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   بتشكيل الحكومة رسمياًيكلف هنيةعباس  .1
محمود عباس كلـف رسـميا أمـس        أن  : غزةمن  عبد القادر فارس     عن مراسلها    22/2/2006 عكاظ   نشرت

رد عليه في   لل مع قيادة حماس الخطاب      أنه سيدرس  ءلقاال بعد    هنية وقال. اسماعيل هنية تشكيل الحكومة الجديدة    
 واوضح انه تناول مع عباس الكثير من القضايا بشكل تفصيلي خصوصا السياسية واالقتصادية              .القريب العاجل 

 الى جانب الجولة العربية والـى بعـض         منها والوضع االمني والمشاورات والمداوالت بشأن تشكيل الحكومة       
  .الدول التي تقوم بها الحركة

لفت الى ان حماس تتجه للحوار مع فتح بعقول          أن هنية    :22/2/2006األيام الفلسطينية    في   كتب حسن جبر  و
ل قاعدة  يشكلت في الحكومة    تهمستطرح كل شيء على الطاولة وتنطلق من الحرص على مشارك         حيث  مفتوحة،  
 كاملة بما فـي     هشعب واستعادة حقوق  ال لخدمة   ودجهالضع  لوددية السياسية والتداول السلمي للسلطة و     تحترم التع 

  .ذلك االفراج عن االسرى والمعتقلين والتركيز على حق العودة واقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
ان يسبق لقاء حماس مع عباس كان المقرر إلى أنه : غزة من 22/2/2006 الحياة  مراسلفتحي صباحوأشار 

 .استكمال جوالت الحوارات والمشاورات مع عدد من الفصائل والقوى، من بينها فتح وقائمة فلسطين المستقلة
البرغوثي ان سلطات االحتالل رفضت السماح لهما الوصول مصطفى وبعد أن اعلن كل من عزام االحمد و

اعتبر ان المشاركة  فالبرغوثي أما .تماع عباس مع هنيةأحمد حلس إلى اجمع الى غزة، وصل األحمد وانضم 
الزهار محمود قال  أما من جهته فقد .ها بالتوافق على برنامج سياسي واجتماعي واضح ل ترتبطفي الحكومة

 قال صالح زيدان ان الجبهة  وفي نفس السياق.هاان عباس قدم رؤيته السياسية وهو يعرف ان حماس تعرف
واشار  .مشاركتها في الحكومة بالتوافق مع حماس على البرنامج السياسي المجتمعي االمني ترهن الديموقراطية

 اقترحت تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية لبحث البرنامج المحتمل للحكومة الحركةالى ان 
  .القادمة
ن مـن   أ ماعيل هنيـة اعتبـر     إلى أن اس   :ةغز من   22/2/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل طاهر النونو ولفت  

السابق ألوانه اآلن الحديث عن اندماج مقاتلي حماس في القوات الفلسطينية ألن هناك احتالال مستمراً وعدواناً                
  .على الشعب الفلسطيني
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د مصادر مطلعـة فـي      يكتأ:  من رام اهللا    مراسلها وليد عوض  نقال عن    22/2/2006 القدس العربي    وأوردت
 تشير بشكل كبير الي تشكيل حكومة وحدة وطنية تـشارك فيهـا             , تشكيل الحكومة  امس بان مشاورات  حماس  

 ستتم وفقا لما ينتج من مفاوضات       هاالبردويل ان صالح  وبشأن توزيع الحقائب الوزارية أوضح       .معظم الفصائل 
هـا فـي    التشريعي أو النسبة التي تمثل      غير خاضع لعدد أعضاء الكتلة في      ذلك، مؤكدا أن    ىمع الفصائل والقو  

بأن تكون معارضتهم معارضة    , قادة فتح في حالة اتخاذ قرار بعدم المشاركة       من جهة أخرى    طالب   و .المجلس
  . ان تقدم فتح كل االمكانيات المتاحة النجاح حكومة حماسىمشيرا الي أن هناك اتفاقا عل إيجابية وبناءة،

 الوزراء المرشحين في     أسماء  من اعدد :ة من غز  ماهر إبراهيم   نقال عن مراسلها   22/2/2006 البيان   وأوردت
لخارجية وجمال الخضري للتربية والتعليم العالي وفتحـي حمـاد          لحكومة حماس المقبلة، مثل زياد أبو عمرو        
 نبيل شعث وحاتم عبد القـادر أمـس إلـى           كال من ألمح  في حين   . للداخلية ومازن سنقرط لالقتصاد أو المالية     

اشترط التزام حماس بخطاب عباس ووضع خطة         شعث إال ان ئتالف وطني،    في حكومة ا   فتحإمكانية مشاركة   
علم ان ثالث شخصيات فتحاوية من الخليـل ورام         في نفس السياق    و .وبرنامجاً سياسياً متكامالً للمرحلة المقبلة    

  .ذلكأكدت مصادر قيادية في حماس قد ها للمشاركة في الوزارة المنتظرة واداهللا وغزة أبدت استعد
  
   فتح يتهمون الدويك بالديكتاتوريةنواب .2

 احتـدم بـين     ا قانوني سجاالأن   : القدس المحتلة   من 22/2/2006 الخليج اإلماراتية     مراسلة  آمال شحادة  ذكرت
نواب فتح وعزيز الدويك، حول قرار األخير تعليق قرارات المجلس التشريعي السابق، وصلت إلى حد وصفه                

وأشار فـي   . جميع قرارات المجلس السابق صحيحة وسليمة وفقا للقانون       أعلن عباس، أن    في حين   . بالديكتاتور
بينما . الوقت نفسه إلى أن من حق المجلس الجديد أن يتخذ أي إجراء يريده طبقا للقوانين واالنظمة المعمول بها                 

ذا وحذر من اندالع أزمة داخـل المجلـس ا        .  إن قرارات الدويك غير شرعية وغير قانونية       ,قال عزام األحمد  
وفي السياق نفسه، اتهم األمين العام للمجلس التشريعي، عزيز الـدويك            .استمر نهج الجهل بالقوانين ومخالفتها    

ان ما جرى مؤشر خطير إلـى       , قائالوتابع  . باقتحام مكتبه في مقر المجلس برفقة محمود الرمحي وطرده منه         
  .في الوزارات بعد تشكيل الحكومةان الوزراء من الغالبية البرلمانية، سيمارسون األسلوب نفسه 

