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  عباس يطالب حماس بالتزام نهج التفاوض .1

 أمام المجلس حدد في خطابهأن عباس : رام اهللا من محمد ضراغمة عن مراسلها 19/2/2006 الحياة نشرت
لتزام بالنهج التفاوضي كخيار استراتيجي سياسي إل ا, أوجه الشراكة بينه، وبين الحكومة الجديدة,التشريعي

ر المناخ المواتي الستئناف المسيرة السلمية والعودة الى طاولة المفاوضات على أساس يوفلتوتثبيت التهدئة كي 
في الشأن  أما .سلمي  شعبية ذات طابعأنها ب,حدد رؤيته للمقاومة بينما .الشرعية الدولية واالتفاقات الموقعة

شدد على تعزيز سلطة القضاء على وجه الخصوص وفرض سلطة القانون الواحد على الجميع، فقد الداخلي 
 في وحمل . عاصمتها القدس الشريف,ةوسالح شرعي واحد، وتعددية سياسية، وسلطة تكون مقدمة لوالدة دول

استمرار سياسة  بشدة على االجراءات االسرائيلية االستيطانية والقمعية والخطوات األحادية ونفس الوقت
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كما حذر من استخدام التغيير الداخلي الذي حدث بفوز حماس كذريعة لمزيد من العدوان ومبرر . االغتياالت
وطالب الرباعية واالدارة األميركية بأن تبدأ على الفور جهوداً جدية العادة المسار التفاوضي والى  .البتزازل

لمبادرة العربية للسالم واالتفاقات والتفاهمات الموقعة من العمل على أساس الشرعية الدولية ورؤية بوش وا
وذكّر حماس مرات عدة باالتفاقات الموقعة مع اسرائيل ومزاياها للفلسطينيين،  .أوسلو حتى خريطة الطريق

, أشار قائال, رانوفي غمز من قناة التحالف الخاص بين حماس وبعض دول المنطقة مثل اي .خصوصاً أوسلو
كان بمثابة الدرع الواقي لثورتنا ومنظمتنا  جرار في مواقفنا وسياساتنا الى أي تمحور من أي نوععدم االنإن 

ألننا نعتز بعمق انتمائنا العربي واالسالمي ونعتز بدورنا الوحدوي والتوحيدي فيهما، مثلما نعتز , وسلطتنا
واختتم خطابه بدعوة مبطنة بدت انها  .بوقوف الجميع معنا ومع حقوقنا وعدالة قضيتنا واحترام قرارانا المستقل

بناء ثقافة الحياة ال ثقافة الموت، األف يثقحول تموجهة خصيصا الى حماس وربما الى اسرائيل أيضا، 
 من .مهم ان االنسان الحر هو من يدافع عن حرية اآلخر، وان من يحب اهللا هو من يحب أخاه االنسانيعلتول

أن  ,وقال خالد سليمان. خطاب وتحفظها عن جزء آخرالعض ما جاء في أعربت حماس عن اتفاقها مع بجهتها 
 ملتزمون  قائال نحنواضاف.  في الموضوع السياسي الخالف لكن,ال خالف على ما جاء في الشأن الداخلي

  .خدم شعبناي ال ذي الهاات، لكن لدينا الحق في مراجعة بعضيباالتفاق
ن هناك اعتبر أأن إسماعيل هنية : غزةمن علي الصالح ا  عن مراسله19/2/2006 الشرق االوسط وأضافت

وابو مازن، اال انه أكد ان هذا التباين ستتم معالجته من خالل الحوار حماس تباينا في المواقف السياسية بين 
 ايجابية، مشيرا إلى أن المحور السياسي هو اكما قال إن الخطاب تضمن نقاطا ومحاور. والتفاهم والتنسيق

خطاب خال من أي جديد، باعتبار أنه مبني على وجهة الن أ الزهار  بينما أعتبر محمود.ختالف بيننامحور اال
وبالتالي لن تكون هناك .  الجانب االسرائيلي لن يعطيه أي شيءأن, وأضاف قائال. نظره وبرنامجه االنتخابي
 عدنان عصفور، إن قاللسالح، خطاب حول االوفي رفض آخر لما جاء في  .لواقعاإمكانية للتنفيذ على أرض 

وأشار إلى أن هذه االتصاالت يمكن أن تسفر . هناك مشاورات حثيثة إلنشاء مرجعية موحدة لسالح المقاومة
  .عن توافق معين في األيام المقبلة

ن حماس ترفض المفاوضات مع من أ سامي أبو زهري، هقال ما :19/2/2006االيام الفلسطينية وجاء في 
ظل الظروف الراهنة، ما دام االحتالل والعدوان مستمرين، مضيفاً إن الحركة تؤكد مجدداً االلتزام االحتالل في 

رفض خالد سليمان الحديث عن أزمة دستورية من جهته و .بالمقاومة المسلحة حقاً طبيعياً للشعب الفلسطيني
ى التركيز على نقاط االتفاق  ستعمل علحماسمرتقبة، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن ذلك، خاصة أن 

 يوجد مفاوضات حقيقية بين إن كان , قائالخليل أبو ليلة في حين تسائل .، وليس نقاط االختالفعباسمع 
ليس هناك أي فالسلطة وبين إسرائيل، التي تتصرف على أساس أنها الالعب الوحيد في الساحة، وبناء عليه 

شك في إلى أنه يمن جهته، أشار عزيز الدويك،  و.لمزعومةتفاوض، وليس هناك مواصلة لهذه المفاوضات ا
 وعباس على حماية الشعب الفلسطيني، ونحن شعب واحد، وليتوقف وقال لقد أقسمناحصول أزمة دستورية، 

  .اآلخرون عن زج أنوفهم في شؤوننا الداخلية
، بعد لتشريعييساً لعبدالعزيز الدويك، رئإلى أنه تم اختيار : غزةمن  18/2/2006سي ان ان وأشارت 

  . صوتا70ًحصوله على 
المجلس انتخب أحمد إلى أن :  ووكاالت أنباء موقع18/2/2006 48 عرب مراسلة موقعألفت حدادونوهت 

 محمود بينما أنتخببحر من غزة نائباً أوالً لرئيس المجلس، وحسن خريشة، من الضفة الغربية نائباً ثانياً، 
  .الرمحي، أميناً للسر

د عزيز الدويك أن المجلس سيعمل على التمسك بحق يأك ت:رام اهللا والوكاالت من 19/2/2006 البيان وتناولت
 من دون ان ,عاصمتها القدس. مقاومة االحتالل وحق الالجئين الفلسطينيين في العودة وإقامة دولة مستقلة

  التحرير والمجلس الوطنيوقال إن المجلس الجديد يريد العمل على إعادة بناء منظمة. يتحدث عن حدودها
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نه سيكلف األمين العام للمجلس درس القرارات التي  وأشار من ناحية أخرى إلى أ.على أسس ديمقراطية
 ان الجلسة اوضحم. اتخذها المجلس التشريعي السابق والتأكد من مدى صحتها ومالءمتها للقانون األساسي

  . األولى للمجلس الجديد ستكون غدا
سلطات االحتالل أعلنت  إلى أن : وكاالت نقال عنالقدس المحتلة من من 19/2/2006ردنية الرأي اال ولفتت

 التشريعية، وقال مسؤول في رئاسة مجلس ها كيانا معاديا، بعد تسلم حماس مقاليد الفلسطينيةأمس السلطة
يد مواصلة نحن نعرف انه يعترف بإسرائيل ويدين العنف ويرف. الوزراء، إن خطاب عباس ال يغير شيئا

  .مفاوضات السالم
ن من ي من حماس وثالثة آخر نواب عشرة أن:رام اهللا والوكاالت من 19/2/2006 االتحاد االماراتية وذكرت
. عن جلسة تنصيب أعضاء المجلس الجديدوا  إضافة إلى أحمد سعدات تغيب,ن في سجون االحتالليفتح معتقل
  .نواب الجدد بالعمل من اجل إطالق سراح االسرىالن  داعي, أهالي االسرى اعتصاما فيهنظمفي وقت 

ان اللجنة المركزية لفتح وكافة اطرها القيادية والقاعدية  19/2/2006القدس الفلسطينية  وجاء في 
 . في خطابهعباس دعمها وتأييدها لبرنامج العمل الوطني الشامل الذي اعلنه تعلنأوجماهيرها 
  خالل الجلسةسليم الزعنون اتهم حسن خريشةأن  :ب.ف.أ نقال عن 19/2/2006 الخليج االماراتية وأوردت

 إطالته يهويبدو أن خريشة، اخذ عل.  ما لبث ان اعتذر لهإال أنه.  السابقتشريعيبأنه لعب دورا تخريبيا في ال
  . عن القوانين التي يجب ان تحكم العالقة بين المجلس الوطني والتشريعي, خالل كلمتهفي الحديث

  
  عام تحرير األسرى والمعتقلين  2006غوثي يدعو إلى إعالن البر .2

 عام تحرير األسرى والمعتقلين من السجون 2006دعا مروان البرغوثي، إلى إعالن عام : الفت حداد
اعضاء المجلس الثاني، بوضع قضية القدس وحمايتها وإنقاذها ودعم مؤسساتها ورفض  وطالب .اإلسرائيلية

واشار الى أن المهمة  .هااألولويات، والعمل على تخصيص الموازنات المطلوبة لومقاومة تهويدها ضمن 
األولى والمعيار الرئيس للحكم في المجلس التشريعي هو مدى إسهامه في معركة الحرية والعودة واالستقالل، 

ير كافة وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي إنجاز حق العودة لالجئين وفي تحر
شعب في الوطن والمنافي، وفي قدرتنا ال فيما المهمة الثانية، هي الوحدة الوطنية ووحدة ,األسرى والمعتقلين

على التعايش الديمقراطي والتمسك بلغة الحوار مهما بلغت الخالفات واالجتهادات والتمسك بقدسية الدم 
لمهمة الثالثة، هي التمسك بحق المقاومة حتى وقال ان ا .الفلسطيني، تحت كل الظروف ومهما كانت العقبات

حقوق الوطنية، األمر الذي يستدعي الموازنة الحكيمة والدقيقة بين العمل الجالء االحتالل واندحاره وإنجاز 
العمل على احترام أسس وقواعد ومقومات وشروط النظام فهي اما المهمة الرابعة  .المقاوم والعملية السياسية

وشدد على  . بكل دقة وأمانة بوصفه الحكم والفيصل بين السلطات الدستوراطي، وتطبيقالسياسي الديمقر
وذكر أن  .ضرورة العمل على حماية وصيانة الحريات العامة وحقوق اإلنسان ودعم وتعزيز استقالل القضاء

ي، المهمة الخامسة، هي ضمان إنجاز إصالح جذري وشامل في مؤسسات السلطة ومؤسسات المجتمع المدن
وأوضح أن المهمة السادسة، هي فرض سيادة  .ومحاربة ظواهر الفساد اإلداري والمالي واألمني والسياسي

النظام والقانون، وإنهاء مظاهر الفلتان األمني، التي أصبحت تهدد المجتمع الفلسطيني ومصالحه الوطنية 
 .بالخطر

  18/2/2006 48عرب
  

 اك للدستوررفض حماس لدعوة الرئيس عباس انته: عريقات .3
مما اعتبر صائب عريقات امس، رفض حماس سياسات محمود عباس انتهاكا للدستور : ا.ب.د-رام اهللا 

