي يجريه قادة دول الشرق االوسط مع قادة حماس               ''
 .''اننا نتفق على تشكيلة الوفود التي ستلتقي في موسكو وننتظر اقتراحات قادة حماس''وقال الفروف 

 18/2/2006عكاظ 
  

   مليون دوالر50 برد السلطةواشنطن تطالب  .29
 مليـون  50قالت الخارجية االمريكية أمس ان الواليات المتحدة طلبت من الـسلطة الفلـسطينية رد              :  رويترز

وقـال  . دوالر من اموال المعونة االمريكية الن واشنطن ال تريد اتاحة هذه االموال لحكومة بقيـادة حمـاس                
طينية مشكلة من حماس طلبنا ردها وقـد وافقـت          كي ال نرى ان هذه االموال تصل الى حكومة فلس         ''المتحدث  

  ''.السلطة الفلسطينية
  18/2/2006عكاظ 

  
   حكومة حماس من عاقبة تحويل أموال إلىتحذررايس  .30

كونداليزا رايس حذرت إيران ودوالً     أن  : حسين محمود  عن مراسله     18/2/2006 اخوان أون الين     ذكر موقع 
لى حكومة فلسطينية بقيادة حماس لتعويض خسارة المـساعدات         أخرى شرق أوسطية من عاقبة تحويل أموال إ       

 .الغربية
 إن السلطة الفلسطينية تحتـاج      ه رايس قالتالى ما   :  سالمة نعمات مراسلتها    عن    18/2/2006وأشارت الحياة   

.  بليون دوالر سنوياً، وسننتظر لنرى ما إذا كانت ايران ستوفر مساعدات بهذا الحجـم              1.9الى ما ال يقل عن      
 .أشارت الى ان ال خالف بين اميركا والشعب الفلسطيني الذي يستحق حياة افضل وحكومة توفر لـه األمـل                  و

 لسنا آسفين ابداً لوصول حماس الى السلطة وال مشكلة لدى واشنطن في وصول تيارات اسـالمية او                  توأضاف
  .امتشددة الى السلطة من خالل تمكنها من التعبير عن رأيه

  
  مشعل إسرائيل من زيارة لموقفسفها تركيا تعرب عن ا .31
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تركيا أعربت أمس عن اسفها لموقف إسرائيل المندد بالزيارة التـي            أن    18/2/2006 الخليج اإلماراتية    قالت
وأعلنت الخارجية ان التصريح  الذي أدلى به مسؤول إسرائيلي بشأن الزيـارة             .  قام بها خالد مشعل إلى أنقرة     

مضيفا أن تركيا أبلغت الطـرف اإلسـرائيلي        . ه في غير محلها وهي خاطئة     مؤسف والمقارنة التي وردت في    
وأوضح مصدر دبلوماسي تركي أن دبلوماسيين أتراك اجروا محادثات مع سفير إسرائيل في انقـرة                .استياءها

وشدد دبلوماسي تركي على ان لدينا عالقات جيدة مع إسرائيل ويجب أال يـؤثر              . وابلغوه رد الحكومة التركية   
  .في هذه العالقات) زيارة حماس(لوضع ا

 زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، دنيز بايكال، إن زيـارة           هقال  الى ما      18/2/2006 السفير   ولفتت
ستؤدي إلى التشكيك بتصميم تركيا ضـد العنـف         <<وأضاف  . وفد حماس يمكن أن يضر كثيراً بصورة تركيا       

  . >> على سياسة تركيا الخارجيةستكون لها نتائج خطرة. واإلرهاب في العالم
  

  ستتسبب بمتاعب   حماسزيارة: الصحف التركية .32
 .رأت الصحف التركية ان زيارة وفد حماس الى انقرة سيتسبب باالساءة الى تركيا            :  اف ب ، رويترز      -انقرة

ة مـن   وقال ان انقـرة قامـت بواحـد       . ما الفائدة من هذه الدعوة     وتساءل كاتب االفتتاحية في صحيفة حرييت     
اما صحيفة راديكال الليبراليـة فقالـت ان        . الخطوات غير المجدية والتي لم تعد معروفة في تاريخ الدبلوماسية         

رغبة اردوغان في ان يكون وسيطا بين اسرائيل وحماس مراهنا على عالقات انقرة الجيدة مع الطرفين، ذهبت                 
وتساءلت هل يمكن ان تكون هنـاك        .الى انقرة سدى بسبب رد الفعل العنيف للدولة العبرية على زيارة مشعل           

. وعمدت غالبية الصحف الى المقارنة بين حماس والمتمردين االنفـصاليين االكـراد            .وساطة احادية الجانب؟  
وعنونت صحيفة اخبار االناضول ان حزب العدالة والتنمية يسير على رمال متحركة، مضيفة ان زيارة حماس                

  .واسرائيلاثارت غضب الواليات المتحدة 
  18/2/2006األيام الفلسطينية 

  
    الى الضفة قريبا للقاء حماسوفد أميركي .33

 أميركيا غير رسمي برئاسة هنري سيغمن، مـدير عـام           اكشفت صحيفة يديعوت احرونوت النقاب عن ان وفد       
وسيمثل  . سالمؤتمر اليهودي األميركي سابقا، من المنتظر أن يصل إلى رام اهللا إلجراء محادثات مع قادة حما               

وقال دبلوماسيون في نيويورك للصحيفة     . الوفد حسب وصف الصحيفة مجلس العالقات الخارجية في نيويورك        
انه يحتمل أن يكون الحديث يدور عن بالون اختبار تحاول اإلدارة من خالل جهة غير اتحادية فتح قناة التفافية                   

نيويورك اننا نعتزم أن نوضح للمجلس معارضـتنا        وقال القنصل اإلسرائيلي العام في      . في واشنطن مع حماس   
التامة لهذه المبادرة فطالما ال تقبل حماس المطالب الدولية، فمحظور التوجه إليها كل حديث مع حماس سيكون                 

  . تنازال في موضوع اإلرهاب
  18/2/2006البيان 

  
  كبير الحاخامين يهاجم الكنيسة االنغليكانية .34

غير مسبوقة هاجم كبير الحاخامين في بريطانيـا جوناثـان سـاكس الكنيـسة     في خطوة  :لندن ـ رائدالخمار 
بوقف االستثمار في شركة كاتربلر لـصناعة   ) مجلس إدارة الكنيسة  (االنغليكانية، بسبب قرار اتخذه السينودوس      

 ان  وقال ساكس، في مقال كتبه لصحيفة جوشين كرونيكل،        .الجرافات ألنها تستخدم في هدم منازل الفلسطينيين      
قرار السينودوس غير حكيم النه يخفض من قابلية الكنيسة الن تكون قوة في مسيرة السالم في الشرق األوسط،                  

  .كما ان توقيت قرار وقف االستثمار سيئ جدا خصوصا ان اسرائيل تحتاج حاليا الى المساندة
  18/2/2006القبس الكويتية 



 

 18

  
  اسم فلسطين ممنوع في جوائز األوسكار  .35

در قريبة من منظمي جوائز االوسكار ان المسؤولين عن هذه الجوائز يفكرون في ادخـال تعـديل                 أعلنت مصا 
واكد مسؤول في االكاديمية ان      . على الئحة االفالم االجنبية المرشحة بعد ان اثار وجود اسم فلسطين انتقادات           

  . >>ى قرار نهائياالراضي الفلسطينية لكننا لم نصل ال<<الهيئة تفكر في تغيير اسم البلد الى 
  18/2/2006السفير 