إذ أن  ,  عما قاله محمود الرمحـي حـول مـاجرى         :22/2/2006 األيام الفلسطينية     في كتب حسام عز الدين   و
 البت فـي    واستخدام آخر لحين  خاص بامين السر،    ألنه   اخالء المكتب     ابراهيم خريشة  رئيس المجلس طلب من   
 .قرار تعيينه امينا عاما

  
   حماس بهيئة المجلس التشريعيعريقات ينتقد تفرد .3

 انتقد صائب عريقات ما اسماه احتكار حماس هيئة رئاسة المجلس التـشريعي             :ا ف ب، أب، رويترز، د ب ا       
  .  إلى المجلس من دون مشاورات ومن دون نقاشءتحماس جاأن قد الحظنا لوقال . العضائها

  22/2/2006السفير 
  
  يل لمنعها من حجب أموالها إسرائعلىالسلطة تطالب الرباعية بالضغط  .4

دعت القيادة الفلسطينية األمم والمتحدة واللجنة الرباعية، الى ممارسة أقصى :  راغدة درغام-نيويورك 
الضغوط على إسرائيل بصفتها القوة القائمة باالحتالل، من أجل التراجع عن قرارها حجب األموال المستحقة 

ستترتب عليه عواقب مدمرة في هذا الشأن قرار أولمرت إن تحدة  مندوب فلسطين لدى األمم المقالو .للسلطة
  .في مختلف أنحاء المنطقة

  22/2/2006الحياة 
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  نعمل ألسلمة قانون العقوبات لفرض القصاص الشرعي: أحمد أبو حلبية .5
 ن المجلس الجديد سيعمل على أسلمة القوانين الفلسطينية، وعلـى رأسـها قـانون             أأكد أحمد أبو حلبية،     : غزة

 ، مبيناً أن مـشروع القـانون الـسابق، حـدد عقوبـات             حماسوعرض لالنتقادات التي يرونها في       .العقوبات
ولفت إلى أن القانون األساسي للسلطة ينص        .تخالف القصاص الذي حددته الشريعة اإلسالمية لمثلها      لمخالفات  

,  قـائال  وتـابع  .ند سن القوانين  على أن الشريعة اإلسالمية مصدر أساسي للتشريع، ويجب تفعيل هذا النص ع           
  .علينا وضع التشريعات بداية، ومن ثم تهيئة المجتمع بأكمله الستيعابها بالتدريج

  22/2/2006األيام الفلسطينية 
  

  ألف موظف من المحسوبين على فتح40حماس تنفي عزمها فصل 
 حماسسرائيلية عن عزم معاريف اال  نفى سامي أبو زهري مساء امس التقارير التي نشرتها:أ.ب.د/غزة

ن المجلس التشريعي الجديد أوأوضح  . ألف موظف في السلطة من المحسوبين على فتح40فصل ما يقرب من 
سوف ينظر في الوظائف الوهمية المتكدسة والموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب من ميزانية السلطة الن 

لعديد من المواطنين العاطلين عن العمل من الحصول على ذلك يشكل عبئا مالياً كبيراً على الموازنة ويحرم ا
  .وظائف

  22/2/2006القدس الفلسطينية 
  
  مخاوف من سلطة فلسطينية برأسين : تقرير .6

تخوف محللون سياسيون من ان يؤدي تداخل الصالحيات بين رئيس السلطة والحكومة الى             :  ا ف ب   -رام اهللا   
تشكيل الحكومة برئاسة هنية، ستبدأ مرحلة مـن التعـايش غيـر            وب .ازمة سياسية بسبب وجود رأسين للسلطة     

في هذا الـصدد أنـه      وقال هاني المصري     . وحكومة تسيطر عليها حماس    الفتحاويمسبوقة بين محمود عباس     
النظام السياسي الفلسطيني، فان لرئيس السلطة صالحيات واسعة تقابلها صالحيات واسـعة للحكومـة             وبحسب  

واوضح ان المشكلة قد تتفجر اذا لـم         .ى تضارب وتداخل قد يصل الى ازدواجية السلطة       ايضا مما قد يؤدي ال    
يحدث اتفاق خصوصا على توزيع الصالحيات وتوافق بشأن الموضوعين السياسي واألمني اللـذين يـشكالن               

كبار موظفي الوزارات من كوادر فتح يـضيف        إن وجود   واضاف   .نقطتي االختالف الرئيسيتين بين الطرفين    
اشكالية اخرى للحكومة التي ستكون عاجزة عن تغيير هذا الجسم ال سيما في ظـل عـدم وجـود ميزانيـات                     

ففتح تريـد تـوريط   . واوضح ان االتفاق غير متاح في كل هذه المواضيع  . لتوظيف كبار الموظفين من حماس    
ا ال تملك الوسـائل لتنفيـذ       حماس التي باتت السلطة التنفيذية بيدها والتي رسميا هي الحزب الحاكم ولكن فعلي            

يقول رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني ان النظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي             في حين    .برامجها
ة الدستور المؤقت نظم العالقة بين أطراف السلطات        برئاسي برلماني مختلط والقانون االساسي الذي يعتبر بمثا       

 لمنظمة التحرير والملـف الـسياسي       ا هو ان رئيس السلطة هو ايضا رئيس        ما يزيد من التداخل     إال أن  .الثالثة
اما الحكومـة فمـن صـالحياتها       . هاالسياسة الخارجية بكل تفاصيلها من مفاوضات وغيرها في يد        إلى   إضافة

  .وضع وتنفيذ برنامج ادارة الحياة اليومية للشعب
  22/2/2006الدستور 

  
  طين   إليران في مستقبل فلسكبيردور : مشعل .7

خالد مشعل أكـد أمـس أن        أن   :طهران مراسلها من     ستار ناصر   عن 22/2/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
 حتـى تحريـر     هاانتصار حماس في االنتخابات يعني ان الشعب الفلسطيني اختار المقاومة ونحن لن نتخلى عن             