نه عندما يكلف الرئيس شخصية لتشكيل الحكومة المقبلة سيكلفه وفق أوقال  .سيؤدي إلى نشوء أزمة كبيرة
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 يعني أنه سيكون هناك انقالب أحمر  فهذا,نه إذا رفض المجلس التشريعي الحكومةأ وأضاف .برنامجه السياسي
وأوضح أن الفوز في المجلس التشريعي ال يعني الفوز برئاسة الشعب الفلسطيني والسلطة  .زمةأللوبداية 

  .التنفيذية والقضائية ومنظمة التحرير
 19/2/2006االيام الفلسطينية 

  
 اشتباك بين متظاهرين والشرطة أمام مبنى التشريعي  .4

رت مصادر أمنية فلسطينية أن اشتباكات وقعت أمس بين رجال الشرطة وعناصر من ذك: غزة ـ وكاالت
قاعة التي عقدت فيها الجلسة األولى للمجلس التشريعي الاألجهزة األمنية، الذين لم يتقاضوا رواتبهم، أمام 

  .الفلسطيني
  19/2/2006الخليج االماراتية 

  
   التشريعي في غزة االولى للمجلسجلسةاللقطات من  .5

 حيث . لوحظ غياب معظم النواب عن فتح من القطاع، إذ توجهوا الى رام اهللا للمشاركة: فتحي صباح-غزة 
جلس محمد دحالن في الصف األمامي، في حين كان من المقرر أن يجلس بين نائبين من حماس، أحدهما 

بات ومن زوجات نواب حضر الجلسة في غزة عدد كبير من النساء المدعوات، معظمهن منق و.محمود الزهار
 الفاتحة على أرواح اءةقرلف نواب حماس دقيقة صمت ووق وكان الفتا .حماس، عالوة على عدد من النائبات

ع الى النشيد الوطني الفلسطيني، وهو تقليد غير معمول به في مؤتمرات ومهرجانات استمالالشهداء، وا
سبوقة داخل مركز الشوا وخارجه، في حين لوحظ  شهدت الجلسة اجراءات أمنية مشددة وغير م ولقد.الحركة

لوحظ وجود عشرات من ممثلي وسائل االعالم  كما .وجود عدد من الشرطيات للمرة األولى في قاعة المجلس
المحلية والعربية واألجنبية، على رغم أن الجلسة الرسمية تعقد في مبنى المقاطعة في رام اهللا، وهو ما يفسر 

م الدولية بحماس التي لم يتوجه نوابها من القطاع الى الضفة بسبب عدم اصدار اسرائيل باهتمام وسائل اإلعال
 بدا واضحاً االهتمام االعالمي الكبير باسماعيل هنية، ومحمود الزهار عندما وصال محاطين  ولقد.تصاريح لهم

  .بعشرات آالت التصوير وممثلي وسائل االعالم
 
 الحكومة   للتشاور حول يلتقي قادة حماس عباس .6
حماس، اعلنت اليوم انها رشحت إسماعيل هنية  أن: 18/2/2006 48 عرب مراسلة موقع الفت حدادذكرت 

 بعد مشاورات مكثفة أجرتها قيادات الحركة فى الداخل هوقالت انه تم اختيار .لتولي منصب رئاسة الوزراء
من المنتظر ان يلتقي  و.ماع قادتها بهوالخارج، موضحة انها ستبلغ قرارها هذا إلى محمود عباس، خالل اجت

قد بدأ مشاوراته مع اعضاء الكتل الممثلة في المجلس عباس وكان . محمود عباس، اليوم، قادة حماس في غزة
 مصدر في حماس امس، ان في وقت قال فيه. التشريعي الجديد فور ادالء اعضائه باليمين الدستوري، امس

على ذات الصعيد أكدت و. يل الحكومة الجديدة خالل اللقاء المرتقبالحركة ستجري نقاشا عميقا حول تشك
المصادر ان حماس شكلت وفدا برئاسة محمود الزهار لعقد مشاورات ولقاءات مع كافة الفصائل الفلسطينية 

  .الجميعخالل االسبوع الحالي لمناقشة تشكيل حكومة وطنية تضم 
انه التوجد من  زكريا االغا هاعلنإلى ما : جدةمن  اسلها مرفهيم الحامد نقال عن 19/2/2006 عكاظ ونوهت

وهو مايتناقض مع مواقف معلنة . شروط فتحاوية باستثناء البرنامج المشترك للمشاركة في الحكومة المرتقبة
ودعا حماس الى ايجاد برنامج مشترك يحظى بموافقة مختلف االطياف . للحركة على لسان كبار مسؤوليها

  .واعتبر انه ليس من الحكمة الحديث عن الغاء او تعطيل االتفاقيات الموقعة مع اسرائيل. ينيةالسياسية الفلسط
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ن حماس قررت ان أ ,قال كان أول من العزيز الدويك عبدإلى أن : غزةمن  18/2/2006سي ان ان وأشارت 
  .وزراءلل ايكون اسماعيل هنية رئيس

  
 ابن المخيم رئيسا للوزراء .. هنيةإسماعيل  .7

 يمتلك إسماعيل هنية شخصية قوية جعلت منه األكثر قبوال لدى خصوم حماس، رغم أن : ياسر البنا-غزة
يتميز بالهدوء ومواقفه المعتدلة، ويتمتع  و فه.مواقفه ال تخرج في جوهرها عن مواقف زمالئه من قادة الحركة

وهو ما مكنه من دخول بشبكة عالقات كبيرة مع خصوم الحركة، وخاصة في داخل فتح وأوساط السلطة، 
يقطن في أحد أكثر المخيمات الفلسطينية فقرا وبؤسا وهو مخيم  .المجلس التشريعي بسهولة في االنتخابات

 نشأ وتعرف على مبادئ جماعة اإلخوان المسلمين قبل أن ينتمي إليها حيث، مسقط رأسه،  في غزةالشاطئ
 ولقد .الجئة من قرية الجورة في مدينة عسقالنينحدر من أسرة فلسطينية هو و .ويصبح أحد مؤسسي حماس

، بينما حصل على الثانوية العامة من معهد األزهر الديني األنرواأنهى دراسته االبتدائية واإلعدادية في مدارس 
بدأ نشاطه داخل  . قبل أن يلتحق بكلية التربية قسم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية ويتخرج فيها, بغزة

مجلس، وبعد تخرجه عمل الوتولى منصب رئيس . إلسالمية، وأصبح عضوا في مجلس طلبة الجامعةالكتلة ا
 ومع اندالع االنتفاضة األولى اعتقل أكثر من مرة في السجون اإلسرائيلية؛ وأمضى .نفسهامعيدا في الجامعة 

 مع العشرات من قياديي  أبعد إلى مرج الزهور كما أنه. ثالث سنوات بتهمة قيادة جهاز أمن حماسفي إحداها
  .حماس

  18/2/2006اسالم أون الين 
  

 ! ابو مازن يعد خطة السقاط حكومة حماس: معاريف .8
 زعمت معاريف ان ديوان الرئاسة الفلسطيني ال يشعر بالرضا ازاء التوجه االيجابي الذي ابدته روسيا 

لزيارة، اال ان ل وفد حماس ى لدعاالنلو كان االمر بيد سو حيث أشار إلى أنه .واالتحاد االوروبي نحو حماس
 واضافت الى مزاعمها ان عباس يعد خطة لتقييد حكومة حماس، بل والعمل .!بريطانيا والمانيا تكبحان جماحه

ان القيادة الفلسطينية بدأت التفكير في كيفية   تدعي اقتباس مصادر في المقاطعة،حيثوتضيف ! على اسقاطها
 سيعمل خالل األشهر القريبة على اقناع الشعب عباسوادعت ان . يير مواقفهاتليين حماس واجبارها على تغ

 .الفلسطيني بأنه على الرغم من التصريحات التي ادلت بها حماس قبل االنتخابات، اال انها ال تملك حال سحريا
لطة حماس  سيستغل الضغط الدولي واالسرائيلي، خاصة في المجال المالي، لتحقيق االستقرار لسوأضافت أنه

وادعت ان . ! اميركية-على مدار عدة اشهر، كي ال تنهار بسرعة ويبدو االمر وكأنه مؤامرة اسرائيلية 
ان المواجهة لن تكون فورية ولكنها ستأتي، وعندها سيتخلى الديوان الرئاسي عن , مصدرا فلسطينيا رفيعا قال

حماس لن تتمكن من مواصلة ادارة الحكومة  ان افيضم. !رعايته للحكومة وسيجعلها تواجه االمور لوحدها
لن تتمكن بعد ورأى أنها .  سيفضلون تفجير كل شيء على االعتراف بالفشللذا فهمبدون دعم من ابو مازن، 

 .ذلك من العودة الى العنف فورا ألن ذلك سيبث رسالة غير جيدة الى الجمهور
  19/2/2006 48عرب

  
 ض بين عباس واألغلبية  المطلوب حوار وطني لجسر التناق: سعدات .9

دعا أحمد سعدات الى ادارة حوار وطني يرعاه محمود عباس كونه رئيس منظمة  : أمين أبو وردةـنابلس 
وقال انه  .باقي الفصائلو لجسر التناقض بين برنامجه وبرنامج الغالبية الممثلة في المجلس التشريعي، ,التحرير

ى المجلس التشريعي والحكومة الجديدة، معتبرا الحوار الوطني  او غيره فرض أجندته علعباسغير مقبول من 
   .السبيل األمثل للخروج من هذا التناقض
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ومواصلة استحقاقات الحوارات ألن االنتخابات األخيرة , وشدد على ضرورة التوصل الى رؤية سياسية انتقالية

 .وحدة الوطنيةاعادة تفعيل منظمة التحرير وتجسيد ال انجزت نصف االستحقاقات وبقي
  19/2/2006الخليج االماراتية 

  
 جماعة اإلخوان ستقتطع ربع مدخوالتها لدعمنا: ابو راس .10

قال الدكتور مروان أبو راس النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس إن جماعة اإلخوان المسلمين 
ان جماهيري في مدينة وخالل مهرج. ستقتطع ربع مدخوالتها من اجل دعم حكومة برئاسة حماس في فلسطين

غزة، قال ابو راس إن الحركة حصلت على وعود لبناء ثالثة مستشفيات، ستعمل على استيعاب عدد كبير من 
االطباء والممرضين، الى جانب ابتعاث عدد كبير من األطباء من أجل التدرب، والحصول على الخبرات 

من أبناء األمة العربية واإلسالمية، خاصة أن واضاف ان حكومة حماس ستالقي الدعم الكبير . الالزمة لهم
ممثلي الحركة قاموا بعدة جوالت عربية، حصلت من خاللها على الدعم الكبير لمسيرة البناء والتعمير في 

وتابع القول إن نواب الحركة سيبدأون بالعمل على تنفيذ برنامج قائمة التغيير واإلصالح، مشدداً على . فلسطين
 .رع في إجراء تغيرات إصالحية في كافة مجاالت الحياة ألبناء الشعب الفلسطينيأن حركة حماس ستش