  
  لندن وبرلين تؤكدان مجددا على شروط التعاون مع حماس .36

واعلنـت   . كررت لندن وبرلين امس الشروط المطلوبة من حركة حماس كي تقيما معها تعاونا             : اف ب  ن،برلي
تستوفيها حماس  ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع بلير نحن متفقون على الشروط والمعايير التي يجب ان                

من جهته اعتبر تـوني بليـر ان المـشكلة االسـرائيلية             .حتى يتم التعاون مع المسؤولين الفلسطينيين المقبلين      
 .الفلسطينية ال يمكن حلها طالما لم تتم اقامة دولتين تتعايشان سلميا مؤكدا ان التوصل الى حل يعتبـر اولويـة                   

حماس لكن على هذه الحركة ان ترفض العنف وتعترف باسرائيل          وقال نحترم نتائج االنتخابات التي فازت بها        
  .وتحترم خارطة الطريق

  18/2/2006الرأي األردنية 
  

   حماس مطالبة بإثبات قدرتها علي ممارسة الحكم الرشيد:عمرو موسى .37
طين  التفاهم حول برنامج موحد للوحدة الوطنية وقال إن فلـس ى الفلسطينيين ال  ىدعا عمرو موس     : طارق فتحي 

 وأضاف انه يجب منح الفرصة والوقـت الكـافي           . تمر اآلن بوضع خاص يتطلب من الجميع تحمل المسئولية        
 أن  ى مشيرا إل   , وقال انه بحث مع سوالنا مسألة المساعدات األوروبية للفلسطينيين          .  تتضح األمور  ىلحماس حت 

واضاف ان مـا قـام بـه          . ثة أشهر المقبلة  سوالنا أكد له أن هذه المساعدات سوف تستمر علي األقل في الثال           
  , المجلس التشريعي وما أتخذته فتح من بعض القرارات االسبوع الماضي لم يكن بالضرورة موجها ضد حماس               

وإنما كان كما فهمتم بمثابة اإلنتهاء من أمور مطروحة سلفا وأود أن أؤكد ان حماس تقدر دور محمود عبـاس                    
 إن هناك حديثا يـدور اآلن حـول          : ؤيته لمستقبل األوضاع الداخلية الفلسطينية قال        وحول ر   . وتتفهم مسئولياته 

 ى غير ان نتائج االنتخابات التشريعية البد ان توضع في االعتبار وأن تعطي هي االخـر                , حكومة وحدة وطنية  
  , الديمقراطي في الحكم   حماس عليها ان تثبت قدرتها علي ممارسة الحكم الرشيد وتبني النهج              . نتائج ديمقراطية 

   . في المقابل يجب منحها الفرصة لذلك
  18/2/200األهرام المصرية 

  
    مليون دوالر شهريا لدعم السلطة الفلسطينية 50 توفير بحث  .38

 مليـون دوالر     50 تبحث لجنة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية بعد غد بالجزائر كيفية توفير              : حسين الزناتي 
  .صرح بذلك السفير أحمد بن حلي  .2005 م السلطة الفلسطينية تفعيال لقرار قمةشهريا لدع

  18/2/2006األهرام المصرية 
  

  الثورةواقع السلطة ومنطق  .39
  عدنان السيد حسين  . د
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. قد تتعدد االجتهادات في تفسير وصول حماس إلى قيادة السلطة الفلسطينية على الصعيدين التشريعي والحكومة              
  .ألسئلة منصبة على أسباب هذا الحدث التاريخي، بعد تراجع فتحوما تزال ا

  .تتداخل األسباب الداخلية، مع األسباب الخارجية، في هذا الحدث الذي ما يزال يتفاعل داخل فلسطين وخارجها
  هل ما جرى هو عملية ديمقراطية قياساً بآليات الديمقراطية المعتمدة في الغرب األوروبي واألمريكي؟

  ا تمكنت حماس من تحصيل األغلبية رغم االتهامات الغربية لها بالعنف واإلرهاب؟ولماذ
وهل ستتمكن هذه الحركة من التوفيق بين منطق الثورة، وضرورات السلطة الـسياسية، ومـا تحملـه مـن                   

  تعقيدات؟
لـسطينيين فـي    لطالما تحدثت اإلدارة األمريكية عن غياب الديمقراطية في العالم العربي، ولطالما حرضت الف            

وكثيراً ما عقدت اإلدارات األمريكية المتعاقبة مفارقـة        . عهد الرئيس عرفات، على ممارسة االنتخابات الحرة      
  .كبرى بين إسرائيل الديمقراطية والصحراء العربية المجدبة، والعصية على الديمقراطية

يعية العامة، وعندما تفـوز حمـاس        من الفلسطينيين في االنتخابات التشر     % 73اليوم عندما يشارك أكثر من      
وبمفردها بغالبية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بشهادة لجان المراقبة الدولية، والمحلية للعمليـة              
االنتخابية، وبعدما جرت االنتخابات وسط أجواء عادية وطبيعية من النزاهة، واالستقرار، واالنتظام العام، هل              

  ة بوش، عن الديمقراطية الفلسطينية؟يصح طرح السؤال في إدار
ال داعي للتذكير بأن االنتخابات الرئاسية األمريكية، وانتخابات الكونجرس بمجلسيه، لم تجلب خمسين في المائة               
من الناخبين األمريكيين، ناهيك عن الدور المالي لشركات إنتاج السالح، والشركات المالية الكبرى، في صـنع                

بيض، حتى صار التحالف الصناعي  العسكري المركب هو المـسيطر علـى الـسياسة،               الرئاسة في البيت األ   
  .والساسة في الواليات المتحدة األمريكية

  :وال ضرورة لشق النفس في الدوائر الغربية لمعرفة أسباب صعود حماس، ثمة سببان أساسيان هما
ك فشل اللجنة الرباعية الدولية، ومعهـا       وكذل.. وصوالً إلى واي ريفر     فشل صيغة مدريد، ثم اتفاقات أوسلو،      1

  .خارطة الطريق، في إقناع شعب فلسطين بأي تقدم حقيقي نحو التسوية العادلة
قاموا بتعديل ميثاقهم الوطني، فغيـروا الجغرافيـا        . لقد أعطى الفلسطينيون أكثر مما يملكون، من أجل التسوية        

  ماذا حصلوا في المقابل؟ د اسرائيل،والتاريخ، ليتيحوا لقيادتهم االعتراف التاريخي بوجو
  .وعد بدولة فلسطينية لم تتحقق

  .مصادرة للقدس الشرقية، مع بناء الجدار العنصري العازل
  .مزيد من االستيطان اليهودي في الضفة الغربية بما يحولها إلى منازل متباعدة
  .ية الدولية في هذا الشأنرفض أي حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، والتخلي عن قرارات الشرع

ضرب كل مقومات السلطة الوطنية الفلسطينية في المال، وسالح الشرطة، والتواصل اإلداري داخل الـضفة،               
  .وبين الضفة والقطاع

وفوق ذلك كله، التخلي عن أوسلو وما نتج عنها، والتخلي حتى عن خارطة الطريق، وترك الفلسطينيين أسرى                 
  .وعود كاذبة ال طائل منها

 تفشي الفساد المالي، واإلداري والسياسي، داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، وظهور فتح بمظهـر المنقـسم،        2
  .والمضطرب والحائر في اعتماد سياسة ما

وتراجعت معدالت التنمية إلـى     . لقد عمت فوضى السالح، وتفاقم البؤس االجتماعي وسط المخيمات وخارجها         
  .قع بين الفصائل الفلسطينية وسط حمالت التشكيك المتبادلةالحضيض، وكادت االشتباكات ت