مسيرة التطبيع  ألن إسرائيل     نحن نرفض   ,  في تجمع طالبي في طهران     أضاف قائال و. كامل التراب الفلسطيني  
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 وقال  .ويفترض بالدول العربية واإلسالمية ان تعيش التطبيع مع بعضها البعض وليس مع إسرائيل            , هال تستحق 
حماس ستبت في احتمال إجراء مفاوضات مع إسرائيل بعد اعترافها بحقـوق الفلـسطينيين               انفي سياق آخر    

 االمنية من   هاسرائيلية تتخذ خطوات أحادية الجانب لضمان مصالح      ان القيادة اإل  : وقال. وانسحابها من اراضيهم  
 . على هذا االسـاس مـضيعة للوقـت        هادون أن تأخذ في االعتبار مصالح الفلسطينيين، لذلك فإن التفاوض مع          

 علـى التعامـل مـع       حماس لمساعدة   ,إيران سيكون لها دور كبير في مستقبل فلسطين السياسي        وأشار إلى أن    
  .تي تواجههاالتحديات ال
 على الممارسات االميركيـة     أن مشعل عبر عن عدم مواففته     :  نقال عن وكاالت   22/2/2006 السفير   وأضافت

 اعتبـر م ,هـا  هذا ال يعني فتح جبهة الحرب مع       إال أنه قال أن   ألنها دولة ظالمة وتتخذ مواقف لصالح اسرائيل،        
 .الشعب الفلسطينيتطبيع بعض الدول العربية عالقاتها مع اسرائيل جريمة بحق 

  
   لتعزيز الشراكة بين فتح وحماستوجه من القدومي  .8

القدومي يحمل معه مبـادرة تهـدف الـى      فاروق  ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان      :  محمد ظروف  -دمشق  
تعزيز الشراكة بين فتح وحماس وبقية الفصائل من اجل الخروج من الوضع الراهن وعدم افساح المجال امـام                  

 مشيرة الى   . تستغل هذه االوضاع وتقوم بعرض المزيد من شروط االذالل على الشعب الفلسطيني            اسرائيل لكي 
, ان هناك انقساما داخل فتح بشأن طريقة التعامل والتعاطي مع حماس وسعيها لتشكيل حكومة فلسطينية جديـدة                

  .استعدادها للمشاركةحيث أبدت بعض االطراف 
  22/2/2006الوطن القطرية 

  
   وضع العصي في دواليب حماس درب من الخيانة:القادرحاتم عبد  .9

 ى الشعب الفلسطيني علىحذر حاتم عبد القادر من العزلة السياسية التي قد تفرض عل: من وليد عوض رام اهللا
ضوء مطالبات المجتمع الدولي لحماس االعتراف باالتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين واسرائيل، نافيا بشدة 

 صح  ما اذاأنه, ولفت قائال .الحركةت فلسطينية اسرائيلية برعاية امريكية هدفها اضعاف وافشال علمه بلقاءا
 اآلن حركة تقود الشعب الفلسطيني من خالل الحكومة التي ستشكلها، فهيذلك فهو كارثة للشعب الفلسطيني، 

  . تقبل به فتح هو درب من الخيانة، ال يقبل به الشعب الفلسطيني والهاووضع العصي في دواليب
22/2/2006القدس العربي   

  
  اجتياح مدينة نابلس ومخيماتها متواصل لليوم الثالث  .10

واصلت قوات االحتالل لليوم الثالث على التوالي اجتياحها لمدينة نابلس ومخيمـي  :  رام اهللا ـ احمد رمضان 
طاولت العشرات من ابنـاء     بالطة وعسكر، حيث تقوم بعمليات تمشيط، ودهم واسعة النطاق وحمالت اعتقال            

المدينة ومخيميها، فيما نفت قوات االمن الفلسطينية ادعاءات االحتالل بشأن وجود مـصنع للمتفجـرات فـي                 
وأكد شهود أن هـذه التعزيـزات        . المدينة، مؤكدة ان الحديث يدور حول مشغل للذهب فجرته قوات االحتالل          

 .ة في عملياته العسكرية ضد المواطنين الفلسطينيين      ضمت جرافات عسكرية ضخمة يستخدمها الجيش ألول مر       
وقال شهود ان خمسة شبان     . وواجه شبان فلسطينيون قوات االحتالل التي اقتحمت مخيم بالطة بما ملكت ايديهم           

  .اصيبوا بجروح برصاص الجنود اإلسرائيليين
  22/2/2006المستقبل اللبنانية 
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  لومتر من كنيسة المهد  بعد كيىاسرائيل تبني كنيسا ومستوطنة عل .11
 بعد كيلومتر واحد ىباشرت سلطات االحتالل امس اعمال بناء كنيس ومستوطنة عل  :رام اهللا ـ وليد عوض

 سفراء وقناصل الدول ىلفاتيكان، اضافة الا ىووجه رئيس بلدية بيت لحم رسائل عاجلة ال .من كنيسة المهد
االحتالل بتجريف األراضي الواقعة خلف منزل عائلة مسلمة وبدأت جرافات . االوروبية واالجنبية في اسرائيل

 .بلديةالادعت سلطات االحتالل بان أحد المستوطنين اشتراه من صاحبه وهو األمر الذي نفته العائلة و
 22/2/2006القدس العربي 

  
   لمواجهة خطة ضم منطقة األغوار إلى الكيان نلجا .12

ل لجان متخصصة ترمي إلى مواجهة خطة ضّم األغوار، التي           في طوباس شمال الضفة، عن تشكي      أمسُأعِلن  
وأقّر المجتمعون تشكيل أربع لجان تضّم عدداً من المتخصـصين ورؤسـاء             .شرعت فيها الحكومة الصهيونّية   

البلديات والمجالس القروية ومدراء المؤسسات وإعالميين ونشطاء في الحمالت الشعبية لمقاومـة االسـتيطان              
  . الصهيونّي

  21/2/2006ركز الفلسطيني لإلعالم الم
  

   سجناء فلسطينين في حريق أشعلوه احتجاجا 8اصابة  .13
ذكرت مصادر امنية ان ثمانية سجناء فلسطينيين اصيبوا امس بعد ان اشـعلوا النـار فـي             :   رويترز –اريحا  

 سجناء  من 20لي  بين حوا من   كانوا   هم  وقالت ان  .للمطالبة باطالق سراحهم   في مدينة اريحا   همفرشهم في سجن  
  .كتائب االقصى