19/2/2006الشرق االوسط   
 

  ترقب لمباحثات بين حماس وطهران .11
نقلت مصادر اسرائيلية عن مصادر في حماس قولها ان وفدا من قيادة الحركة سيغادر غزة، يوم : الفت حداد

 .سيترأس الوفد خالد مشعلحيث . ء مباحثات مع المسؤولين االيرانييناالثنين، في طريقه إلى طهران، الجرا
  18/2/2006 48عرب

  
  فتح وحماس حليفتان: قدوميال .12

 ان الحركة ستحدد موقفها من المشاركة في حكومة تقودها حماس ,قدوميالقال فاروق :  رشيد خشانة-تونس 
رأى مراقبون في هذا حيث .  القاهرة أو تونسخالل اجتماعات بكامل أعضائها اعتباراً من السبت المقبل في

 بمجيء عزام األحمد ذلك وربطوا ,مشاركة في الحكومة المقبلةلقوة لب الذي كان مؤيداً هالتصريح تعديالً لموقف
تقويم نتائج االنتخابات وتحديد لوأوضح ان االجتماعات ستتطرق . وعباس زكي الى تونس االسبوع الماضي

 يشار إلى أن .السادس للحركة ومستقبل التسوية السياسية في ضوء المستجدات األخيرةتاريخ المؤتمر العام 
مثابة تأكيد لمعلومات ترددت أخيراً عن وجود برود بين باستبعاد عقد اجتماعات اللجنة المركزية في عمان أتى 

 ,من ناحية أخرىوضح وأ .قدومي أدى الى إشعاره بأن السلطات األردنية ال تفضل مجيئه الى عمانالاألردن و
, ذلك على بدء  إياهاضااان البلدان العربية التي طبعت عالقاتها مع اسرائيل مترددة بالحوار مع حماس، ح

قلل من أهمية المنافسة بين حركتي حماس وفتح مؤكداً أنهما حليفتان، من جهة أخرى و. وبخاصة بلدان الجوار
 بعد استيفاء الشروط المترتبة عليها في االتفاقات التي عقدتها ومشدداً على حق حماس بأال تعترف باسرائيل إال

 أكد أنه سمع من قيادتها ,عن إعالن بعض قادة حماس رفض الدخول تحت مظلة المنظمة و.مع منظمة التحرير
 ألن هذه هي إرادة الشعب , أن زيارة وفد من حماس روسيا خطوة جيدة, في نفس السياقورأى. موقفاً مغايراً

شدة على الموقفين األميركي واألوروبي، معتبراً أنهما بحمل  بينما .سطيني، سواء وافقنا في فتح أم لم نوافقالفل
حض الحكومة المقبلة على في هذا السبيل يستخدمان المعونات سالحاً للضغط السياسي على الفلسطينيين، و

لن تكون تابعة للسلطة في ها قال ان, سطينية وحول السفارات الفل.التقليل من االعتماد على المعونات الخارجية
وتوقع أن تلعب نتائج االنتخابات دوراً حاسماً في تصحيح االعوجاج الذي ساد في أوساط فتح،  .المستقبل
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 موضوع السالح الفلسطيني في لبنان، فقال  من ناحية أخرى إلىوتطرق .معترفاً بوجود تململ داخل الكوادر
  .لضرورة استمرار المقاومة, السالح بأيدي المقاومينمؤكدا تأييده بقاء  . آخرسحبه شيءو ,ان تنظيمه شيء

  19/2/2006الحياة 
  

  قائد فرسان العاصفة باستقالة جماعية من فتحتهديد .13
 هدد القائد العام لمجموعات فرسان العاصفة أمس بإقدام عناصر مجموعات العاصفة في قطاع : د ب ا ـغزة

بشكل جماعي من الحركة وذلك احتجاجاً على ما وصفه باإلنسيابية والترهل في حال غزة كافة على االستقالة 
 .قيادة وتهميشها الواضح للعناصر التنظيمية والمسلحةال

  19/2/2006الغد االردنية 
  
  الجمعيات العربية تتجند ليوم التواصل مع عرب النقب  .14

ع العربي في الداخل الى التجند الواسع للمشاركة في دعا ممثلو العديد من الجمعيات األهلية الفاعلة في المجتم
يوم التواصل مع عرب النقب، ورص الصفوف في مواجهة مخططات المؤسسة اإلسرائيلية الرامية الى تهجير 

  .  النقب واالستيالء على ما تبقى من أرضهم أهاليوترحيل
التحديات التي يواجهها عرب النقب، مشيرا حاتم كناعنة اهمية العمل على المستويات الدولية لمواجهة . وأكد د

. الى وجود هيئات دولية فاعلة في اطار االمم المتحدة يمكن تجنيدها لرفع قضايا االقلية الفلسطينية في الداخل
عالء قضية عرب النقب بشكل خاص والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي كما اقترح تنظيم مؤتمر دولي إل

 .تعالج قضايا االقليات
18/2/2006 48عرب  

  
 النائب زحالقة يدعو الى تنظيم يوم األرض القادم في اللد  .15

جمال زحالقة، الى تصعيد إثارة موضوع هدم البيوت العربية في اللد والرملة، عبر تنظيم يوم األرض . دعا د
 اجتماع عقدته لجنة وأشار زحالقة في كلمة القاها في .المقرر في الثالثين من شهر مارس القادم، في مدينة اللد

 بيتاً من البيوت العربية في مدينة اللد، ونحو 165المتابعة العليا في مدينة اللد، إلى أن شبح الهدم يتهدد نحو 
 بيت في مدينة الرملة، موضحاً أن هذه البيوت، سوف تهدم وسوف يترك ساكنوها في العراء في حال 400

 .عدم التحرك السريع
18/2/2006 48عرب  

  
 ش اإلسرائيلي يغلق مدينة رام اهللا في الضفةالجي .16

ذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان ان الجيش االسرائيلي اغلق جميع المداخل المؤدية الى مدينة رام 
وقال شهود عيان ان الجيش االسرائيلي اوقف فلسطينيين عند المدخل الشمالي للمدينة . اهللا في الضفة الغربية
رة، بينما قال احد ضباط األمن الوقائي الفلسطيني، الذي كان محتجزا على احد المداخل من ناحية قرية عطا

 ب.ف.ا .الشرقية للمدينة ان الجيش االسرائيلي اغلق كافة المداخل حول المدينة
19/2/2006الشرق االوسط   
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 استشهاد مواطنين فلسطينيين في قصف جوي اسرائيلي .17

غزة ان الهجوم الذي شنته طائرة حربية اسرائيلية شرق خانيونس، صباح  اعلنت مصادر طبية فلسطينية في 
زعم جيش االحتالل اشتباهه بأنهما كانا  بينما . بعدة صواريخهم استهدفت حيثاليوم اسفر عن استشهاد مواطنين
  .!!في طريقهما لتنفيذ عملية عسكرية

  19/2/2006 48عرب
  

   لطة الفسطينيةفرض عقوبات على الس على تصادقحكومة أولمرت  .18
صادقت الحكومة االسرائيلية، في جلستها األسبوعية اليوم على جانب من التوصيات التي عرضتها الجهات 

قررت االمتناع عن تحويل  حيث .االمنية االسرائيلية على اولمرت، عقابا للفلسطينيين على انتخاب حماس
كما قررت مطالبة المجتمع الدولي بوقف تقديم  .المستحقات المالية للفلسطينيين ابتداء من الشهر القادم

المساعدات المالية للفلسطينيين، باستثناء المساعدات االنسانية التي يمكن التأكد من أنها تحول الى المواطنين 
وتقرر عدم منع دخول العمال الفلسطينيين الى داخل الخط األخضر حاليا، وانما تشديد التفتيش  .وليس للحكومة
دوائر  جيش في ما يسمىالوخولت ضباط .  العمالهمر الفلسطينية، ما سيؤدي الى تقليص عددعلى المعاب

وكان اولمرت قد شن في بداية الجلسة هجوما على السلطة  .االرتباط التصرف حسب اهوائهم بهذا الصدد
وادعى  . حماسونعتها بالكيان االرهابي، وقال ان اسرائيل لن توافق على اجراء اي اتصال مع حكومة تقودها

ان اسرائيل اثبتت رغبتها بالعمل من اجل السالم واقامة دولة فلسطينية الى جانبها، وانها ستواصل االهتمام 
  . بسالمة المواطنين االسرائيليين ولن تساوم على ذلك

  19/2/2006 48عرب
  
 ! ديختر يشبه ميثاق حماس بمؤلف هتلر كفاحي .19

برنامج قهوة الثقافة في بلدة لهابيم في جنوب اسرائيل، لث يحد حماس فيشن آفي ديختر هجوما على حركة 
 هو ليس ضد اسرائيل فحسب، بل ضد الشعب اليهودي، ووصف الميثاق بكتاب  حماس ان ميثاقهادعى خالل

وهاجم ديختر ياسر . وادعى ديختر ان حماس تصبغ السلطة الفلسطينية بلون تنظيم ارهابي . اسمه كفاحيهتلرل
وحسب رأيه انتظر .  قائال انه لو كان يريد وقف ما اسماه االرهاب لكان بمقدوره فعل ذلك، ايضاعرفات

ووصف الرئيس الفلسطيني الحالي  !االسرائيليون والفلسطينيون موت عرفات ألنه ال يمكن احراز تقدم بوجوده
وطالب حركة !  الكبيرةبأنه طير شاذ في القيادة الفلسطينية، واعتبر ان قوته تنخفض تدريجيا رغم تصريحاته

 ! فتح بطرح بديل لحماس والقيام بتجنيد اموال من مصادر مختلفة
18/2/2006 48عرب  

  
  إسرائيل تسحب بطاقات االنتقال من بعض المسؤولين .20

قالت مصادر صحافية إسرائيلية إن وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز أصدر أوامره للجنود االسرائيليين 
وأكدت . ش بسحب بطاقات الشخصيات المهمة من الشخصيات الفلسطينية بداية من امسعلى نقاط التفتي

المصادر أن البطاقات التي يعتزم سحبها من الدرجة الثانية للوزراء والمسؤولين الفلسطينيين الكبار بدرجة 
ب البرلمان واعتبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن هذه االجراءات لن تردع نوا. مدير عام

  أ.ب.د. الجديد من أداء مهامهم
19/2/2006الشرق االوسط   
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 !  بن اليعزر، ينعت التشريعي الفلسطيني ببرلمان االرهاب .21

خرج وزير الحرب االسرائيلي السابق بنيامين بن اليعزر، من زعامة حزب العمل بهجوم على البرلمان 
ة بأنه برلمان ارهاب فيما اعتبر الحكومة الفلسطينية الفلسطيني الذي ادى اعضاؤه اليمين الدستوري، ووصف

ومضى بن اليعزر في هجومه الذي طال  .اول حكومة في الشرق االوسط تقوم على خلفية دينية متطرفة
  . على حد تعبيره! خطاب محمود عباس، النه لم ينطو على تحذير لحماس

18/2/2006 48عرب  
 

 شعارات معادية للعرب في معلوت  .22
ات عنصرية، تنتمي كما يبدو الى حركة كاخ، برسم شعارات معادية للمواطنين العرب في مدينة  قامت جه
وقالت الشرطة ان مواطنا ابلغ عن تسجيل شعارات الموت للعرب وكهانا حي على الواجهة الزجاجية  .معلوت
  .لمحله