وفي كل ذلك، غاب البرنامج الوطني الفلسطيني الموحد رغم تدخل القاهرة مراراً وتكراراً من أجـل إنجـاز                   
  .الهدنة المسلحة بين اسرائيل وحماس والجهاد وكتائب األقصى
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وهناك كفر بالعمل العربي الداعم لقضية فلسطين، التي        . إذاً، ثمة جو من اليأس، واإلحباط، مخيم على فلسطين        
لم تعد قضية العرب األولى، ولم تعد قضية مركزية للنضال العربي، بعدما صار كل بلد عربـي مهـدداً فـي                     
وحدته الوطنية، وبعد تآكل التنمية العربية، وبعدما هوى الثقل السياسي العربي في المحافل الدولية إلـى أدنـى       

  بعد كل ذلك، هل نستغرب وصول حماس إلى قيادة السلطة الفلسطينية؟... ثر من نصف قرندرجة منذ أك
صحيح أن السلطة تأخذ من حساب الثورة، أي من المقاومة فهل تستطيع حماس التوفيق بـين واقـع الـسلطة                    

  ومنطق الثورة؟
جـاه صـوب البرنـامج      الجواب يتوقف على مدى ما يبتدعه الفلسطينيون من وحدة نضالية وطنية، ومن االت            

  .الوطني الموحد
فهل ستساعد الحكومات العربية حكومـة حمـاس   . والجواب يتوقف على دعم عربي، لطالما تراجع حتى العدم  
  المقبلة على مواجهة األعباء السياسية المتراكمة، وما أثقلها؟

ثمـة  . 1948 منذ العـام     والجواب يتوقف على بداية استعداد دولي، لتفهم حقائق ساحة فلسطينية، وما تختزن           
  .مبادرة روسية في هذا الصدد، وتأييد فرنسي لها، ما أقلق اإلسرائيليين في بداية مرحلة حماس

هناك اعتراف بشرعية وصول حماس إلى السلط، وتستعد موسكو إلعالن مبادرة تُخرج فيها حماس من دائرة                
 مواقف تقود إلى قيـام دولتـين لـشعبين          اإلرهاب، بينما تشارك باريس الموقف الروسي في دفع حماس نحو         

  .فلسطين واسرائيل يعيشان بسالم، وأمن
متى تقوم دولـة    : قبل أن تُسأل حماس عما إذا كانت تعترف بوجود إسرائيل، ثمة مطلب فلسطيني جماعي هو              

 والحـدود   فلسطينية فوق الضفة والقطاع بعاصمتها القدس الشرقية، وما الحلول العملية لقضايا الالجئين واألمن            
  والمياه وغيرها من القضايا العالقة؟

  18/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

  !!الفتحماسوي  .40
  خيري منصور 
يتحدث بعض الناطقين غير الرسميين باسم حماس وفتح بأسلوب يذكرنا بأدبيات رياضة وسينما الستينات مـن                

 فريد األطرش و أنصار عبد الحليم       القرن الماضي حيث كان الناس ينقسمون إلى زملكاوي وأهالوي أو أنصار          
حافظ وما أن ترد كلمات من طراز حمساوي أو فتحاوي في المساجالت السياسية ومنها ما هو متلفز حتى تثار                   

  !دهشتنا مما نسمع ونرى 
المشهد أشد تعقيدا من هذا االختزال المخل ومن هذا التسطيح الرغائبي الذي يحول تنافس األحـزاب والقـوى                  

  .الوطنية إلى ما يشبه التنافس بين األوس والخزرج أو قيس وعين السياسية 
إن حركته ستقاطع حماس جملة وتفصيال وتدعها لمواجهة قدرها فـي           : وحين نسمع من طرف فتحاوي يقول       

بالمعنى النضالي ال االستثماري لهذا المصطلح إذا لـيس         '' فتحاويته  '' الحصار والمقاطعة واالستفراد نشك في      
ثم .. أي فصيل فلسطيني حتى لو كان بحجم فتح وتاريخها أن يقول لحماس اذهبي أنت وربك وقاتلي                 من حق   

  !يستمرئ القعود في قيلولة سياسية
وأحيانا يذكرنا هذا السجال بنكته سياسية راجت قبل ثالثة عقود وبالتحديد عندما توصـلت بعـض األحـزاب                  

ثال تروى النكتة بأسلوب أشد طرافة مما تروى به في دمشق           العربية الحاكمة إلى صيغة جبهوية ففي العراق م       
مثال حين قال أحدهم انه شاهد أعضاء من الحزب الكردستاني يرفعون شعار حزبهم على المقر وعندما فوجئوا                 

وإذا كانت حماس   ! لصاحبه حزب العبث العربي االشتراكي      .. بكوادر من البعثيين أضافوا إلى الحزب عبارة        
كيل حكومة ائتالف وطني تشارك فيه فتح وتقتسم معها أوزار المرحلة فليس معنـى ذلـك أنهـا                  تدعو إلى تش  

كمـا أن   !! ستطلب من هذا الوزير التكنوقراطي أو ذاك أن يضيف إلى بطاقته الرسمية عبارة لصاحبه حماس                
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طة الوطنيـة   العكس صحيح أيضا ومن المثير أيضا أن يطلق أسم وزارات بعينها على أنها سيادية فـي الـسل                 
أولهما أن ال تكون الـوزارات كلهـا سـيادية ألن الـسيادة             : الفلسطينية الن واقع الحال يفرض أحد احتمالين        

محذوفة ، وثانيهما أن تكون الوزارات كلها بما فيها وزارة الرياضة إذا وجدت سيادية ألن االحتالل بالمرصاد                 
وما قلناه من قبل وغداة فوز حمـاس فـي          !  البوصلة   بل هو حصار من الجهات الخمس إذا أضفنا السماء إلى         

االنتخابات نكرره اآلن بإضافة كلمة واحدة فقط وهو أن االنتخابات عندما تكون حرة ومشهودا لهـا بالنزاهـة                  
تختبر األطراف كلها وجدية تلك األطراف في فهم تداول السلطة ، ألنه ما من ديمقراطية بال ترسيخ هذا الحق                   

أما إذا كان المطلوب من الفلسطينيين أن يفقدوا المشيئتين معا بحيث تدجن حماس في تيار سياسي                ! في التداول   
أعزل وتلوذ فتح بالصمت والبطالة السياسية بانتظار دورها فإن هذا هو الفخ المزدوج وهو مـا تـسعى إليـه                    

  !إسرائيل منذ راهنت على انتحار فلسطيني يتولى نيابة عنها اإلجهاز على ما تبقى
  18/2/2006الدستور 

  
  فلسطين إذ تدخل عصر حماس .41

  عريب الرنتاوي 
اليوم تدخل فلسطين وحركتها الوطنية المعاصرة عصرها الحمساوي، مـع التئـام االجتمـاع األول للمجلـس                 

واعتبارا من هذا اليوم، سـتتاح لنـا        . التشريعي الفلسطيني الذي تحظى فيه حماس وأصدقاؤها بأغلبية كاسحة        
كيف سـتدير   .. كيف ستنتقل السلطة من يد فتح إلى يد حماس؟        .. تبع ومراقبة سلسلة من االختبارات    الفرصة لت 

للـسلطة  '' المنظومة الخدمية ''كيف ستدير حماس    .. حماس ملفات الصراع مع االحتالل والعالقات مع الخارج؟       
   الثقافي؟-كيف ستطبق حماس برنامجها االجتماعي .. الوطنية؟