22/2/2006الدستور   
  

  .. منذ لحظة القسم في التشريعي، لن نميز بين األلوان السياسية، فكلهم حماس: أولمرت .14
قال أولمرت، صباح اليوم في جلسة لجنة الخارجية واألمن أنه منذ اللحظة التي أدي فيها يمـين الـوالء فـي                     

 برئاسة حماس، فإن إسرائيل لن تميز بين األلوان السياسية في المجلـس،             المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد   
ولدى سؤال عضو الكنيست كوهين حول إذا ما كان هذا الحديث ينسحب على أبو مازن أيضاُ،                 !!فكلهم حماس 

وأضافت المصادر أن كوهين قد رد عليه بالقول هـذه حماقـة             !كرر أولمرت أقواله نحن لن نميز بين األلوان       
اسية، وعمى األلوان لديك سيؤدي إلى تكون عناصر أكثر تطرفاً في وسط الفلسطينيين، وسيحصل تـصعيد                سي

وجاء أن أولمرت، بالرغم من ذلك، استعرض استخدام عائدات الضرائب والجمارك مـن قبـل                .في اإلرهاب 
سرائيلية تـزود الـسلطة     السلطة الفلسطينية، والتي تم تحويلها، وقال أن نصف هذه العائدات قد دفع لشركات إ             

وبحسب أقواله فإن احتمـال تحويـل هـذه         . بخدماتها، في حين ذهب القسم الثاني لدفع رواتب موظفي السلطة         
كما تطرق إلى الموضوع اإليراني وقال إن الرئيس اإليراني عنـصري            ..األموال لتمويل اإلرهاب ضئيل جداً    

وهنـا  .  ملتزمة بإخالء البؤر اإلستيطانية غير القانونيـة       إلى ذلك، قال أن الحكومة     !!والسامي ويكره إسرائيل  
تساءل عضو الكنيست آفي إيتام لماذا ال تهدم إسرائيل البيوت غير المرخصة في الوسط العربي مثلما فعلت في                  

لقد فعلت الكثير في هذا المجال وأكثر من جميع من يثرثـرون            : مستوطنة عامونا؟ ورد عليه أولمرت مفاخراً     
  !لموضوعفي هذا ا

  22/2/2006 48عرب 
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  االستخبارات االسرائيلية تعتمد ميثاق حماس لصياغة السياسة تجاه السلطة .15
 تكثف االجهزة االمنية والسياسية االسرائيلية مـن جهودهـا لتوسـيع نطـاق النقـاش                : امال شحادة  ،الناصرة

لتـشريعي ومـن ثـم الحكومـة        االسرائيلي حول حماس والسياسة االفضل للتعامل معها بعد توليها رئاسـة ا           
المنبثق عن مركز تراث االستخبارات      ما استدعى مركز المعلومات حول االستخبارات واالرهاب،      . الفلسطينية

االسرائيلية، الى وضع وثيقة يحلل فيها بنود وثيقة حماس كمستند داعم للرأي الرافض للتعامـل مـع حمـاس                   
ومن هذا المنطلق باشرت اسرائيل فـي تطبيـق         .  باسرائيل  عدوة وارهابية تهدف الى االطاحة     حماسواعتبار  

حصارها على الفلسطينيين، والمقرر تنفيذه عبر مراحل وصوال الى فرض طوق شـامل وعـزل االراضـي                 
  .الفلسطينية بشطريها، ما يؤدي الى تدهور خطير في اوضاع السكان الفلسطينيين

  22/2/2006الرأي األردنية 
  

   األمل بالتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين إسرائيل لم تفقد:أولمرت .16
 طمأن أولمرت اإلسرائيليين الى أن :الناصرة أسعد تلحمي نقالً عن مراسلها في 22/2/2006الحياة نشرت 

 وان جيش االحتالل ينشط على مدار الساعة في نابلس، وقبله في .إسرائيل تواصل محاربة اإلرهاب بكل قوة
بكل قوة ومن دون تصريحات رنانة، إنما بحزم وصرامة ونجاعة كما قال خان يونس وغزة، وفي كل مكان 

 مضيفاً ان إسرائيل لم تفقد األمل بالتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين .للقناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي
ا ودع .على رغم تغير األجواء والواقع وتقلص االحتماالت للتوصل الى تسوية كهذه مع حركة مثل حماس

االتحاد األوروبي الى التمسك بموقف موحد ضد حماس وبالمطالب التي طرحها المجتمع الدولي على الحركة 
  .شرطاً للتفاوض معها

ذكرت اإلذاعة الرسمية ان أولمرت اقـر        : الوكاالت  نقالً عن  القاهرة و القدس من 22/2/2006البيان  وأضافت  
.  تضاءلت مع دخول حمـاس إلـى البرلمـان والحكومـة       بأن فرص التوصل إلى اتفاق سريع مع الفلسطينيين       

وأنا مسؤول في آن معا عن محاربة حماس واإلبقاء على هـذا األمـل فـي                  لكن اآلمال لم تتالش،    :وأضاف
كما نقل موقع ديبكا اإلخباري اإلسرائيلي عن مصادر مطلعـة قولهـا ان لغطـا وإرباكـا        . التوصل إلى اتفاق  

رائيلية في ظل فشل سياسة وزيرة الخارجية لفني والخط الذي اعتمدته طـوال             يسودان األوساط السياسية اإلس   
 طالب في تقييمه    ، أيالند ، وأوضحت المصادر ان رئيس مجلس األمن القومي       .الفترة الماضية لمحاصرة حماس   

ن وأشارت المـصادر إلـى ا      .االستراتيجي الذي قدم للجنة الخارجية واألمن بالتحاور مع حماس كحقيقة واقعة          
  . التوجه الجديد مبني على أساس تجاهل محمود عباس والتوجه إلى حماس األكثر انضباطا لمحاورتها

  
  على الفلسطينيين إدراك العواقب المترتبة على اختيارهم حماس : يسينغ .17

يسين امس الفلسطينيين إلى إدراك العواقب المترتبـة علـى انتخـابهم            غدعا رعنان   :  ا ف ب، د ب أ      ،القدس
..  العقوبات التي فرضتها إسرائيل ال تستهدف السكان الفلسطينيين        : قوله هونقلت االذاعة االسرائيلية عن    .لحماس