19/2/2006 48عرب  
  
  سكيناصابة مستوطن من معاليه ادوميم بجروح خطيرة اثر طعنه بال .23

اصيب مستوطن من سكان مستوطنة معاليه ادوميم مساء امس بجروح بالغة الخطورة اثر تعرضه للطعن 
وذكر  .وقال هذا المستوطن ان فلسطينيين طعناه بالسكين عندما كان يسير في احد شوارع المستوطنة .بالسكين

قي العالج، وشرعت الشرطة راديو اسرائيل ان الجريح نقل الى مستشفى هداسا عين كارم في القدس لتل
  .االسرائيلية التحقيق في الحادث

  19/2/2006القدس الفلسطينية 
  
 اسرائيل تسعى الى تجنيد العالم لتدعيم خطواتها العدوانية ضد السلطة الفلسطينية  .24

في محاولة لمنع شجب خطواتها العدوانية المنوي اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية، تجري اسرائيل اتصاالت 
دبلوماسية مكثفة مع جهات دولية لتجنيدها الى جانبها في األمم المتحدة ومنع المنظمة الدولية من اتخاذ قرارات 

  . تدين هذه الخطوات
نقلت صحيفة هآرتس االسرائيلية عن مصادر دبلوماسية في نيويورك قولها ان اسرائيل تعرف بأن فرض و

. ة المدنيين يثير انتقادا وشجبا من قبل المنظومة الدوليةعقوبات، خاصة في المجال االقتصادي وتهديد حيا
وادعت المصادر التي اقتبستها الصحيفة انها علمت من تقارير حول محادثات اجراها السفير االسرائيلي لدى 
االمم المتحدة، دان غيلرمان، ان اسرائيل ستميز في سياستها ازاء السلطة الفلسطينية بين الخطوات السياسية 

واضافت الصحيفة ان غيلرمان اجتمع، امس االول، بممثلي الدول الخمس الدائمة . حتياجات االنسانيةواال
العضوية في مجلس االمن، وباالمين العام لالمم المتحدة، ونقل اليهم موقف اسرائيل الذي يعتبر السلطة 

 . الفلسطينية الجديدة سلطة ارهابية واصرار اسرائيل على محاربتها
19/2/2006 48عرب  

  
  مليون دوالر شهرياً للسلطة  50الجامعة العربية تبحث تقديم  .25

صرح األمين العام المساعد للجامعة العربية احمد بن حلي للصحافيين في مطار القاهرة قبل توجهه إلى 
ا منح لجنة المتابعة ستبحث في الجزائر في قرارات القمة العربية االخيرة وتلك التي لم تطبق، بينه أن الجزائر

.                                                                         مليون دوالر50الفلسطينيين مساعدة شهرية بقيمة 
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19/2/2006عكاظ   
 

 عزل حماس ستكون له نتائج عكسية: مبعوث بوتين .26
لروسية لالنباء عن اناتولي سافونوف مبعوث بوتين للتعاون الدولي نقلت وكالة انترفاكس ا: ب.ف.موسكو ـ ا

وقال  .ومكافحة االرهاب والجريمة المنظمة، قوله ان اغالق الباب وقول ال قبل الوقت سيأتي بنتائج عكسية
وفي نشاطات الجناح العسكري هناك اساليب . جناح سياسي وآخر عسكري: سافونوف ان لدى حماس جناحين

واضاف ولدى هذه القوة السياسية فرصة للتحرك قدما باستخدام التجربة السابقة بين . ال نقبلهاوممارسات 
  .االسرائيليين والفلسطينيين

19/2/2006الشرق االوسط   
  
  منتدى أميركا والعالم االسالمي فوز حماس يتصدر نقاشات  .27

طينية منتصف الشهر الماضي تصدر فوز حركة حماس في االنتخابات الفلس:  محمد المكي أحمد -الدوحة 
  .المنعقد في قطرنقاشات اليوم األول لمنتدى أميركا والعالم االسالمي 

وفيما دعا حمد بن جاسم آل ثاني المجتمع الدولي الى التعامل مع نتائج االنتخابات الفلسطينية واحترام ارادة 
 دعت حماس الى مواصلة السير على طريق الشعب الفلسطيني، ذكّر بترحيب بالده بهذه االنتخابات، قائالً إنها
وانتقد الشيخ حمد بن جاسم مواقف دول غربية . السالم واالصالح بما يحقق السالم للشعب الفلسطيني والمنطقة

حيال حماس من دون تسميتها، مشدداً على أهمية احترام منطق الديموقراطية، رافضاً فرض الشروط والتلويح 
زير القطري الى إجراءات اليجاد تفاهم مشترك بين أميركا والعالم االسالمي في ودعا الو .بإجراءات عقابية

أما وكيلة الخارجية االميركية كارين هيوز التي . مقدمها تسوية القضية الفلسطينية على أساس القرارات الدولية
ى عندما تخالف في شدة  أميركا تؤمن باالنتخابات حتقالت ان  ألقت كلمة الواليات المتحدة في المؤتمر، فأكدت

  .اآراء الذين انتخبو
19/2/2006الحياة   

  
    مصر تعرب عن دعمها للفلسطينيين مهما كانت تشكيلة الحكومة المقبلة  .28

 على ثبات اكدابو الغيط احمد  ان  الخارجيةقالت فاطمة الزهراء المتحدثة باسم وزير : اف ب-القاهرة 
نية وتحقيق السالم فى المنطقة ايا كان شكل الحكومة الفلسطينية الموقف المصري من دعم القضية الفلسطي

اهمية الحفاظ على المكاسب التى تحققت للشعب الفلسطيني خالل مسيرة كفاحة ''وشدد ابو الغيط على  .''القادمة
طوال الفترة الماضية وعدم اهدار ما تم االتفاق عليه من تفاهمات او اتفاقات بين الجانبين الفلسطيني 

  .''واالسرائيلي
19/2/2006الدستور   

  
  واشنطن تتجه إلى التعامل مع اإلسالميين كأمر واقع انتقالي: تقرير .29

بدت االدارة االميركية في تصريحات لكبار المسؤولين فيها اخيرا، بمن فيهم وزيرة :  سالمة نعمات-واشنطن 
براغماتي مع تنامي دور الحركات الخارجية كوندوليزا رايس، وكأنها تستعد للتعامل في شكل واقعي و

  .االسالمية في الشرق االوسط كمرحلة انتقالية ال بد منها في اطار التحول نحو الديموقراطية في المنطقة
 مسؤول كبير في البيت االبيض إن نتائج االنتخابات التي شهدتها المنطقة من العراق الى فلسطين، ويقول

 التيارات االسالمية، بوصفها القوى األكثر تنظيماً على الساحة مرورا بمصر ولبنان اظهرت حتمية بروز
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السياسية في غياب الظروف الموضوعية لتنامي دور القوى واالحزاب غير الدينية التي تواجه تضييقا عليها 
  . من االنظمة الحاكمة والحركات االسالمية معا

ن االدارة االميركية ليست آسفة لوصول حماس وقالت رايس في لقاء صحافي عشية توجهها اليوم الى المنطقة ا
الى السلطة في فلسطين وتنامي دور التيارات االسالمية في المنطقة رغم انتقادات لإلدارة بأنها مهدت لهذه 
النتيجة بإصرارها على اجراء االنتخابات في ظل ظروف عصيبة كان من المتوقع لها ان تفرز نتائج ال تبدو 

  .ميركية ومصالح حلفائها التقليديين في المنطقةمنسجمة مع المصالح اال
تستند استراتيجية ادارة جورج بوش حيال منطقة الشرق االوسط الى معادلة نشر الديموقراطية في مواجهة و

 على ان االسالم السياسي المعتدل قادر على مواجهة ودحر االمريكيةدارة االوتراهن . التطرف واالرهاب
وترى ان التيارات االسالمية . رف الذي يمثله زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن الدناالسالم السياسي المتط

المعتدلة، متمثلة بحركة االخوان المسلمين، هي احدى االدوات التي يمكن استخدامها لضرب التطرف البنالدني 
الدفاع واالمن إذ اعتبر مسؤولون اميركيون في مجلس االمن القومي ووزارة . المعادي لفكرة الديموقراطية

الوطني ان قرار جماعة االخوان في مصر، و حماس، ومعهما السنة في العراق المشاركة في انتخابات 
ديموقراطية، خلق شرخاً بينها وبين تنظيم القاعدة الذي كفر االنتخابات الديموقراطية على انها بدعة غربية 

  .يرفضها االسالم
 علماً بأنها استخدمت وسائل عنيفة مماثلة لوسائل تنظيم القاعدة، غير ان البيت االبيض فوجيء بنجاح حماس،
وينطبق الوضع نفسه في نظر االميركيين على حزب اهللا اللبناني . وبخاصة العمليات االنتحارية ضد المدنيين
إال ان واشنطن قررت عدم استباق الموقف فتمسكت بموقفها الذي . الذي حقق نجاحاً في االنتخابات االخيرة

ترك الباب مفتوحاً على االعتراف بحكومة فلسطينية تقودها حماس طالما انها تتخلى عن العنف وتنبذ االرهاب 
وتعترف بحق اسرائيل في الوجود في اطار مشروع الدولتين، فيما ابدت استعداداً للتعامل مع حزب اهللا في 

  .حال قبل التخلي عن سالحه واالنخراط في العملية السياسية
ويقول مسؤول كبير في البيت االبيض، وهو احد ابرز مستشاري الرئيس في ما يخص السياسية الشرق 
اوسطية، ان هناك تحالفاً تكتيكياً بين مختلف التنظيمات االسالمية وبعض االنظمة الحاكمة في المنطقة، يستند 

علمانية تدعم حماس االسالمية ويشير الى ان سورية ال. الى تالقي المصالح على رغم الخالفات العقائدية
السنية، و حزب اهللا الشيعي، تماماً كما تفعل ايران التي تدعم ايضاً بعض تكتيكات تنظيم القاعدة المناوئ 

ويحذر المسؤول من خطورة االعتقاد بإمكان المراهنة على خالف عقائدي بين مختلف التنظيمات . للشيعة
ويبدو موقف المسؤول االميركي قريباً . اعدة والجماعات المؤيدة لهاالسالمية في اطار الحرب على تنظيم الق

من وجهة نظر باحثين اميركيين في الشؤون االسالمية، يرون ان الخالف بين االسالميين المعتدلين 
  .والمتطرفين هو في اسلوب المقاربة وليس في الهدف النهائي

19/2/2006الحياة   
  
  !!م حكومة فلسطينية تقودها حماسكوندوليزا رايس تحذّر العرب من دع .30

نشرت جريدة البرافدا الروسية اليسارية في موقعها اإللكتروني مقالتين عن فلسطين، األولى بعنوان حماس 
وفي المقالة األولى .ترشّح أديباً لرئاسة الوزارة، والثانية بعنوان كوندوليزا رايس تحذّر ممولي حماس الجدد

 ل إسماعيل هنية المفصلة، أوردت الجريدة صحيفة أعما
وألحقت الجريدة مقالها برأي اثنين من الخبراء الروس في ترشيح األديب إسماعيل هنية، حيث قال إلكسندر 
بيكايف، مدير قسم نزع السالح وتسوية النزاعات في معهد االقتصاد العالمي والعالقات الدولية التابع ألكاديمية 