هل ستسير عملية نقل السلطة بذات السالسة واليسر والشفافية التـي           :  السؤال األول متسائال   وأبدأ باإلجابة عن  
وأجيب بأن الكثير من الـشكوك      .. سارت بها االنتخابات التشريعية وتميزت بها، بشهادة دولية ناصعة البياض؟         

دته الجلـسة األخيـرة     المشفوعة بالقلق والتحسب تساور المراقب وهو يبحث عن اإلجابة المناسبة، ومـا شـه             
في ربع الساعة األخير، وما تشهده مؤسسات السلطة من عمليـات           '' دستورية''للمجلس التشريعي من تعديالت     

توظيف وترفيع ومناقالت، هي األوسع نطاقا منذ قيامها، أمران يدعوان للقلق، وسيرتفع منسوب القلـق أكثـر                 
ألمن الوقائي والدفاع المدني إلى وزير الداخلية الفلـسطيني         فأكثر عندما ستأتي لحظة استالم وتسليم الشرطة وا       

صـالحياتها إلـى الـرئيس الفلـسطيني        '' تجيير''الجديد، اللهم إال إذا قبلت حماس بالتخلي عن هذه الحقيبة أو            
  .أبو مازن) الفتحاوي(

فير الخدمات للـشعب    وأقفز إلى السؤال التالي فأجيب بأن حكومة تديرها حماس، ستكون األقدر واألكفاء في تو             
الفلسطيني، وبدرجة أقل من الفساد والمحسوبية، وأوسع لجهة حجم المستفيدين والفئات المستهدفة، وأحسب أن              
هذه النقطة بالذات، ستسجل لصالح حماس ال عليها، لكن األمر مشروط بقدرة حماس على التعامـل بواقعيـة                  

التي ال تـستطيع    '' التعددية الفلسطينية ''ها هذه المرة، بل مع      وعقالنية، ليس مع إسرائيل واالتفاقيات المبرمة مع      
 الثقافي لحماس، ال سيما إذا ما أريد له أن يفرض بقوة القانون واالغلبية العددية               -أن تقبل البرنامج االجتماعي     

 الراهنة، وهنا يمكن القول ان حماس في فلسطين، قد تواجه ما واجهته حماس في قلقيلية، حيـث فـازت فـي                    
االنتخابات البلدية قبل بضعة أشهر، وخسرت في االنتخابات البرلمانية، والسبب الرئيس وراء الفشل تحديـدا،               

  . الثقافي على أهالي قلقيلية-يعود لمحاوالت حماس فرض برنامجها االجتماعي 
هـي  ليبقى السؤال حول كيفية إدارة حماس للملف السياسي، وهنا تخطئ حماس إلـى درجـة الخطيئـة، إن                   

وفضلت االكتفاء بمخرجاتها غير المشروطة بالتفاوض واالعتراف على السعي         '' األحادية اإلسرائيلية ''استمرأت  
وراء حل تفاوضي يمكن أن يأتي بالحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، وتخطـئ حمـاس إلـى درجـة                    

ات للمجتمع الدولي، تكـسر أطـواق       من دون أن تتقدم بمبادر    '' الءاتها''الخطيئة، إن هي اكتفت باإلعالن عن       
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العزلة والحصار التي تلوح في األفق، وتعيد الكرة إلى الملعب اإلسرائيلي الذي يبدو هادئا تماما هذه األيام، بعد                  
  .ان اطمأن إلى غياب الشريك الفلسطيني، وبعد أن انتفت حاجته للبرهنة على صحة نظرية غياب الشريك

فكر سريعا، في إطالق مبادرات تستلهم الشرعية الدولية، وتعيد مـن جديـد             على حماس أن تفكر جديا، وان ت      
الكرة إلى مالعب االحتالل، عليها أن تأخذ بنظر االعتبار مبادرات كتلك التي طرحها مـارتين إنـديك قبـل                   

 مؤتمر دولـي، او حتـى     : إعادة انتاج نموذج تيمور الشرقية، أو تلك التي تحدث عنها الكرملين بخجل           : عامين
التي صدرت عن قمة العرب في بيروت، شريطة تزويدها باألقدام التي تمشي عليها، ومن دون ذلـك، سـتجد                   

في المنقلب الثاني من السبعينييات، الذي لم يقطع        '' جبهة الرفض ''حماس نفسها مرغمة على إعادة انتاج خطاب        
  .أرضا ولم يبق ظهرا

  18/2/2006الدستور 
 

  اقف العربيةقراءة في المو.. حكومة حماس .42
  خليل العناني

لم يكن فوز ومن ثم تشكيلها للحكومة، مفاجئاً ومربكاً للداخل الفلسطيني فحسب، وإنما للخارج أيضا، وتحديـداً                 
ممثالً في دول الجوار المالصق، ومنها مصر واألردن وسوريا، فضال عن الدول التي ترتبط              ) القريب(الخارج  

ومنبع االرتباك العربـي لـيس فقـط لحجـم          . اً كالسعودية على سبيل المثال    بالقضية الفلسطينية ارتباطاً وثيق   
التداعيات التي يمكن أن يتركها مثل هذا الحدث على الساحة السياسة داخل هذه البلدان، باعتبار أن حماس هي                  

يته تجاه  أول فصيل إسالمي يصل للحكم في البلدان العربية، ولكن أيضا ألن كثيرا من هذه الدول بنى استراتيج                
القضية الفلسطينية، ولعقود طويلة، على أساس التعاطي مع حركة فتح، باعتبارها المحتكـر الوحيـد للقـرار                 
الفلسطيني، خصوصاً بعد انحسار الدور الحقيقي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد توقيع اتقافـات أوسـلو عـام                 

1993 .  
 رسم سياساتها وتقييمها للقضية برمتهـا مـن منظـور           وهو ما يعني ضمناً أن تعاود كل هذه الحكومات إعادة         

جديد، تحتل فيه حماس موقع القلب من الجسد، وهو ما يتطلب رؤية مختلفة تتشابك العوامل اإلقليمية والدوليـة                  
  .في إعادة صياغتها

تحت قيـادة   كيف ستتعاطى الدول العربية مع السلطة الفلسطينية الجديدة         : ولعل التساؤل األكثر إثارة حالياً هو     
حماس؟ وما هي حدود التغير المتوقع في خريطة المواقف العربية من استحقاقات القضية الفلـسطينية بوجـه                 

  عام؟
، عطفـاً   2004بالنسبة لمصر، فليس بخاف على أحد حيوية الدور الذي تلعبه على الساحة الفلسطينية منذ عام                

ى أيدي إرييل شارون، فكان أن احتـضنت القـاهرة          على االنحدار الخطير الذي شهدت القضية الفلسطينية عل       
أواخر عام  ) اتفاق الهدنة (حوارات الفصائل الفلسطينية المتكررة، وساهمت بشكل قوي في الوصول إلى إعالن            

شرم الشيخ لتثبيت الهدنة بـين الطـرفين الفلـسطيني          ) تفاهمات(، فضالً عن دورها في الوصول إلى        2004
  .واإلسرائيلي

فإن ملفات ثالثة شائكة، يمكنها أن تحدد الموقف المصري من حماس مستقبالً، األول العالقة بـين            وواقع األمر   
حماس وأبو مازن، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الصالحيات األمنية، وما إذا كان اإلشراف عليها سيكون مـن                 