والباب ال يزال مفتوحا أمام العقالنيين من الفلسطينيين الذين يريدون الحوار مع إسرائيل والتوصل إلى اتفـاق                 
  . معها

  22/2/2006الدستور 
  

  وقف المصري واألردني تجاه حماسعبر عن ارتياحها من المتإسرائيل  .18
عبرت إسرائيل، أمس، عن ارتياحها من الموقف المصري واألردني تجاه حماس وكذلك             : آمال شحادة    ،القدس

  دول عديدة، واعتبرت ذلك نجاحا لنشاطها في عدم االعتراف بحماس كسلطة رسمية ورفض العالقات معها اذا 
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  .وقفها الرافض لالعتراف بإسرائيللم تقبل باالتفاقات الرسمية وتغير من م
  22/2/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الصحف اإلسرائيلية تصف لقاء مشعل مع خامنئي ونجاد بقمة اإلرهاب والكراهية  .19

 تصدر لقاء مشعل وقادة ايران عناوين الصحف العبرية التي اتسمت بالتهويل وبشيطنة : أسعد تلحمي،الناصرة
المرشد الروحي للثورة االيرانية . قمة االرهاب: ونوت في صدر صفحتها األولىالجانبين، وكتبت يديعوت أحر
وعنونت الصحيفة التقرير عن . صلوا الجهاد ضد الصهاينة، هكذا فقط تنجحوناو: قدم النصيحة لزعيم حماس

ا التي لقاءات مشعل في طهران بقمة الكراهية ونقلت عن مسؤول اسرائيلي انه ساوى بين هذه القمة وقمة فانز
ان زيارة ) يديعوت احرونوت(ورأى المستشرق ايال زيسر .بلورت مخطط الحل النهائي إلبادة يهود أوروبا

 غزة أو ربما محور -مشعل لطهران تبغي تدعيم الشراكة بين الطرفين واقامة محور شر جديد، طهران
راديكالية في المنطقة وأضاف ان فوز حماس ينطوي على تشجيع عناصر .  غزة- حزب اهللا- دمشق-طهران

   .يفتح أمامها نافذة فرص نادرة
  22/2/2006الحياة 

  
   إيران سورية حماس هاجم محورسفير إسرائيل في األمم المتحدة ي .20

هاجم سفير إسرائيل في األمم المتحدة، غيلرمان، أمس، بكلمات شديدة اللهجة، ما أسماه محور إيران سـورية                 
 !والذي يضع بذور الحرب العالمية األولى في القرن الحـادي والعـشرين           د،   الجدي اءه بالوب حماس، واصفاً إيا  

 قد حذر من نشوء مثلث اإلرهاب الجديد، وذلك في إطـار المناقـشات التـي                هونقلت المصادر اإلسرائيلية أن   
 واستغل هذه المناقشات للتحذير مـن دخـول         يجريها مجلس األمن كل ثالثة شهور بموضوع اإلرهاب العالمي        

 يشكل عامل تهديـد علـى       )حماس إيران سورية (محور اإلرهاب الجديد   وقال إن  . إلى الحلبة السياسية   حماس
وطالب المجتمع الدولي باألخذ بجدية الجهود المشتركة بين إيران وسورية وحماس، إلى جانب             . المنطقة والعالم 

 إن اإلنتخابـات    :وأضاف !ة نووية العمل بإصرار على منع إيران من إمتالك القدرة والتكنولوجيا إلنتاج أسلح          
كما طلب من أعـضاء مجلـس       . الفلسطينية ال يمكن أن تغطي الطابع المتطرف لحزب السلطة الجديد حماس          

  !األمن اإلطالع على البرنامج السياسي لحماس الذي يدعو إلى قتل اليهود والقضاء على إسرائيل
  22/2/2006 48عرب 

  
   اإلنتخابات منع هنغبي من إشغال منصب وزير بعد .21

قرر المستشار مزوز في سابقة من نوعها، منع الوزير هنغبي من إشغال منصب وزير بعد اإلنتخابات، ريثمـا     
   .يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه فيما إذا كان سيتم تقديمه للمحاكمة أم ال

  22/2/2006 48عرب 
  

  اتهامات بالفساد ضد اولمرت  .22
ية أن مراقب الدولة القاضي المتقاعد ليندنشتراوس يحقق بشبهتي فساد مالي           أفادت التقارير اإلعالمية اإلسرائيل   

وجاء أن التحقيق يتعلق بقيام أولمرت ببيع منزله للمليونير اليهودي أبرامس بسعر يفـوق               .مرتبطتين باولمرت 
مذكور، والذي  وتشير الشبهات إلى أن أولمرت كان قد تسلم ماليين الدوالرات مقابل المنزل ال            !! السعر الحقيقي 

   .يقع في حي طالبية في القدس، إال أنه ال يزال يعيش فيه
  22/2/2006 48عرب 
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  الجدار العنصري لتوسيع المستوطنات: تقرير مشترك لبتسيلم وبمكوم .23
 اكدت منظمة بتسيلم وجمعية بمكوم في تقرير مشترك اصدرتاه امس، ان المعـايير االساسـية التـي                  :رام اهللا 

وأكد التقرير ان هذا المعيار ساهم فـي        . ر جدار الفصل العنصري هدفها توسيع المستوطنات      رافقت تحديد مسا  
وطالب بوقـف كافـة     . تضخيم حجم المعاناة التي يواجهها سكان القرى الفلسطينية المتاخمة لتلك المستوطنات          

وفي مـؤتمر   . خضراعمال البناء المخططة القامة مقاطع اخرى من الجدار وهدم ما تم انشاؤه خارج الخط األ              
صحافي عقد تحت شعار مسار العائق يهدف الى توسيع المستوطنات قال رئيس قسم التخطيط في جمعية بمكوم                 

جاء وفق معايير امنية فقط، فيما يوضح التقرير بان         ) الجدار(انه خالفا الدعاء اسرائيل بأن تحديد مسار العائق       
وقال مدير األبحاث في منظمة بتسيلم ان معايير االمـن لـم        . فقط المعايير الحقيقية لتحديد المسار لم تكن امنية      

 واضاف التقرير ان المخططات لمسار الجدار تبين كيف تم نقل           .تطرح في رأس سلم اولويات اصحاب القرار      
  . مناطق واسعة في الضفة من ملكية الخرى