لكالم حالياً عن دالالت ترشيح أكثر أعضاء قيادة حماس اعتداالً لرئاسة العلوم الروسية، إن من الصعب ا
الوزارة، ولكن ثمة أمل في تحول هذه الحركة إلى منظمة سياسية وليس قتالية، األمر الذي سيساعد كثيراً على 
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ا الدولة أما ألكسي أوستروفسكي، عضو لجنة الشؤون الخارجية لدى دوم.دفع عملية السالم في الشرق األوسط
فيقول إن روسيا ملزمة باستضافة رئيس الوزراء الجديد الفلسطيني بأسرع ما يمكن، من أجل تعزيز مواقعها 

وفي المقالة الثانية أوردت الجريدة تهديدات وزيرة الخارجية األمريكية للدول  .في العالم اإلسالمي على األقل
 إلى السلطة الفلسطينية مالياً، وخاصةً إيران التي قالت عنها العربية واإلسالمية التي يمكن أن تمد يد العون

رايس إن إليران مشاكلها الخاصة مع األسرة الدولية، ولربما ستفكر أكثر من مرة في تفاقم تلك المشاكل إذا 
 .زودت حماس بالمال، على حد زعمها

19/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  خوزقة حركة حماس اإلسالموية .31
يوسف ناصر السويدان   

هذه الخوزقة السياسية التي وجدت حركة حماس اإلسالموية نفسها وهي , أتابع مثل غيري بشماتة مشروعة
على الخازوق األشد صعوبة , بكل ثقل أوزارها وجنون انتحارييها وسياراتها المفخخة وأحزمتها الناسفة, تستقر

اس منه إال بأن تعتذر لناخبيها وضحاياها وتحل تنظيماتها مما مر بسليمان الحلبي و سعسع والذي الفكاك لحم
, وتلقي سالحها وتغادر الساحة غير مأسوف على هرمها وتفسخها السياسي والفكري والثقافي وإلى غير رجعة
, أو أن تعيد النظر بكل سطور وكلمات وحروف ميثاقها وتعترف بحق دولة اسرائيل وشعبها في الوجود والبقاء

ة الطريق وجميع االتفاقيات المبرمة بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل التي تنظم العالقات وبخطة خارط
وتعيد تثقيف قواعدها بثقافة السالم , ستراتيجية العنف واالرهاباوتتخلى إلى األبد عن , بينهما على الصعد كافة

وهذا بالتأكيد ما , غموض وال تراجع عنهوالديمقراطية والتعايش مع اآلخر وقبوله قبوالً ال لبس فيه وال 
ستعجز حماس وسائر األحزاب اإلسالموية عن االستجابة الشتراطاته ومقوماته االنسانية واألخالقية 

 .والحضارية الراقية
نحن اذن إزاء مسرح مكشوف و حفلة على الخازوق تمتزج فيها سوريالية برايتون وتهريج ابو زهري 

حماس قد احتلوا البرلمان الفلسطيني الذي هو معطى من معطيات اتفاقات أوسلو التي فممثلو , وهتافات الرعاع
بكل تفاصيل هذا الوجود السياسي , تشكل المرجعية األساس والعلة السببية األولى لوجود السلطة الفلسطينية

ناء الدولة واالقتصادي وتعبيراته ومؤسسات العمل السياسي السلمي ومنها المجلس التشريعي على طريق ب
االسرائيلية -الفلسطينية وفقا لخطة خارطة الطريق التي رسمت الحلول المثلى لجميع الخالفات الفلسطينية

فإذا كانت حماس كما يعلن قادتها وممثلوها ترفض أوسلو وخارطة الطريق , والمسائل العالقة بين الطرفين
هذه الخديعة الكبرى التي لجأت إليها بتضليل فلماذا كل , واالعتراف بإسرائيل والتخلي عن سالح االرهاب

ناخبيها من الشعب الفلسطيني الذي هو مثل سائر شعوب األرض يريد السالم واألمن ويريد ألبنائه الطعام 
كما يسعى لعالقات طبيعية فيما بين جميع شرائحه ومكوناته ومع جواره , والمدارس والطبابة والحياة السوية

,  ما لن تستطيع حركة حماس االرهابية توفيره للناس في الضفة الغربية وقطاع غزةوهذا, والعالم الخارجي
الشعارات الفهلوية كما هي معلومة ال تزرع سنبلة وال تطعم بفهل قررت هذه الحركة اسكات األفواه الجائعة 

ماس لم يحصد كما بينت التجارب المريرة الماضية ان الريح التي زرعتها ح, خبزاً أو تبني مدرسة وبيتاً
ومن الغباء والبالدة ان تجلس حماس اليوم , الشعب الفلسطيني منها سوى العواصف المدمرة والجراح واآلالم

ولذلك فالالءات التي اعلنها المسؤولون االسرائيليون لها ما يبررها , في حضن اسرائيل ثم تحاول نتف شعرها
ان , أي حماس, وعليها وحدها, مان الفلسطينيين المقبلينمنطقيا وواقعياً إذا ما ترأست حماس الحكومة والبرل

تتحمل مسؤولية النتائج الكارثية لسلوكها الفوضوي المتماهي مع المصالح غير المشروعة للنظامين االيراني 
 .والسوري
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رواتب الموظفين في مناطق السلطة الفلسطينية ومواردها المالية تأتي في جلها من المساعدات الدولية ومن 
, ولذا فانقطاعها المحتمل خالل االسابيع المقبلة, عوائد الرسوم الجمركية التي تحصلها الحكومة االسرائيلية

سيؤدي حتماً إلى كارثة معيشية ودمار اقتصادي كامل لن تتمكن حماس من معالجة المشكالت الخطيرة الناجمة 
مرسل عن دعم االشقاء واالصدقاء فمهرجانات التبرع عنه وال ايجاد الموارد المالية البديلة ولن ينفعها حديثها ال

 .ولن يعود خالد مشعل بروبل واحد من زيارته إلى موسكو, التلفزيونية لن يفعلها احد ثانية
صحيح أن االنتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة هي التي تسلقت عليها حماس للحصول على اغلبيتها 

ليست المرة األولى في تاريخ الشعوب ان تقذف صناديق االنتخابات إلى ولكن الصحيح ايضا انها , البرلمانية
 .والنازية الهتلرية مثال, موقع الصدارة أسوأ ما في القاع السياسي والثقافي في المجتمع 

يكمن في ضرورة اجراء , ولعل العزاء الوحيد للفلسطينيين اآلن والحل الدستوري الممكن للخروج من المأزق
بعد أن تبلغ أزمة حركة حماس , يعية مبكرة وفقاً للصالحيات المخولة للرئيس محمود عباسانتخابات تشر

خصوصا بعد ان بدأ كثير من الناخبين الفلسطينيين بعض اصابعه ندماً على , ذروتها خالل األيام القليلة المقبلة 
 .كل ورقة انتخابية منحها لصالح حركة حماس االرهابية

19/2/2006السياسة الكويتية   
  
  
  الحرية خيار صعب وتوافق حماس وفتح إجهاض لها .32

 تمارا كوفمان وايتس
في أعقاب فوز حماس في االنتخابات كثرت الخيارات، فالحكومات األوروبية التي تدرك جيداً أن المجتمع 

البها الفلسطيني يقف على مسافة أسابيع قليلة من الفقر المدقع وشبه المجاعة، تشعر بثقل الضغوط التي تط
أما . بالتوصل الى ترتيب ما تستطيع بموجبه االستمرار في تأمين المساعدة المالية واإلنسانية للسلطة الفلسطينية

مصر واألردن فلديهما حدود متاخمة للضفة الغربية وغزة ويسعيان الى تفادي االنهيار االجتماعي الشامل في 
ن في األراضي نفسها وفي الشتات الى الحفاظ على أمل األراضي المحتلة، فيما يسعى الفلسطينيون المعتدلو

قيام دولتين لشعبين وفرصة للتوصل الى فلسطين ليبرالية وديموقراطية وتعددية، وحية في قلوب المواطنين 
  .الفلسطينيين الذين يزداد يأسهم يوماً بعد يوم

ومن شأن تحالف كهذا أن . طنيةلهذه األسباب كافة، يزداد الضغط على فتح وحماس للقبول بحكومة وحدة و
يسلّم على األرجح الوزارات االجتماعية الى حماس التي تريد بسط نفوذها ليشمل العناية االجتماعية بالسكان، 
فيما تترك العالقات الخارجية باإلجمال بين يدي حركة فتح، المحاور الذي يلقى قبوالً لدى المجتمع الدولي 

معسكر المنادين بالتحالف أن يساهم وجود فتح في الحكومة في ترويض تطرف ويتوقع . وربما إسرائيل أيضاً
  .حماس اإليديولوجي والحفاظ على الوحدة الوطنية في ما سيكون فترة صعبة بالتأكيد

بيد أن حكومة وحدة وطنية ستفسد الديموقراطية الفلسطينية ولن تفيد في المحصلة النهائية قضية السالم العربي 
فقد رفض الشعب الفلسطيني فكرة استمرار حكم حركة فتح حين صوت بأعداد كبيرة لمرشّحي . اإلسرائيلي

حماس في االنتخابات النيابية، وكان االستياء الشعبي من حكم فتح الفاسد وفشله في نيل تنازالت مقبولة من 
 كان الفلسطينيون الذين ولكن ليس من الواضح ان. إسرائيل وهوسه بالقتال الداخلي بين الموالين وصل ذروته

صوتوا لمصلحة حماس، يؤيدون استراتيجية عنيفة ضد االحتالل، إذ أظهرت االستطالعات ان أكثرية واضحة 
ترفض العنف المتجدد وترغب في مفاوضات سالم، ومع ذلك لم تردع مواقف حماس المتشددة حيال إسرائيل 

  . القيادةهؤالء المنتخبين عن التصويت لمصلحة تغيير واضح في
قد تستفيد حماس على األرجح من وجود فتح الى جانبها في الحكومة، إذ يمكن للحزب المهزوم أن يكون كبش 

بيد أنّه ال يجوز منح حماس خيار تفادي المسؤولية المترتبة على . محرقة مالئماً للغاية في حال ساءت األمور
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ن اختبار أفكار حماس وقدراتها، عندها يمكن للشعب ال بد م. منتصر ديموقراطياً في تسيير شؤون المواطنين
وبهذه الطريقة فقط، يمكن أن تتطور الديموقراطية الفلسطينية وأن تنتج حكومة شرعية وممكنة . أن يقوم أداءها

  .وقادرة على كسب قبول دولي حول قيام دولة فلسطينية يمكنها ان تتفاوض على قدم المساواة مع إسرائيل
النظر في خيار آخر يقضي بتعزيز سلطة رئيس السلطة الفلسطينية لكي يتمكن محمود عباس، ويجري حالياً 

من خالل واليته االنتخابية التي بدأت العام الماضي، من أن يضطلع بمركز القوة الموازية لحماس في 
لقوانين، وهو ويملك رئيس السلطة الفلسطينية أصالً صالحية تعيين رئيس الوزراء وإقالته ونقض ا. الحكومة