 فمن المعروف أن مصر     .، أم تحت إمرة الرئيس الفلسطيني     )تحت سلطة رئيس الوزراء   (نصيب وزير الداخلية    
ظلت تطالب ياسر عرفات بتفويض سلطاته األمنية لرئيس الوزراء، وهو ما حدث بالفعل، فهل ستلتزم القاهرة                

  بذلك، أم ستعاود الضغط من أجل أن تعود هذه السلطات للرئيس الفلسطيني؟
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فـصائل المقاومـة   ثانيها، طبيعة الدور المصري في غزة، وهو الدور الذي ظل يلقي معارضـة قويـة مـن            
الفلسطينية، بما فيها حماس، بوصفه انتقاصا للسيادة الفلسطينية، وما إذا كانت هناك تفاهمات يمكـن الوصـول                 

  . إليها بين حماس والقاهرة فيما يخص هذا الشأن
عـن  ثالثها، األجندة السياسية لحماس، والتي يأتي على رأسها العالقة مع إسرائيل، وما إذا كان حماس ستتخلى                 

  .الصدامي، على عكس ما درجت عليه مصر في التعاطي مع السلطة الفلسطينية تحت زعامة فتح) نهجها(
أما األردن فيستند موقفها من حماس على التفرقة بين قيادات الداخل والخارج، فبالنسبة لقيادات الخارج، والذين                

بعض اإلشكاالت القانونية والسياسية بحق      لن يخلو الموقف األردني من إثارة        1999أبعدتهم عمان في سبتمبر     
في حين لقي قـادة الـداخل وعلـى رأسـهم           . هؤالء، ليس أقلها إمكانية العودة لألردن في ظل الوضع الجديد         

  .إسماعيل هنية نوعاً من الترحيب بالفوز في االنتخابات
ق الذي يميـز هـذا      في حين كان الموقف السعودي من صعود حماس أكثر وضوحاً، وذلك على خلفية االتسا             

فعلى سبيل المثال رحبت السعودية بفوز حمـاس واعتبرتـه          . الموقف على طول الخط من القضية الفلسطينية      
تعبيراً عن إرادة الشعب الفلسطيني التي يجب أن يحترمها المجتمع الدولي، بل وطالبت الجميع بمساندة السلطة                

  .سطينيالفلسطينية الجديدة، حتى تتحقق طموحات الشعب الفل
كما ترفض السعودية أي قطع للمعونات على السلطة الفلسطينية بهدف إعاقة حماس عن القيام بمهامها، حيـث                 

  . حذر وزير الخارجية سعود الفيصل من مغبة وقف المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية
جاة قد يسهم في كسر     ن) طوق(وقد جاءت أقوى اإلشارات العربية على فوز حماس، من دمشق، التي رأت فيه،              

فضالً عن تقوية هذا الفوز لمـا يطلـق         . حلقات الحصار التي تتعرض لها منذ اغتيال رفيق الحريري قبل عام          
الذي يضم، فضالً عن حماس، حزب اهللا وسوريا وطهران، وذلك في مواجهة            ) محور المقاومة والصمود  (عليه  

  .الضغوط األميركية عليها جميعاً
ردود األفعال العربية من فوز حماس، إال أنه من غير المتوقع أن تختلف طبيعة التعـاطي                وبالرغم من تفاوت    

ونقصد هنا تحديداً أنه لن يحدث تغيراً جوهرياً في الخط          . مع الحركة اآلن عما كانت عليه قبل وصولها للسلطة        
  . العام الذي وسم مواقف بعض الدول العربية المؤثرة طيلة العقدين الماضيين

 ذلك عدة عوامل، أولها أن ثمة مصالح تحد كل دولة في توجهاتها تجاه القضية الفلسطينية، وهي مصالح                  ومرد
من الصعب القفز فوقها من أجل ترضية طرف فلسطيني على حساب آخر دونما مراعاة إلمكانية تحقـق هـذه       

يمية والدولية، وهو ما يتطلـب  ثانياً، أن الموقف من حركة حماس يتشابك مع العديد من العوامل اإلقل  . المصالح
قدراً من الواقعية في التعاطي معه، يختلف بشكل أو بآخر عما كان سائداً سلفاً مع حركة فتح، وال يفترض مثالً                    
أن تنقل دولة عربية في مواقفها من النقيض إلى النقيض، فقط لمجرد تغير الفاعل الفلسطيني، وهو من شأنه أن                   

ثالثا، أنه من غير المتوقع أن تتحرك دولة عربية باتجاه حماس، سـلباً أو  .  المواقف يبدي تضارباً وازدواجاً في   
) متحسبة(إيجاباً، دونما مراعاة لردة فعل تحركها هذا على الصعيدين العربي والدولي، وهو ما يجعل كل دولة                 

  . لتحركات الدول األخري
لتي ستتبناها حماس، سواء فـي عالقاتهـا ببقيـة          وفي كل األحوال سيظل أداء الدول العربية رهناً بالمواقف ا         
  .الفصائل الفلسطينية، أو برؤيتها لمستقبل التسوية مع إسرائيل

  18/2/2006الوطن العمانية 
  

  حماس في السلطة .43
  هنري كيسينجر 
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األكبـر  لكن الديبلوماسية التقليدية تحقق الفاعليـة       . افترض ما يعرف بـعملية السالم استعداداً متبادالً للتسوية       
عندما يكون هناك اتفاق عام على األهداف، وأقل ما يجب توافره هو اعتراف كل من الطرفَين بشرعية اآلخر،                  

  . أي إن حق األفرقاء في الوجود يجب أن يكون من المسلمات
، كانـت إسـرائيل تـرفض       1993قبل اتفاق أوسلو عام     . ليس هناك التزام متبادل بين إسرائيل والفلسطينيين      

مل مع منظمة التحرير الفلسطينية ألن ميثاقها كان ينص على إلغاء دولة إسرائيل وكانت سياساتها تتضمن                التعا
  . لجوءاً مستمراً إلى العنف

بعد أوسلو، أصبحت إسرائيل مستعدة للتفاوض مع منظمة التحرير  لكن فقط حول االستقالل الذاتي لألراضـي                 
ن رئيساً للوزراء ، وافق بطريقة غير متوقعة على بـروز دولـة             وبعد أن أصبح شارو   . المحتلة وليس سيادتها  

عندما أصيب بالمرض،    . فلسطينية، بداعي الضرورة أوالً، ثم كمطلب استراتيجي إسرائيلي في نهاية المطاف          
كان يستعد لخلق الظروف الموضوعية التي تسمح بالتوصل إلى هذه النتيجة، وذلك مـن خـالل التحركـات                  

  . حادية بما في ذلك االنسحاب من غزة وأجزاء كبيرة في الضفة الغربيةاإلسرائيلية األ
حتى البيانات العربية التوفيقية نسبياً، مثل إعالن قمة بيـروت          . ما زال على الفلسطينيين القيام بتسوية مشابهة      

 ، ترفض االعتراف بشرعية إسرائيل كجزء ال يتجزأ من سيادتها، وتطلب توافر بعـض الـشروط               2003عام  
  . المسبقة

تمثل . ال ينبغي التعامل مع بروز حماس في موقع الفصيل المسيطر في فلسطين باعتباره انطالقة جذرية جديدة               
حماس الذهنية التي منعت منظمة التحرير الفلسطينية من االعتراف بشرعية إسرائيل طوال العقود المنصرمة،              

، وأنتجت انتفاضتين ودعمـت     2000ب ديفيد عام    وحالت دون موافقة ياسر عرفات على تقسيم فلسطين في كم         
  . اإلرهاب باستمرار، أحياناً بوضوح ودائماً بصورة ضمنية