  22/2/2006المستقبل اللبنانية 
  

  جديدة من الضفةتحالف اسرائيلي متطرف يعارض انسحابات  .24
 برنامجـه لالنتخابـات     )االتحاد الوطني والحزب الـوطني الـديني       ( اعلن تحالف اسرائيلي   :القدس،  ا ف ب  

 لن  :وقال النائب بني عيلون    .التشريعية مؤكدا انه سيعارض اي اخالء جديد للمستوطنات وانشاء دولة فلسطينية          
   .لبحر المتوسط ونهر االردننسمح باقتالع اي مستوطنة وانشاء دولة فلسطينية بين ا

  22/2/2006الغد األردنية 
  

  تهفوز حماس يبث الهواء في أشرعو .. ال تهديد استراتيجياً من حزب اهللا: إسرائيل .25
اعتبر أولمرت، خالل جولة قام بها أمس مع موفاز وحلوتس على الجبهة الشمالية، ان ال               : أ ف ب، يو بي اي     

 قوله ان حزب اهللا يبذل   هونقلت وسائل إعالم اسرائيلية عن    . د الحدود مع لبنان   تهديد استراتيجياً على إسرائيل عن    
أما موفاز فقال، من جهته،     . جهوداً الختطاف جندي إسرائيلي، إال انه حذره من تقويض االستقرار في المنطقة           

  .  فوز حماس يبث الهواء في أشرعة حزب اهللا:إن
   22/2/2006السفير 

  
  بالمسؤولية عن تدهور شعبية الحزبالليكود يتهم نتنياهو  .26

 اتهمت مصادر كبيرة في الليكود نتنياهو بانه يلتمس العذر لنفسه للتهرب من المـسؤولية               : كامل إبراهيم  ،القدس
وقالت ان نتانياهو سيوجة اصبع االتهام الـى اعـضاء          . عن تدهور شعبية الليكود في استطالعات الرأي العام       

لحزب الذين لم يساعدوه اذا فشلت محاولته لتغيير طريقة انتخاب مرشحي الحزب            مركز الليكود او الى اقطاب ا     
  .للكنيست

  22/2/2006الرأي األردنية 
 

  قادة اليهود في أوروبا يطالبون بحظر دخول الرئيس اإليراني   .27
علـى  طالب زعماء اليهود في أوروبا بحظر دخول الرئيس اإليراني نجاد الى دول القارة عقاباً لـه                 : رويترز

  . إنكاره المحرقة وتهديده بإزالة إسرائيل من على الخريطة
  22/2/2006الخليج اإلماراتية 
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  زيادة حصة القطاع الزراعي  .28
دعا وزير الزراعة، أمس، إلى رفع الموارد المادية المخصصة لقطاع الزراعة الفلـسطيني،               : سائد أبو فرحة  

  .وازنة السلطة الوطنية أمر معيب، وفي غير محلهمن م% 1مشيرا إلى أن بقاء مخصصات الزراعة نحو 
  22/2/2006األيام الفلسطينية 

  
  لعودة حماس للمملكةمضادحراك : األردن .29

  وجود وثيقة تثبت بأن قادة الحركة اإلسالميةىيصر عبد الرؤوف الروابدة عل  :عمان ـ بسام البدارين
وحتي اآلن يرفض الكشف عن هذه الوثيقة التي  . كانوا مؤيدين لفكرة تسفير قادة حماس عن عماناألردنية

، وحتي اآلن لم يقل عبد المجيد الذنيباتيفترض انها رسالة موقعة بإسم شخصيات إسالمية بارزة من بينها 
كان جواب إسحاق الفرحان ليس  و.الشيخ الذنيبات علنا بأنه لم يوجه مثل هذه الرسالة ولم يوقع مثل هذه الورقة

 إستبعد ان يطلب قادة األخوان بكل األحوال من الحكومة إبعاد قادة هلكن. رسالة من هذا النوعلي علم بورقة أو 
كان  حيث, حماس مشيرا الي انه فاوض الروابدة في ذلك الوقت مع كل من الذنيبات وعبد اللطيف عربيات

 لكنها لم تكشف هذه , ذلك عليهاان لديها إعتبارات وظروف تمليبحجة  اإلبعاد ى علاإلصرارموقف الحكومة 
 .وقال نحن في الحركة اإلسالمية مصرون حتي اليوم علي عودة قادة حماس وإنهاء هذه المشكلة. اإلعتبارات

ومناسبة العودة للتحدث عن ورقة الروابدة هي الجدل المتنامي والمتصاعد أردنيا ووجود إنقسام نخبوي عمودي 
عامل مع حماس في المرحلة الالحقة خصوصا وان الشخصيات وأفقي في وسط النخبة األردنية حول طبيعة الت

 والحكومة األردنية ال تلتقيان في الواقع بدأت تتحرك مجددا في إطار السعي لتحقيق الحركةالتي تؤمن بان 
 معنويات األخوان المسلمين في األردن والحيلولة دون اإلعتراف ىهدفين األول تقليص تأثير فوز حماس عل

  . الماضي إسمه إبعاد او تسفير قيادات حماس بما في ذلك حملة الجنسية األردنيةبوجود خطأ في
  22/2/2006القدس العربي 

  
  حماس  شروط التعامل مع من مصرتجددرايس  .30

كوندوليزا رايس دعت امس حماس الى      أن   :  علي حسن   عن مراسلها  القاهرة  من    22/2/2006 عكاظ   ذكرت
 هاال يمكن أن الحركة   وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المصري          . االختيار بين االرهاب والسياسة   

  .  اخرى في السياسةوان تضع قدما في معسكر االرهاب 
ابو الغيط من جهته شدد على أن مصر تعارض سياسـة إسـرائيل التـي               أن    22/2/2006 السفير   وأضافت

دعـم  مؤكـدا   . لفلسطيني يجب أن تلّبـى    فرضت عقوبات على السلطة الفلسطينية وقال هناك حاجات للشعب ا         
 على ثقة أن الفلسطينيين سيدركون      ه أن ائالقأضاف  و. ودعا إلى منح حماس وقتاً وعدم استباق االمور        . السلطة

متطلبات خريطة الطريق والحاجة إلى تسوية سياسة سلمية بين إسرائيل والفلسطينيين والحاجـة إلـى رؤيـة                 
 إنها مسائل سـيواجهها     , القول وتابع. ن حدود آمنة في اطار اعتراف متبادل      دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضم     