فهل يستطيع عباس . يتولى أيضاً منصب قائد القوات المسلحة، على رغم ان صالحيته تمر عبر وزير الداخلية
أن يمنع حماس من ضم أعضاء الميليشيا التابعة لها والبالغ عددهم خمسة آالف عنصر إلى جدول رواتب قوى 

كتبه وليس من خالل الوزراء المسؤولين عن الصحة األمن مثالً؟ أيمكنه إدارة المساعدة الدولية من خالل م
  والتعليم والرعاية االجتماعية؟

قد ينجح عباس بدعم دولي لكن فقط على حساب توسيع القسم التنفيذي وتقويض التدقيق والتوازنات المتأصلة 
دولي الذي أمل أن فقد تم تحجيم نطاق تحرك الرئاسة الفلسطينية بأمر من المجتمع ال. في الحكومة الديموقراطية

وأي عكس للمسار اآلن من شأنه ان يؤكد . تكون الديموقراطية وسيلة إلزاحة تسلط واستغالل عرفات للسلطة
للفلسطينيين أن الالعبين الدوليين يهتمون بشخصيات أصحاب المناصب الفلسطينيين أكثر من اهتمامهم 

قة مع الشعب الفلسطيني ومع غيرهم من العرب وسيكون ذلك خرقاً مؤسفاً للث. بالديموقراطية الفلسطينية
  .الطامحين الى الديموقراطية

فهل يمكنها تبني جدول : كما ستواجه حماس خيارات صعبة في حال غالت في ممارسة دورها القيادي الجديد
أعمال يتمتع ببراغماتية كافية لجذب خبراء من خارج الحركة ستكون بحاجة إليهم لملء حكومة بأكملها 

وزراء؟ هل هي مستعدة للتنازل عن بعض مبادئها اإليديولوجية بغية تحقيق االعتراف الدولي والمحافظة بال
على تدفق األموال إلى خزينة السلطة الفلسطينية؟ وفي حال لم تكن مستعدة، فهل هي على استعداد لتلقي تمويل 

ني للفلسطينيين إلى جدول أعمال من إيران أو مصادر أخرى مماثلة حتى لو على حساب إخضاع الكفاح الوط
متطرف يخص آخرين؟ مع أنّه من الممكن أن ترغم عملية الحكم بحد ذاتها حماس على تلطيف مواقفها األكثر 
حدة، ومن المرجح أن تكون العملية بطيئة، لكن خيارات صعبة كهذه هي بالتحديد ما يفترض أن يطلبه الحكم 

دها الدكتاتورية يمكنها حماية النقاوة اإليديولوجية خالل فترة حكمها الديموقراطي من األحزاب الحاكمة، وح
فضالً عن ذلك، تبقى حماس تمثّل جزءاً حقيقياً من الرأي الفلسطيني حول مواضيع . ولقاء ثمن دموي ليس إال

ب يتعين وبعد نيل حماس أصوات الشع. مختلفة، كالثقافة والدين واألخالق الشعبية وطريقة التعامل مع إسرائيل
ويأمل المرء أن تعكس خياراتها هذه المسؤوليات الجديدة من دون ان . عليها اآلن تحمل مسؤولياتها القيادية

  .ولن تؤدي حكومة تحالف بين فتح و حماس سوى إلى تأخير يوم الحساب. تزيد من بؤس الفلسطينيين
19/2/2006الحياة   

 
  الطريقة السليمة للضغط على حماس .33

 ديفيد بروكز
من واجب الواليات المتحدة واسرائيل السير فوق خط رفيع جداً في مسألة تحديد عالقاتهما مع حكومة 

بالرغم من أنها حركة ال تساند , من الشعب الفلسطيني, فلسطينية تشكّلها حركة حماس المنتخبة ديموقراطيا
  . بل تمارسه أيضاً حسب المفهوم األمريكي, اإلرهاب فحسب
لحكومة من هذا النوع كما ال تستطيع ذلك أية , يعان منح اعتراف سياسي أو مساعدات ماليةوهما قد ال تستط

فيكمن في , أما الجانب الخطأ منه. وهذا هو الجانب الصحيح من الخط. دولة تقول إنها تحارب اإلرهاب
 والتي ,كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً, وتقويض جهودها, االستعدادات لزعزعة أركان حماس
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األمر الذي , وتقضي بفرض طلبات مستحيلة على الحركة, تجري مناقشتها حالياً بين واشنطن واسرائيل
على أمل التوصل إلى فرض انتخابات , ويضع قيوداً اضافية مشددة على الفلسطينيين, يحرمها من األموال

  .  جديدواعادتها إلى السلطة من, جديدة يمكن أن تدعم موقف حركة فتح المهزومة
الخبث الذي يمثله مثل هذا العمل من جانب الدولتين اللتين كانتا تناديان دائماً بالحاجة إلى , وإذا وضعنا جانباً

على , وإذا ما أخذنا باالعتبار مدى خطورة االنعكاس السيئ لمثل هذه المقاربة, الديموقراطية في الدول العربية
هل يمكن أن نتوقع فعالً : فال بد لنا من أن نتساءل, ؤس والقمع والفقرالذين يعانون أصالً من الب, الفلسطينيين

الن الفلسطينيين لم يصوتوا بالطريقة التي -أن المزيد من العقاب من جانب االسرائيليين واألمريكيين هذه المرة 
  ?  من شأنه ان يدفع بهؤالء الى ترك حماس وعدم مساندتها-كان أولئك يريدونها

, أو أية اشارة,  الفلسطيني يؤكد انه ال يوجد هناك أي دليل-للنزاع االسرائيلي, ويل والمحزنإن التاريخ الط
على ان دفع الشعب الفلسطيني نحو مزيد من االحباط االقتصادي يمكن بطريقة أو بأخرى يؤدي أن بهم الى 

  . رساً مغايراً كلياً لهذاالتوجه نحو االعتدال في مواقفهم السياسية غير ان التجربة من جهة أخرى تعلمنا د
في االنتخابات التشريعية الشهر الماضي الن عدم أهليتها وفسادها دفعا بالناخبين الفلسطينيين ) فتح(فقد انهزمت 

واذا فشلت الحكومة الجديدة في , األكثر مصداقية واألكثر تقديماً للخدمات االجتماعية, بين ذراعي حماس
لكن , على مسألة مستوى عيش الفلسطينيين فيمكن ان تفقد السلطة, ضال المسلحالنها تقدم مواصلة الن, األداء

 اسرائيلية مدروسة -حماس القادرة دائما على التوضيح بأن البؤس المتواصل للشعب ناجم عن خطة أمريكية
  . سوف تزداد قوة بدالً من ان تضعف, من أجل قلب النتيجة الديموقراطية لالنتخابات, ومتعمدة
ولكن المسار األكثر حكمة وتعقالً , نطن سارعت إلى اإلعالن عن أنها لم تدرس أية خطة من هذا النوعإن واش

هو االحجام عن التسبب بالمزيد من , الذي يجب ان تسلكه الواليات المتحدة من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية
وقد تصدر بعض , ياراتها الخاصةومنح حماس الفرصة إلعادة النظر والتفكير بخ, االستفزاز للفلسطينيين
على االنفتاح الذي أظهره تجاهها الرئيس الروسي , من الطريقة التي يرد فيها زعماؤها, االشارات عن نواياها

ومن المؤكد ان اعالن بوتين . فالديمير بوتين بعد أن أعلن األسبوع الماضي انه يريد دعوتهم لزيارة موسكو
سوف يشكّل تقدماً جيداً إذا استطاع دفع حماس باتجاه التنكر للعنف ,  الغربواضحاً في هذا الذي لقي تحفظاً

 . واعادة احياء عملية السالم, والقبول بحق اسرائيل في الوجود, واإلرهاب
 
 نحو إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية  .34

 ياسر الزعاترة
 منظمة التحرير؛ لعل أهمها ما يتعلق بالنتائج هناك جملة من المعطيات التي تحتم على الفلسطينيين إعادة هيكلة

التي آلت إليها تجربة التفاوض طيلة العقود الثالثة الماضية، ذلك أن سلسلة التنازالت التي قدمتها المنظمة لم 
تفض إلى نتيجة إيجابية بالنسبة للشعب الفلسطيني، في حين جرى استدراج القيادة الفلسطينية من شعار تحرير 

 البحر إلى النهر، إلى أوسلو وصوالً إلى خريطة الطريق التي يضع اإلسرائيليون عليها أربعة فلسطين من
 منعطفاً أساسياً في تاريخ القضية، 2000كان من الضروري أن تشكل قمة كامب ديفيد عام . عشر تحفظاً

لى نظيره بوصفها المحطة التي كشفت فضيحة التسوية وسقف ما يمكن أن يعرضه الطرف اإلسرائيلي ع
الفلسطيني، ال سيما أن من كانوا في السلطة ذلك الحين هم أكثر قادة أكثر القوى اإلسرائيلية انفتاحاً على 

لكن ما جرى بعد ذلك زاد الموقف سوءا على سوئه القائم، إذ جاء شارون إلى السلطة ومضت القوى . اإلطالق
 .نيين قد غدا أكثر بؤساً بكثيرالسياسية نحو اليمين، ما يعني أن المعروض على الفلسطي

المعطى اآلخر الذي يحتم على الفلسطينيين إعادة تشكيل منظمة التحرير هو إعادة توحيد الداخل مع الشتات 
الفلسطيني بعد أن تفرقا زمناً ال بأس به، فعندما كانت منظمة التحرير في الخارج كان الثقل كله في الخارج، 

رقام في المجلس الوطني، أما بعد أوسلو ونشوء السلطة، فقد تحول الثقل إلى فيما كان ممثلو الداخل مجرد أ



 

 17

الداخل وجرى تهميش الشتات، أما اآلن فباإلمكان الحديث عن وحدة الداخل والخارج، ليس فقط بسبب إمكانية 
 .دخول وخروج أهل غزة، بل أيضاً بسبب إمكانية التواصل من خالل الوسائل التكنولوجية الحديثة

ألة الشتات الفلسطيني مسألة بالغة األهمية، وما من شك أن أوسلو قد همشها لحساب الداخل، وقد آن األوان مس
وقد كان أولى . لتشكيل يعيد االعتبار للفريقين معاً، ال سيما أن ثلثي الشعب الفلسطيني ما يزالون في الخارج

اف على فوز حماس، باعتبار أعضاء المجلس بالسيد سليم الزعنون أن يدعو إلى إعادة التشكيل بدل االلتف
المعطى الثالث الذي يحتم إعادة التشكيل يتعلق بخريطة القوى في . التشريعي أعضاء في المجلس الوطني

الساحة الفلسطينية، ذلك أن التشكيل القديم لم يعد صالحاً في ظل التطورات الجديدة، إذ أن حماس والجهاد ليسا 
ة، وقد جاءت نتائج االنتخابات األخيرة لتثبت ذلك، فيما تبين أن بعض قوى اليسار قد رقمين هامشيين في الساح

 .تآكلت؛ ليس في ساحة النضال والفعل وحسب، بل وفي الساحة الشعبية في الداخل والخارج أيضاً
 اإلرادة ال يعني ذلك المطالبة بتهميش حركة فتح أو حتى قوى اليسار، بل هي مطالبة بتشكيل أكثر تعبيراً عن