لذلك حتى التسويات الظاهرية لـم تكـن        . لم يوافق سوى عدد قليل من المعتدلين على التعايش الحقيقي والدائم          
  . وحاً أمام تفسيرات متضاربةممكنة إال من خالل لعب على الكالم يستخدم نعوتاً تبقي المحتوى مفت

بعد وصول حماس إلى السلطة، نحن أمام مرحلة ينبغي فيها تحقيق بعض التناغم بين عملية السالم والظروف                 
بوجود حماس، ال يمكن أن تُطبق في المستقبل المنظور الخطة القديمة التي تعتبر أن من شـأن                 . على األرض 

ينبغي على حماس أن تحقق تطوراً مشابهاً لذلك الذي حققـه           . ي معتدل االنتخابات الفلسطينية إنتاج شريك علمان    
في معظم حياته المهنية، كان هدف شـارون        . نادراً ما يجري االعتراف كما يجب بحجم ذلك التغيير         . شارون

 االستراتيجي ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بواسطة سياسة استيطانية هدفها منع قيام حكم ذاتي فلسطيني على               
  . مساحة كبيرة من األراضي المتجاورة

في مرحلة الحقة من حياته، استنتج شارون، إلى جانب عدد متزايد من مواطنيه، أن من شـأن حكـم الـضفة                     
فبدالً من إنشاء وطن يهودي، من شأن السكان اليهود أن يصبحوا           . الغربية أن يشوه الهدف التاريخي إلسرائيل     

  . لتين على األراضي الفلسطينية أمراً ملحاًوأصبح تعايش دو. أقلية مع الوقت
حتى اآلن لم تترك حماس أي مجال لاللتباس بشأن نياتها، ومن الواضح أنها ستشكل الحكومـة المقبلـة فـي                    

بناء عليه، من المستحيل إجراء مفاوضات شاملة وجدية إذا لم تعبـر حمـاس الحـدود                . األراضي الفلسطينية 
  . شارونالمفهومية نفسها التي عبرها 

 وهـي   –وكما كانت الحال مع شارون، قد ال يحصل هذا إال إذا اقتنعت حماس بعدم وجود استراتيجيا بديلـة                   
مهمة أصعب بكثير نظراً إلى أن الرؤية الشارونية علمانية في جوهرها، في حين أن رؤيـة حمـاس تغـذيها                    

  . المعتقدات الدينية
ياً يكن حاكم إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستفرض عالقة الجوار         أيعني هذا نهاية الديبلوماسية؟ مهما حصل، وأ      

على األفرقاء التفاعل في عدد من المسائل بما فيها المعابر وأذونات العمل واستخدام المياه مـن بـين أمـور                    
  . أخرى
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الوقت يمكن أن تُصاغ هذه العالقات التي يفرضها األمر الواقع في شكل إطار عمل دولي متفق عليه يسمح في                   
يمكن أن ينبثق عن هذا الجهـد        . نفسه باختبار مدى صحة ما تقوله حماس عن استعدادها للتفاوض على هدنة           

من شأن الطرفَين أن يعلقا بعضاً من مطالبهما األكثر تعقيداً والمتعلقة بالحدود            . اتفاق موقت ذو مدة غير محددة     
  .  من القدسالنهائية والالجئين وربما الوضع النهائي للجزء العربي

من شأن إطار العمل أن ينص على انسحاب إسرائيل إلى الحدود المستندة إلى الصيغ المتعددة التي طُورت منذ                  
ومن شأنه  . كمب ديفيد ووافق عليها الرؤساء األميركيون، وتفكيك المستوطنات التي أنشئت وراء الخط الفاصل            

ي عن العنف والموافقة على االلتزام باالتفاقـات التـي          أيضاً أن يفرض على الحكومة التي تقودها حماس التخل        
ويتم بموجبه إنشاء نظام أمني يحدد عدد القوات العسكرية المـسموح           . توصلت إليها منظمة التحرير الفلسطينية    

  . وتتوقف البروباغندا الممولة من الدولة لتقويض العدو. بوجودها على أراضي الدولة الفلسطينية الناشئة
في حمل حماس على المساهمة في التوصل إلى نتيجة كهذه أو أي نتيجة أخرى يجـري التفـاوض                  إن النجاح   

 أي الواليـات المتحـدة واألمـم        –عليها، متوقف في شكل مهم على وحدة الرباعي الذي أعد خريطة الطريق             
  .  وفي شكل أساسي على العالم العربي–المتحدة وأوروبا وروسيا 
 آذار ستتحلى بهيبـة شـارون       28ت الحكومة اإلسرائيلية التي ستنبثق عن انتخابات        يبقى أيضاً أن نرى إذا كان     

ثمة حاجة إلى إطار عمل ديبلوماسي يسمح إلسرائيل بتنفيذ البنود القابلة            . وسلطته كي تحافظ على استراتيجيته    
 تضع حداً للعنـف     للتطبيق األحادي في خريطة الطريق، وللمجتمع الدولي بالسعي إلى التوصل إلى حالة دولية            

  . بينما تترك المجال مفتوحاً أمام تحقيق المزيد من التقدم نحو سالم دائم
  

  عن تريبيون ميديا سرفيسز إنترناشونال 
  18/2/2006النهار اللبنانية 

 
  هل تؤلف حكومة عبر اإلنترنت ؟‚‚ حماس .44

  أيمن ياغي
وحتـى العربيـة   ‚  واالميركية واالوروبيـة الطريق امام حكومة حماس مغلقة بسبب تراكم الشروط االسرائيلية      

والفلسطينية ينبغي على حركة حماس تنفيذها دفعة واحدة ودون ابطاء وإال بقيت محاصرة في قطاع غـزة ال                  
  ‚تستطيع الوصول الى رام اهللا ال حكومتها وال نوابها وال كل من يدعمها او يتعامل معها

ثة تصر اسرائيل على تنفيذها قبل كل شيء هو االعتـراف           الئحة المطالب طويلة وعريضة ومتشعبة اهمها ثال      
اضاف اليهـا النـاطق باسـم       ‚ وإلقاء السالح وشطب المقاومة وتدمير بناها     ‚االلتزام باتفاقات اوسلو  ‚ باسرائيل

‚ الرئاسة الفلسطينية شروطا أخرى هي االلتزام بالخط السياسي لمنظمة التحرير والتعاون مع الـرئيس عبـاس               
  ‚مع قرارات المؤسسات الفلسطينية والقمم العربية والشرعية الدوليةواالنسجام 

او يحولها بطريقة مباشرة الى     ‚ واالتحاد االوروبي سيوقف المعونات   ‚ فالكونغرس األميركي ‚‚ القائمة لم تنته بعد   
على وجه  غير حماس اذا لم تغير تلك االخيرة من سياستها وتوافق على العمل نحو تسوية سلمية مع اسرائيل و                 

واالنتقال من العنف الى الحوار ويبدو ان ما بين السطور اكثر مما أعلن             ‚‚ الخصوص االلتزام بخريطة الطريق   
فهناك تفاصيل مطلوبة بعد ذلك ستعلن حينما تقر حماس بهذه الشروط وتشعباتها وامتداداتها التي لن تنتهي اال                 

 الميدان السياسي عنوة وبقوة الصوت الديمقراطي الذي ال         بنهاية هذه الحركة الفلسطينية المزعجة التي اقتحمت      
  ‚يريد احد سماعه ينطلق من منطقتنا العربية