  . الفلسطينيون وحكومة حماس عند تشكيلها
 دبلوماسي غربي رفض نشر اسمه إن بالده رفضت طلبـاً  هقال الى ما   22/2/2006 الشرق األوسـط     ولفتت

 حيث دعوا. التحاد األوروبي ودول عربية    بعد التنسيق مع دول أخرى في ا       ,أميركياً بقطع المعونات عن حماس    
وقال مسؤول أميركي إن رايس أكدت       .النشاء هيئة رقابية على األموال المقدمة من الدول المانحة للفلسطينيين         

لمسؤولين مصريين أنها لن تتدخل في قرار مصر والسعودية أو أية دولة عربية تتخذ قـراراً بالتعامـل مـع                    
سباً لتدخل ايران وحزب اهللا اللبناني بتقديم دعم مالي لحكومة حماس، لكنها حذرت             حماس وامدادها باألموال تح   

من أن تذهب هذه األموال إلى أنشطة تعتبرها واشنطن ارهابية وهو ما سيضع االدارة األميركية فـي حـرج                   
  .وأكدت المصادر أن مصر وعدت بترتيب األمور بشكل جيد مع حماس وأبومازن،  شديد
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   تتلقى حماس أي تمويل يجب أال: بوش .31

قال جورج بوش، ما دامت حماس ال تعترف بحق إسرائيل في الوجود، فليس لدينا في رأيي شريك في السالم،                   
وتابع أن سياستنا هي قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنـب           .  ينبغي أال نمول حكومة ليست شريكة في السالم        لذا

 المعلـن    حماس لى جنب في سالم مع إسرائيل، وهدف       جنباً إ  في سالم، ومن ثم فمن الصعب وجود دولة تعيش        
من جانبه، قال مساعد المتحدث باسم الخارجيـة األميركيـة، أن واشـنطن             و. هو القضاء على إحدى الدولتين    

  .ستواصل درس سبل مواصلة دعم الحكومة المؤقتة للسلطة الفلسطينية
  22/2/2006السفير 

  
  اس أردوغان ينتقد معاقبة إسرائيل لحم .32

انتقد رجب اردوغان، أمس، استخدام إسرائيل للعقوبات االقتصادية ضد الفلسطينيين معتبراً أن هـذا سـيخلق                
وقال إن نتيجة االنتخابات أتت بهيكـل جديـد، وإذا    . ديموقراطية مقيدة ويعكس عدم احترام للشعب الفلسطيني    

 ودافع عن استقبال بـالده لوفـد        . ديموقراطية بالوسائل االقتصادية فإنه ال يمكن أن نسمي ذلك       ه  حاولنا ترويض 
وقال إن أنقرة تسعى لدور أكبر في منطقة الشرق األوسط، مضيفا أن تركيا ال يمكنها أن تقف موقـف                   . حماس
 وأشار إلى أن المسؤولين األتراك أوضحوا لوفد الحركة موقف المجتمع الدولي بشأن ضرورة التخلي               .المتفرج

  . وقال لقد وجهنا الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب. ائيلعن العنف واالعتراف بإسر
  22/2/2006السفير 

  
   مع إسرائيل بعد زيارة حماس التوترمحاوالت تركية إلنهاء  .33

 أنقرة طلب عقد لقاء مباشر مع وزير ىتركية أمس أن السفير االسرائيلي لد  ذكرت صحيفة:  أ .  ش . أنقره ـ أ 
يأتي هذا بعد يـوم واحـد مـن           .  خلفية زيارة وفد حركة حماس     ى بين الجانبين عل   خارجية تركيا النهاء التوتر   

رفض السفير االسرائيلي حضور اجتماع مع مدير ادارة الشرق األوسط بالخارجية التركية أمس كان مخصصا               
   . لكي يوضح الجانب التركي تقييمه لنتائج المباحثات مع وفد حماس

  22/2/2006األهرام المصرية 
  

  لبان مولت خطة لتفجير سفن سياحية اسرائيليةطا .34
 امس ان مواطنا سوريا اوقف في تركيا اعلن ان حركـة طالبـان      ذكرت شبكة ان تي في    :   ا ف ب   ،اسطنبول

 50 وقال اثناء استجوابه ان المال عمر دفع له          ،مولت مخططا افشل لتنفيذ اعتداءات ضد سفن سياحية اسرائيلية        
  .ت ضد اهداف اسرائيلية باسمهالف دوالر لتنفيذ اعتداءا

  22/2/2006عكاظ 
  

   صندوق فلسطين بدعمقلة التجاوب  .35
الحظ من خالل التقارير الدورية المقدمـة       ي باألسف مما  بقوله   علّق عبدالعزيز بلخادم   : رابح هوادف  -الجزائر  

كـشف أّن قيمـة     و دعم صندوق فلـسطين،   قلة التجاوب مع قرار القمة      التي تفيد ب  من األمانة العامة للجامعة،     
 ذكر أّن عدداً قليالً من الدول األعـضاء سـددت  والمستحقات المتراكمة غير المسددة بلغت مائة مليون دوالر،  

  .، بينما لوحظ تأخر تسعة عشر دولة عن سداد ما عليهاالتزاماتها كليا أو جزئيا
  22/2/2006الخليج اإلماراتية  
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   إسرائيل ىلمطار القاهرة يرفض استقبال النيجيريين إ .36

تنظمـه شـركة   الذي ألغت سلطات مطار القاهرة أمس موافقتها استقبال الجسر الجوي          :عبدالناصر أبو الفضل  
 10 رحلة تستمر حتـي      26 متن   ى تل أبيب عل   ى ألف نيجيري إل   21طيران إسرائيلية خاصة عبر القاهرة لنقل       

  . ابريل القادم
  22/2/2006الجمهورية المصرية 

  
   صواريخ من اسرائيلتشترياسبانيا  .37

 منصة اطالق صـواريخ مـن شـركة رافاييـل           260ارض و - صاروخ ارض  2600تعتزم اسبانيا  شراء       
وواجهت شركة رافاييل منافـسة      . مليون دوالر  300واكد مصدر رسمي اسباني بان قيمة الصفقة         .االسرائيلية