 .الفلسطينية، ليس فقط على صعيد الفصائل، وإنما على صعيد الفعاليات الشعبية والوطنية في الداخل والخارج
ال نحب أن يفهم البعض مطالبه بتكرار حماس لتجربة فتح في الساحة الفلسطينية، فهذه األخيرة ترفض منطق 

طني على القضايا األساسية بالنسبة للفلسطينيين، بدل االستفراد بالقرار الفلسطيني، وما هو مطلوب هو إجماع و
هذه الحالة من التشتت والشرذمة، والتي تقسم الفلسطينيين بين متطرفين ومعتدلين، فيما ال يحصل من يسمون 

 .المعتدلين على ما يحفظ ماء الوجه
اً لحالة إجماع مشابهة، من الممكن أن تشكل حالة اإلجماع الوطني التي توفرت خالل انتفاضة األقصى، مرتكز

تعتبر هذه المرحلة مرحلة نضال وتحرر تستدعي الوحدة الشاملة وليس التناقض، فضالً عن االقتتال، أي أن 
 .تعتبر السلطة الفلسطينية مجرد منجز هامشي قياساً بما هو مأمول؛ هذا إذا كانت منجزاً بالفعل

مرجعية كبيرة تدير النضال الوطني إلى جانب إن إعادة تشكيل المنظمة على أسس جديدة ستجعل منها 
مساهمتها في إدارة حياة الناس الواقعين تحت االحتالل، فضالً عن اإلبقاء على التواصل مع مجتمعات الشتات، 
بدل أن تغدو السلطة شكالً من أشكال التخفيف على االحتالل أمنيا وسياسياً واقتصادياً، فيما تتجاهل الشتات 

  .وهمومه الكثيرة
19/2/2006الدستور   

  
 العودة أساس القضية الفلسطينية .35

 الياس سحاب  
بحصول حركة حماس على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، وبنهاية شارون السياسية في إسرائيل، 
ارتفع الستار عن مرحلة جديدة في المسار التاريخي للصراع العربي  اإلسرائيلي، سيكون من عناصرها 

دة، في البعد الدولي المؤثر في الصراع، التحرك الروسي الجريء باتجاه حماس، ثم قرب نهاية عهد الجدي
ومن المؤكد أن كل االطراف الفاعلة في الصراع بدأت منذ  .المحافظين الجدد على رأس السلطة األمريكية

لها، واستعداداً لمواجهتها بما اآلن تعيد ترتيب اوراقها، واستشراف مالمح ومسارات المرحلة الجديدة، استباقا 
في هذا الصدد، علينا أن نعترف ان أضعف أطراف الصراع في إتقان هذه . يناسب من تحركات سياسية ناجحة

الحركية السياسية، كان دائما الطرف العربي والطرف الفلسطيني، إما بسبب عجز دائم عن استيعاب قيمة 
لذلك، فإن نظرة  .درة على القراءة الدقيقة لتفاعالت االحداثالتخطيط المسبق للمستقبل، أو بسبب عدم الق

استرجاعية على المراحل السابقة للصراع، توضح لنا فداحة نتائج المحطات التي كان العرب والفلسطينيون 
 .يتنازلون فيها عن اوراق قوة مؤكدة بين ايديهم، في مقابل مكاسب وهمية ما تلبث ان تتبخر في الهواء

 الطرف اإلسرائيلي في االستفادة البشعة والجشعة من هذه الحالة العربية والفلسطينية، يدفع الطرف ولعل تمادي
الفلسطيني بالذات، مع هذا التحول الجديد في مزاج الشارع الفلسطيني، سيدفع الطرف الفلسطيني في الصراع، 
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اع، الى إعادة نظر جدية وسريعة ومعه ربما بعض األطراف العربية األساسية، ذات العالقة المباشرة بالصر
وعميقة، في ملف اوراق القوة العربية والفلسطينية التي بددناها سدى طوال العقدين الماضيين، وذلك تمهيدا 
الستعادتها، والعودة بالصراع الى نقطة االنطالق المؤسسة على اوراق القوة الحقيقية، بديال لألوهام التي تكاد 

 . التاريخيةتعصف بما تبقى من حقوقنا
في هذا المجال، يبدو لنا حق العودة كأنه األب الشرعي واألم الشرعية، لكل الحقوق التاريخية الفلسطينية، التي 

 .ال يجوز التفريط بأي منها، ال من قبل الفلسطينيين، وال من قبل العرب
تنوعة، حسب طبيعتها، ولو جمعنا كل هذه الحقوق التاريخية في ملف واحد، وحاولنا فرزها في مجموعات م

فإن حق العودة سيرتفع حتما فوق كل هذه الحقوق، باعتباره الحق األكثر ثباتا في التاريخ، واالكثر ضمانا 
، مرورا باتفاقيات ) وسواهما242 و181(ذلك ان كل الحقوق، ابتداء من قرارات االمم المتحدة . للمستقبل

 وصوال الى قرار محكمة الهاي 1967الغربية منذ العام ،جنيف التي تدين كل تجاوزات إسرائيل في الضفة 
بشأن جدار الفصل العنصري، الذي يدين كل انجازات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس العربية، باعتبارها 
اراضي محتلة، هذه القرارت كلها لها طبيعة جغرافية، يرتبط كل منها بحدث ما، وقع في تاريخ ما، إال القرار 

 ينص على حق العودة، فهو وحده تعبير عن العالقة الثابتة والدائمة بين شعب فلسطين وارض  الذي194
  .1948فلسطين، حتى لو حمل قسم منها اسم اسرائيل، منذ العام 

وال يقتصر الفارق فقط على طبيعة حق العودة وما يميزه عن طبيعة الحقوق االساسية األخرى، لكنه يتجاوز 
كثر جذرية بينها، ألنه يضمن العالقة الواضحة والثابتة بين شعب فلسطين وارضها، حتى ذلك إال أنه الحق األ

وقد تحتمل كل الحقوق  .لو تأجلت الحلول السياسية، بفعل الظروف وموازين القوى المختلة، قرونا كاملة
لذلك، لم تصمد . اساليب المناورة واألخذ والرد، اال حق العودة، الذي يستحق التخلي عنه وحده صفة الخيانة

أبدا كل المحاوالت التي تأسست على االستخفاف بحق العودة، والتخلي األرعن عنه، بحجج سخيفة، منها ان 
ارض إسرائيل لم تعد تتسع للفلسطينيين الذين يرغبون بالعودة الى مسقط رأسهم، بينما هذه األرض الضيقة 

وجات المهاجرين اليها من كل اصقاع االرض، حتى لو نفسها تتسع بال حدود، عندما يتعلق االمر باستيعاب م
 .لم يكن بعضهم يهودا، بل مسيحيين ارثوذكس، كما حدث مع موجات الهجرة المتدفقة من روسيا

19/2/2006الخليج االماراتية   
 
  االقتصاد الفلسطيني بعد وصول حماس الى السلطة  .36

 سميح مسعود 
فلسطينية في ظل واقع اقتصادي فلسطيني مأزوم إلى أبعد الحدود، يأتي فوز حماس في االنتخابات التشريعية ال

ومع إضافة ارتفاع معدل اإلعالة الذي يبلغ واحداً إلى .  في المئة من إجمالي القوى العاملة60فالبطالة تتجاوز 
حتاجين تسعة في المتوسط، يتبين لنا مدى استفحال أثر البطالة على معيشة الشعب الفلسطيني وتنامي أعداد الم

 دوالراً 350 في المئة من األسر الفلسطينية تعيش دون حد الفقر البالغ 61إذ تشير التقديرات إلى أن . والفقراء
  ).2005اليونيكتاد، (في الشهر لألسرة الواحدة 

 يضاف إلى ذلك تآكل الطاقة اإلنتاجية الفلسطينية، وتراجع قدرة الناس على تأمين قوتهم، وتزايد االعتماد على
 في المئة، وارتفاع النفقات 20الواردات، ال سيما من إسرائيل، مع ارتفاع في معدل التضخم أيضاً إلى نحو 

 في المئة من إجمالي النفقات العامة، تحتل الرواتب الحكومية 85الجارية، التي تستحوذ على نسبة تقرب من 
  . في المئة60النصيب األكبر منها بنسبة تصل إلى 

فجوة العجز في الموازنة العامة عاماً بعد آخر، ما اضطر السلطة خالل السنوات السابقة إلى وتزايدت كذلك 
 مليون دوالر في عام 1450اللجوء لالقتراض الداخلي والخارجي، حيث بلغ إجمالي الدين العام أكثر من 
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التقرير  (1999، وأقل من نصف هذا المبلغ في عام 2003 مليون دوالر في عام 1285، مقابل 2004
إن هذا الواقع المتردي يبين بجالء، على حد تعبير اليونيكتاد، أن ). 2005االقتصادي العربي الموحد، 

االقتصاد الفلسطيني يمر بحالة طوارئ إنسانية معقدة حيث تتزايد حدة ضعفه من جراء استنفاد قدرة العرض، 
  .ما يفضي إلى نشوء دورة تراجع في التنمية وتقويض منجزاتها

أولهما اعتماده اعتماداً : لى ذلك تالحظ جوانب أخرى من مظاهر أزمة االقتصاد الفلسطيني، تتمثل بأمرينا
 في 1994كبيراً على إسرائيل، بموجب برتوكول باريس االقتصادي الموقع مع الحكومة اإلسرائيلية في نيسان 

قتصاد اإلسرائيلي في إطار اتحاد جمركي إطار اتفاق أوسلو والذي زاد من إحكام ربط االقتصاد الفلسطيني باال
غير كامل، وأجاز للحكومة اإلسرائيلية حق التدقيق والتحكم في التحويالت الموجهة للسلطة إضافة إلى تحكمها 
بالجوانب المالية المتعلقة بمستحقات السلطة من إيرادات الجمارك، وحقوق المقاصة وضريبة القيمة المضافة، 

اً لموازنة السلطة، وخصوصاً لدفع الرواتب لعشرات آالف الموظفين والمتقاعدين، وقد التي تشكل مصدراً مهم
واإلفراج عنها وتحويلها للسلطة مرهون دوماً بموافقة .  بنحو نصف بليون دوالر2004قدرتها السلطة في عام 
  .السلطات اإلسرائيلية

ات االقتصادية المقدمة من الدول المانحة، والتي واألمر الثاني، اعتماد االقتصاد الفلسطيني الكبير على المساعد
هي مشروطة بالعملية السلمية، واالعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين، أي تنفيذ شروط سياسية وقانونية 

، 1994وقد تدفقت هذه المساعدات إلى السلطة الفلسطينية منذ العام . وإدارية قبل إقرار المساعدات وصرفها
وجاء ذلك في صورة نقدية، أو عينية . 2004 مليون دوالر سنوياً حتى عام 500ن إلى  مليو400بمعدل 

وتجدر اإلشارة إلى أن االتحاد . لتطوير بنى أساسية أو سد العجز في الموازنة، أو تأهيل مشاريع تنموية
، والتي 1996ط األوروبي يعد أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، ويرتبط بها باتفاقية الشراكة المبرمة في شبا

والسؤال  .تساوي الفلسطينيين ببقية شركاء االتحاد في المنطقة المتوسطية في إطار من التبادل التجاري الحر
  .الذي يطرح يتعلق بتبعات هذا الواقع االقتصادي على حماس