األمر اصبح مسألة تندر وسخرية امام حكام تل أبيب الذين سارعوا الى إطباق الحـصار والخنـق العـسكري            
قمة العيش والتجويع وسـد     والحرب بدأت بل  ‚‚ والسياسي على نواب حماس ووزارتها التي هي في طور التشكل         
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حتى ان مستشار رئيس الوزراء فايسغالس قالها بسخرية ان الفكرة هي فرض            ‚ كل المنافذ المادية واالقتصادية   
  ‚حمية على الفلسطينيين لكن دون تجويعهم حتى الموت

ـ           -المسألة باتت واضحة تماما وهي تحالف غربي         اء  فتحاوي وربما الحقا روسي وتركي مـع اسـرائيل البق
اال بطريقة الفيديو كونفرنس    ‚ فال نوابها يستطيعون القسم امام التشريعي في رام اهللا        ‚ حماس حيث هي في غزة    

وال وزارتها الجديدة قادرة على تصريف االعمال اال عن طريق االنترنت اال اذا حضعت تماما لهذه الـشروط                  
  ‚ة على تنفيذها مائة بالمائةالتعجيزية التي كما هو معلن ان اطرافا دولية وفلسطينية حريص

أغرب ما في هذه الشروط هو ما صدر على لسان بعض المسؤولين الفلسطينيين هو دعوة حماس لاللتزام بـ                  
خريطة الطريق وبالمبادرة العربية للسالم وكأنهم يتجاهلون ان هذه الخريطة مزقها شارون قبل أن يدخل فـي                 

آثارها عن الوجود بحلوله األحادية خصوصا ما أعلن مؤخرا عن          غيبوبة بكثير ويسعى خلفه اولمرت الى محو        
فلماذا ‚ كونها لم تلق القبول االسرائيلي    ‚ أما المبادرة العربية فربما نسيها من كتب سطورها       ‚ عزل غور األردن  

ولماذا مطلوب منهم ان يكونوا نسخة طبـق األصـل عـن            ‚ يلزم الحماسيون بأمور ال تفكر فيها اسرائيل ذاتها       
ومات فتح ونهجها التسووي الذي أثبتت األيام فشله هذه الحكومات التي كنت تتعامل مع هاتين القضيتين من                 حك

جانب واحد بالتأكيد لن ترضخ حكومة حماس اذا ما اتيح لها ان تشكل لكل هذه المطارق التـي تنهـال علـى                      
نها تملك رؤية انفتاحيـة وامكانيـة       بل مستحيلة رغم ا   ‚ فهوس الشروط التي تنهال عليها صعبة التحقق      ‚‚ رأسها

  .لكن أحدا اليريد ان يراها جيدا‚‚ واضحة للتحول والتغيير
  18/2/2006الوطن القطرية 

  
  ارتباك بشأن حماس .45

  افتتاحية الواشنطن بوست
  الزيتونة: ترجمة

استها تجـاه  حين سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية حول ما إذا كانت بالده تعاني من ارتباك في سي              
ليس هناك ارتبـاك فـي      : "حركة حماس األصولية منذ فوزها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية أجاب قائالً          

ولكن الظاهر أن هناك بعض االرتباك في       ". السياسة الفرنسية ليس في هذا الخصوص أو في غيره من األمور          
ماس ولكنها تشجع روسيا على القيام بذلك، ولكن        الدوائر الرسمية الفرنسية، ففرنسا ترفض عقد محادثات مع ح        

باريس ليست العاصمة الوحيدة التي تعاني من االرتباك في كيفية التعامل مع األغلبية اإلسالمية التـي ستقـسم                  
اليمين الدستورية في المجلس التشريعي اليوم؛ فمع أن خالفات كثيرة بين الواليات المتحدة وإسرائيل وفرنـسا،                

 . يسا أحسن حاالً فيما يتعلق باألسئلة الكثيرة التي فرضها صعود حماسإال أنهما ل
ولكن هذا االرتباك ليس شراً كله، فالتعامل مع الوضع الجديد الذي فرضته حماس يتطلب مواقف متوازنة مـن                  

 إذا  والتحدي يكمن في بلورة إستراتيجية تدفع حماس نحو االعتدال، فتعاقب         . إسرائيل وجيرانها العرب والغرب   
لم تفعل، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى فوضى في األراضي الفلسطينية أو يضعف العملية الديمقراطيـة التـي                   

وحسناً فعلت الواليات المتحدة وحلفاؤها في اللجنة الرباعيـة الخاصـة           . تسعى الواليات المتحدة إلى تعزيزها    
حركة للعنف، واعترافها بدولة إسـرائيل،      نبذ ال : بالشرق األوسط حين وضعوا ثالثة شروط للتعامل مع حماس        

وقد سارت كـل مـن الواليـات        . والموافقة على ما تم التوصل إليه من اتفاقات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين          
المتحدة األمريكية وإسرائيل خطوة أخرى إلى األمام حين منعتا تحويل أي مساعدات مادية إلى حكومة حماس                 

 . رةما لم تستجب للشروط المذكو
ولو أن موقف اللجنة الرباعية ظل موحداً ألجبرت حماس على االختيار بين التحول إلى حركة سياسية سـلمية                  

ولكن قبل أن يبدأ يؤتي ثماره، فتح الرئيس الروسي فالديمير بوتين         . أو الفشل في تشكيل حكومة فلسطينية فعالة      
تها لزيارة موسكو، وسرعان مـا لقيـت هـذه          أحد صمامات األمان بدعوته حركة حماس إلرسال وفد من قياد         
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الدولة األخرى في اللجنة الرباعية التي طالما حاولت أن تستثمر في السياسة المتعلقـة              (الدعوة دعماً من فرنسا     
  . بالشرق األوسط وتلعب دوراً في هذا الخصوص يصب في مصلحتها

تاجه حماس حالياً هو المـال، وإذا مـا         وبما أن حماس نجحت في كسر الحظر الدبلوماسي عنها فإن كل ما تح            
استطاعت الحركة أن تأخذ ما فيه الكفاية من دول الخليج وإيران وأوروبا فإنها سوف تتمكن من إرساء القناعة                  
بأن األصوليين اإلسالميين ليسوا بحاجة إلى تغيير سياساتهم  فيما يتعلق بإرسال االنتحاريين وتدمير إسـرائيل                

روا دفة الحكم؛ بكلمات أخرى هذا الواقع يعني انتصار أسامة بن الدن والرئيس اإليراني              لكي يستطيعوا أن يدي   
  . المتطرف أحمدي نجاد

إن تدخل موسكو ليس الخطر الوحيد، ولكن هناك خطر آخر يكمن في اإلغراء الذي تعيشه كل من الواليـات                   
روج من الحكومة، فحكومـات هـذه       المتحدة وإسرائيل ومصر بأن يسلبوا حماس نصرها أو يجبروها على الخ          

البالد تتشاور في كيفية تعزيز موقف الرئيس الفلسطيني العلماني محمود عباس ودفعـه إلـى المواجهـة مـع              
فهذا األسبوع صوت المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي توسيع صالحيات الـرئيس الفلـسطيني             . اإلسالميين

وإذا كان من اللجوء إلى بعض المناورات من        . قوى األمنية اإلعالم  التنفيذية، وأكّد عباس بنفسه سيطرته على ال      
خالل الدستور الفلسطيني إال أن إدارة بوش سوف تدمر مخططاتها الديمقراطية األكبر إذا ما شوهدت تتآمر مع                 
إسرائيل واألنظمة الشمولية العربية من أجل عكس نتائج أحد أكثر العمليات االنتخابيـة حريـة فـي التـاريخ                   

إن السماح لحركة حماس بإدارة دفة الحكم وترك الشعب الفلسطيني يقيم أداءها ويحكم عليـه يتطلـب                 . العربي
المزيد من الصبر، ولكن على المدى الطويل من المرجح أن ينتهي األمر بخروج حكومة فلسطينية يمكن للعالم                 

  .أن يرحب بها
   18/2/2006 الواشنطن بوست

  
 رة حماس على القيادة إسرائيل وجدوى اختبار قد

 توماس فريدمان    
بربك قل لي ماذا تفعل حين ال يحل الخير محله، وحين يصادف أهل السوء؟ ذاك هو السؤال الرئيسي الذي 

فإما أن تكون : والحقيقة أن هذه لحظة ذات حدين. أثاره انتخاب حماس بأغلبية ساحقة، التي تؤدي القسم اليوم
 الفلسطينية، أو أن تفتح -تسوية أو الهدنة طويلة األمد في تاريخ العالقات اإلسرائيليةفاتحة لمرحلة جديدة من ال
ومن دون أن نغرق في أية أوهام، فمما الشك فيه أن حماس تتحمل وزراً كبيراً من  .باباً لفوضى عارمة شاملة

 فليست ثمة غرابة أن تنحو  لذا.المسؤولية عن فظائع العنف الذي استهدف أرواح وحياة المدنيين اإلسرائيليين
، هي مواصلة القتال ضدها حتى ئهاإسرائيل إلى االعتقاد بأن السياسة الوحيدة الصحيحة الواجب اتباعها إزا

 ولكن هل ثمة حكمة أو ذكاء في تبني اعتقاد كهذا في الوقت الحالي؟ فإذا ما أرادت إسرائيل .الرمق األخير
جريدها من أسلحتها، فإن الوحيدين القادرين على فعل ذلك بدرجة التخلص حقيقة من حماس أو على األقل ت

 ها والسبب هو أنهم هم الذين انتخبو.عالية من الكفاءة والفاعلية، إنما هم الفلسطينيون أنفسهم وال أحد سواهم
ا  أن تفشل في دورهها وفيما لو قدر ل.عبر منافسات ديمقراطية وحرة ونزيهة، طالما ألح بوش على إجرائها

القيادي الجديد هذا في السلطة، فإنه لمن المهم أن ينظر إلى ذلك على أنه فشل ذاتي إرادي، صنعته حماس 
والمقصود هنا بالطبع إخفاقها في التحول من تنظيم إرهابي، إلى جهاز للحكم، . بنفسها واختارته طوعاً وإرادة

حماس أال تعلق فشلها بأي حال من   وعلى.نيينقادر على تحقيق األمن والسالم وتوفير الحكم الصالح للفلسطي
وفيما لو · .األحوال على شماعة التبرير القائلة إن واشنطن وتل أبيب لم تمنحاها الفرصة الكافية للحكم والقيادة

 قد لُويت ذراعها وُأرغمت على الفشل بسبب الضغوط الخارجية الممارسة عليها، هابدا واضحاً للفلسطينيين أن
 ذلك هو تعليق . في أي انتخابات فلسطينية تجرى في المستقبلها يسفر إال عن فوز ساحق ثان لفإن ذلك لن
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في حال إرغام حماس على الفشل، فمن يجرؤ : خليل الشقاقي، وبهذه المناسبة، فإن علينا أن نثير السؤال التالي
   .!لمستقبل؟بعدها على مطالبة الفلسطينيين بإجراء أية انتخابات نزيهة وديمقراطية في ا

لندرك إذن حقيقة أن دفع حماس في ذلك االتجاه، لن يثمر إال عن إطالة أمد النزاع وزيادة المنطقة اضطراباً 
 ولهذا السبب، فإن من رأي خليل الشقاقي أن تتقبل كل من الواليات .على ما هي عليه من اضطراب أصالً

يتجزأ اآلن من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، المتحدة األميركية وإسرائيل حقيقة كون حماس جزءاً ال 
 كما جاء على لسان .بقيادة محمود عباس، المعروف باعتداله وانفتاحه على فكرة التسوية السلمية مع إسرائيل

نحن نريد أن نوفر لحماس سياقاً وطنياً فلسطينياً، تستطيع من خالله توجيه أفكارها ومواقفها نحو : الشقاقي قوله
 أن تتغير وتبدل أفكارها ها وإذا ما قدر ل.دال، دون أن ترغم على ذلك من قبل كل من الغرب وإسرائيلاالعت

ومواقفها المتطرفة، فإن السبيل الوحيد لذلك هو إرغامها على مواجهة حقيقة أن في وسعها تحقيق نتائج 
 يجدر .معها ومواجهتها عسكرياًومكاسب أكبر للفلسطينيين، عبر التفاوض مع إسرائيل، وليس من خالل القتال 

بالذكر هنا أن معظم استطالعات الرأي العام الفلسطيني التي أجريت مؤخراً، تشير إلى أن األسباب الرئيسية 
التي أدت إلى فوز حماس باألغلبية الساحقة، هي تطلع الفلسطينيين إلى األمن والنزاهة وصالح الحكم، وليس 

 .ةتطلعهم إلى نمط الدولة اإلسالمي
كما يشار أيضاً إلى أن كبار مسؤولي وقادة الحركة، بدؤوا يلمحون في حديثهم وتصريحاتهم إلى حاجة الحركة 

 وكما قال لي في رام اهللا، .لمواجهة هذا التصادم القائم بين أيديولوجيتهم ومتطلبات الشعب الفلسطيني وتطلعاته
 على المبادئ وحدها، وأنها تقوم بالقدر ذاته على فرحات أسعد، مثلنا مثل غيرنا ندرك أن السياسة ال تبنى

 ولكن من يدري إن كانت هذه التصريحات تتوخى الصدق والحقيقة فعالً؟ غير أن من المعلوم .المصالح أيضاً
أن إلسرائيل مصلحة ما بعدها مصلحة، في اختبار قدرة حماس على البقاء واالستمرار في دورها القيادي 

أن إلسرائيل مكسباً كبيراً تجنيه، فيما لو واصلت حماس التزامها بوقف إطالق النار  ذلك .السياسي الجديد
 مع -غير المباشر-المبرم اآلن، وفيما لو وضعت نصب عينيها، صالح الحكم وبدء دعم التفاوض التكتيكي

ه فتح وحماس في  وستكون هذه هي المرة األولى التي يتم فيها تمثيل الشارع الفلسطيني بأسره، بما في.إسرائيل
المفاوضات، مما يعطي أي اتفاق يتم التوصل إليه، شرعية غير مسبوقة في تاريخ المفاوضات واالتفاقات 

وإذا كان من رأي المنظر السياسي اإلسرائيلي يارون إزراحي، أن أية بوصة واحدة  .المشتركة بين الطرفين
، تعادل كيلومتراً كامالً يتنازل عنه حزب العمل، من األرض المحتلة يتنازل عنها حزب الليكود للفلسطينيين

الجانب الفلسطيني، حيث يكون ألي اتفاق يعقد مع حماس، وزن ومصداقية  فإن الشيء ذاته ينطبق اليوم على
  .ال يتوفران في أي اتفاق آخر مع جهات، تعجز عن الوفاء بما تقطعه على نفسها من عهود واتفاقات
  18/2/2006االتحاد االماراتية 
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