ت تتحملها من الطبيعي أن يحمل الواقع االقتصادي الحركة أعباء لم تعتدها من قبل، تختلف عن تلك التي كان
إذ عليها اآلن العمل في نطاق واسع يشمل كل قطاع غزة والضفة . في مؤسسات الزكاة واألعمال الخيرية

الغربية للحد من الفقر والبطالة، وسد رمق الشعب الفلسطيني كله، ودفع رواتب جهاز تنفيذي ضخم تعج به 
يرة، وموروث من االتفاقات في مقدمها المؤسسات والوزارات واألجهزة األمنية، إضافة إلى تلقي تركة كب

  .برتوكول باريس وغيره
وما يزيد من تعقد هذه المسؤوليات الملقاة على عاتق حماس، كون خيار التحرك المتاح لها محدوداً جداً، 
 ويعتمد اعتماداً كبيراً على إفراج إسرائيل عن اإليرادات الفلسطينية المتعلقة بالرسوم الجمركية وضريبة القيمة

المضافة المفروضة على الواردات الفلسطينية، كما يعتمد أيضاً على المانحين الذين تتزايد الحاجة إلى دعمهم، 
  .ونيل ثقتهم وبناء جسور من الثقة معهم

إن تعامل حماس مع هذا الواقع الجديد يتطلب منها القراءة العميقة والواعية ألبعاده المختلفة، وأن تتعامل 
إذ أن الدول المانحة جادة بقطع . اقات العملية السلمية والمجتمع الدولي والمصادر التمويليةبواقعية مع استحق

المساعدات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، ويصعب على حماس الحصول على مصادر بديلة للتمويل 
اً دعم العملية السلمية من الدول العربية، ألن المساعدات العربية الرسمية التي قدمت حتى اآلن استهدفت أيض

وال شيء يؤكد استمرار الدول العربية المانحة . واالتفاقات التي وقعتها السلطة مع إسرائيل في السنوات السابقة
  .في تقديم هذه المساعدات إذا لم تلتزم حماس بالعملية السلمية، وبما وقِّع في أوسلو وما بعدها

ماس باتفاق أوسلو وتبعات العملية السلمية، فإن واقع الحال وغني عن البيان أنه على رغم عدم اعتراف ح
المعاش يبين بوضوح تام أن أوسلو هي التي مكنت حماس من الوصول إلى السلطة بفضل االنتخابات 

  .التشريعية، التي تمت وفق مرجعية أوسلو التي نصت على قيام المجلس التشريعي الفلسطيني
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اعده، وتسلمها السلطة سيجعلها شاءت أم أبت وريثة شرعية لكل ما ودخول حماس هذا المجلس بغالبية مق
أفرزته أوسلو والعملية السلمية من اتفاقات حتى اآلن، بما فيها االعتراف بإسرائيل، إذ ال يعقل أن تأخذ من 
أوسلو مجلسها التشريعي وترفض ما تبقى، ألن هذا من شأنه أن يرفع في المنظور القريب منسوب التباين 

سياسي والتنظيمي في مؤسسات السلطة الفلسطينية ويزيد من حدة تداعيات االقتصاد الفلسطيني المأزوم، ال
وتفريغ الخزينة من مساعدات الدول المانحة، ما قد يجبر رئيس السلطة للدعوة النتخابات تشريعية مبكرة، 

  .بحسب قواعد اللعبة الديموقراطية
سراع في اتخاذ قرارات تاريخية تأخذ مصلحة المواطن الفلسطيني وللخروج من هذا المأزق، على حماس اإل

قبل أي شيء، وتحقيق مستقبل أفضل له، وتثبيت دعائم تعاون حقيقي مع رئيس السلطة المنتخب لمواصلة 
  .الخطوات العملية للتسوية السلمية العادلة

19/2/2006الحياة   
 

 النتخابات والمستمهليننقاش أميركي بين مؤيدي ا, في ضوء صعود حماس: تقرير .37
فرضت نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية، جدالً داخلياً في االدارة األميركية حول :  جويس كرم-واشنطن 

استراتيجية بوش لنشر الديموقراطية في العالم العربي وتضاربها في بعض الحاالت مع مصالح أميركا في 
تاً تطالب باعادة النظر، على رغم تمسكها بالنهج الديموقراطي، وتؤكد مصادر رسمية أن هناك أصوا. المنطقة

وفاجأ انتصار  .في األسلوب المتبع لخلق بدائل ديموقراطية والحؤول دون وصول حركات متطرفة الى السلطة
حماس االنتخابي االدارة األميركية، ودفع رايس الى الطلب من مساعديها التمعن في النتائج ومعرفة األسباب 

وفيما رحب البيت األبيض بالعملية الديموقراطية ورأى فيها . ء الخطأ في قراءة المشهد السياسي الفلسطينيورا
بوش عالمة على مدى قوة الديموقراطية، أعاد التزام الواليات المتحدة في اعتبار حماس منظمة ارهابية 

ر مدير مشروع دعم الديموقراطية ويشي .، وقطع المساعدات عن أي حكومة تشكلهاهاوالتعهد بمقاطعة ممثلي
 الى أن االدارة األميركية تواجه معضلة سياسية في محاولتها  ستيفن كوكالعربية في مجلس العالقات الخارجية

التكيف مع نتائج االنتخابات ودعمها الديموقراطية من جهة، ودفعها لعملية السالم وخريطة الطريق من جهة 
ويرى آرون ميلر، أن فوز  . موجعة مع وصول الحركة االسالمية الى السلطة تلقت ضربةهاثانية، معتبراً ان

 الحركة حصول أي تغيير في توجه استبعدم. حماس سيضع عملية السالم في الثالجة في السنتين المقبلتين
مشيراً الى أن حماس لن تعود حماس في حال غيرت نهجها ولن يكون هناك تكرار ووجنوحها نحو االعتدال، 

وتوقع رؤية خطوات داخلية في المجتمعين االسرائيلي . ناريو الثمانينات بين ريغان ومنظمة التحريرلسي
ل امثأوفي حين رجح  .والفلسطيني تستند على الحوار الداخلي خالل الفترة المقبلة ريثما يتم حل عقدة حماس

ام بخطوات أحادية الجانب و دنيس روس ومارتن أنديك، أن يدفع انتصار حماس الحكومة االسرائيلية للقي
االنفصال بالكامل عن الفلسطينيين بعد استكمال بناء الجدار واخالء بعض مستوطنات الضفة، اعتبر ميلر أن 
فوز حماس سيضعف تأييد الناخب االسرائيلي ألي خطوات أحادية خوفاً من أن تستثمرها حماس لزيادة 

وعن قطع المساعدات، رأى أن االدارة األميركية  .رضةشعبيتها أو لتوسيع سلطتها بعد أي انسحابات مفت
ستتوقف عن تقديم أي مبالغ مباشرة للسلطة في ظل سيطرة حماس، على رغم مضاعفات هذا األمر على 

 مليون دوالر من المساعدات الخارجية ثلثها من االتحاد 900يتلقى الفلسطينيون حيث . الشعب الفلسطيني
 مليون دوالر أخرى تشرف عليها 150و  مليون دوالر200مساعدة سنوية قدرها األوروبي فيما تقدم واشنطن 

من جهته و. الوكالة األميركية للتنمية الدولية وتمنح لمنظمات خاصة وغير حكومية أو لفروع األمم المتحدة
لياً حذر كوك من أضرار قطع المساعدات، وإجبار حماس الى التوجه نحو دول عربية أو ايران التي تقدم حا

وتشير مصادر في االدارة األميركية الى أن فوز  .ثالثة ماليين دوالر سنويا للحركة، وخطر جعلها أكثر تطرفاً
حماس أطلق جدالً داخل االدارة تمثل في اعتراضات أصحاب الخط الواقعي حول استراتيجية بوش في نشر 
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بالعمل على دعم الديموقراطيين العرب الديموقراطية ومخاطرها على االستقرار في المنطقة، ونصح هؤالء 
ويشير كوك الى أن االدارة األميركية تعلمت الدرس الخاطئ  .كبديل ثالث يوقف صعود الحركات االسالمية

استعجلت الدعوة الى انتخابات بدل العمل على بناء مؤسسات ديموقراطية وخلق حركات حيث من العراق 
 وهي دليل ,مكاسب الحركات االسالمية برزت في االنتخابات األخيرةواعتبر أن . ليبرالية في العالم العربي

 لذا . وقدراتها التنظيمية، ومن السذاجة عدم توقع نتائج مماثلة على الساحة الفلسطينيةتهاواضح على مدى قو
ي في حال يدعو االدارة الى اعادة تقويم األسلوب المتبع لنشر الديموقراطية في العالم العربي، والذي قد يؤدهو 

استمراره في هذا االتجاه الى وصول المزيد من األحزاب االسالمية غير المؤيدة لواشنطن الى السلطة في دول 
ويؤكد أن على االدارة أن تعمل على تطوير المؤسسات الديموقراطية ووسائل التغيير . مثل األردن أو الكويت

 الباحث جوشوا مورافشيك مع كوك، ويرى أن ويختلف. الديموقراطي السلمي قبل فتح صناديق االقتراع
مصلحة االدارة األميركية هي في دفع الديموقراطية واالنتخابات وعلى رغم وجود مطبات سياسية في المدى 

 بل يرى فيها الطريقة األفضل للتعبير ,ويوضح أن ليس لديه شعور باالحباط أو الحزن لفوز حماس .القصير
 القريب من المحافظين الجدد الى أن لدى حماس خطاً واضحاً وصريحاً وهويشير و. عما يفكر فيه الفلسطينيون

ويعتبر أن عقيدة بوش لنشر الديموقراطية في العالم . يتناقض مع االزدواجية السياسية التي مثلها عرفات
وضع ل إن الو أيلول فشل الق11العربي هي السبيل الوحيد للنهوض في المنطقة، بعد أن برهنت اعتداءات 

شملت التساؤالت ما اذا كانت  حيث .السياسي الراهن في المنطقة واستقرار األنظمة يخدم مصالح واشنطن
ومن هنا إصرار ادارة بوش . األنظمة السياسية في الشرق األوسط مصدر استقرار أو مصدر انتاج للتطرف
وجاءت الحرب .  ينتج ارهابيينعلى تعزيز الديموقراطية والقيام بإصالحات سياسية لتجفيف المستنقع الذي

على العراق ضمن هذه االستراتجية ودعم العملية الديموقراطية حتى ولو ادى ذلك الى وصول منظمات 
ويشير الى أن هذه االستراتيجية تهدف الى اضعاف تنظيم  .اسالمية بعضها مناهض للواليات المتحدة الى الحكم

لها حضورها السياسي في العالم العربي مثل حماس وحزب اهللا القاعدة ومنعه من اجتذاب مجموعات اسالمية 
ويشير الى أن الديموقراطية هي السبيل األفضل لتقويم أي حزب أو حركة سياسية، ويعتبر  .واالخوان المسلمين

 سيجبر الفلسطينيين على التفكير أكثر في اتخاذ قراراتهم وبدء حوار داخلي، مشيراً الى أن ,أن فوز حماس
  . ويضعها خارج الحكمها في ادارة السلطة سيضعفهافشل
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