للفوز على استدراج العـروض الـذي       من لوكهيد مارتن ورايثيون االميركي وشركة ام بي دي ايه االوروبية            
  .طرحته وزارة الدفاع االسبانية الكبر عملية شراء معدات عسكرية، حسب صحيفة الموندو

  22/2/2006الغد األردنية 
  

  لى أمن اسرائيلعدوفيلبان لن يساوم  .38
ن اسـرائيل،   اعلن رئيس الوزراء الفرنسي دوفيلبان ان فرنسا لن تساوم ابدا على ام            : احمد عبدالفتاح  -القدس  

  .مذكرا بانه اعرب عن قلقه منذ االعالن عن فوز حماس في االنتخابات
  22/2/2006القبس الكويتية 

  
   فوز حماس  في األردنأكاديميون ودبلوماسيون يبحثون .39

فرضت إشكالية العالقة بين الرئاسة الفلـسطينية والمجلـس التـشريعي الجديـد،             :   وصفي خوشمان  -عمان  
إسرائيلي أميركي دفع باتجاه فوز حركة حماس أجواءها على نـدوة القـراءة التحليليـة               وفرضية وجود تدخل    

وقال أمين عام حزب الرفاه فؤاد معمر قنبلة        . للعملية الديموقراطية ونتائجها، التي نظمها منتدى األردن الجديد       
ت، بعد فشل إسرائيل في     أن مخرجات االنتخابات الفلسطينية كان مخططا لها إسرائيليا منذ أكثر من عشر سنوا            

وسـاق   .1967ثني ياسر عرفات عن مطالبته بدولة فلسطينية مؤقتة، واالنسحاب إلى حدود ما قبل حزيـران                
وأيده في هـذا     .أمثلة اقتبسها من تصريحات مسؤولين إسرائيلين قبل االنتخابات وبعدها تصب في هذا اإلطار            

اتجاها دوليا إلظهار قوة اإلخوان المسلمين كحركة تـدعو     الطرح الكاتب المصري فريد زهران بقوله إن هناك         
 أيلول وبعـده احـتالل      11فأميركا دعمت منذ أحداث     ،  إلى اإلسالم المعتدل وهو ما حدث في مصر وفلسطين        

غريبا أن تـدعم إخـوان      العراق القوى اإلسالمية المعتدلة كاالئتالف الشيعي في العراق وإخوان مصر وليس            
ذكر زهران، الذي جذب حديثه اهتمام مشاركين في الورشة معظمهم من القوى اليسارية،             واست .فلسطين حماس 

 وتعاونها مع قوات االستعمار البريطـاني ضـد         1928مراحل نشأة وتطور حركة اإلخوان المسلمين في العام         
أضـاف أن  و . بعد عـامين اصطفافهم إلى جانب الضباط األحرار وانقالبهم عليها   ، ثم   القوى الوطنية في مصر   

التاريخ الحديث لإلخوان المسلمين يؤكد وجود تعاون بين الحركة اإلسالمية المعتدلة وقوى عالمية، كـاألخوان               
  .المسلمين في سورية الذين تحدثت أنباء عن استعدادها للتعاون مع الواليات المتحدة بهدف قلب النظام السوري

رقابة االنتخابات، إلى وجود تأثير دولي فـي االنتخابـات          وألمح المحاضر جفال، وهو سكرتير اللجنة األهلية ل       
بيـد أنـه قـال إن الجلـسة        . جهازا أمنيا دوليا تعمل في األراضي الفلسطينية       13الفلسطينية، إذ قال إن هناك      
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الطارئة للحكومة االسرائيلية التي عقدت بعد إعالن نتائج االنتخابات لدراسة فشل االستخبارات اإلسرائيلية في              
  .ع النتائج ينفي وقوف اسرائيل خلف حماس والمساهمة في فوزهاتوق

وقلل الكاتب الصحافي سلطان الحطاب من هذه الفرضية مطالبا الحضور باالبتعاد عـن نظريـة المـؤامرة،                 
وكشف جفال أن موارد الحمالت االنتخابيـة للقـوائم    .واحتمالية تدخل خارجي في أي حدث عربي أو إسالمي     

 ألي نوع من الرقابة، مؤكدا أن أربع قوائم هي حماس وفتح وفلسطين والمستقلة والطريـق  المرشحة لم تخضع  
وسرد الباحث الفلـسطيني األجـواء التـي         .الثالث تجاوزت حاجز المليون دوالر الذي حدده قانون االنتخابات        

وقـال إن   . ار الماضـي   في أي  سادت ما قبل االنتخابات وقياس حماس لمكانتها فلسطينيا عبر االنتخابات البلدية          
وأضاف أن حمـاس اسـتعدت    .ديني داخلي، وإسرائيلي خارجي: طلقت حملتها االنتخابية من منطلقين    حماس ا 

هيكليا وإداريا بشكل فاق جميع القوى األخرى، إضافة إلى أن االعتقاالت اإلسرائيلية بحق رموز الحركة فـي                 
ها االنتخابية، وعمـل المرشـحون الفتحـاويون دون         ، فتأخرت دعايت  أما حركة فتح  . القدس أعطت دفعة قوية   

تنسيق، كما أن توجيه مروان البرغوثي رسائل إعالمية دان فيها تصرفات بعض رموز حركته أثـرت علـى                  
كما أن الحركات األخرى، يسارية وليبرالية، ركزت في حمالتها االنتخابية على فـساد الـسلطة                .نتائجها سلبا 

أما الدكتور طالب عوض، وهو مـدرس فـي          .ليها فتح طيلة نحو عشر سنوات     وسوء اإلدارة التي سيطرت ع    
جامعة بير زيت، فشرح الخالف الذي ساد حول اختيار قـانون االنتخابـات وتـأرجح القيـادات الفلـسطينية                   

وأضاف أن الخالف أدى إلى خلط النظامين        .ومنظمات المجتمع المدني بين نظام التمثيل النسبي ونظام الدوائر        
وأوضح أن النظام المختلط أعطى دفعة قوية لحماس التي حـازت       .راء االنتخابات على أساس نظام مختلط     وإج

  . نائبا منهم باالستناد إلى نظام الدوائر45 مقعدا في المجلس التشريعي، 74على 
  22/2/2006الغد األردنية 

 
  لماذا تعارض إسرائيل دعوة روسيا لقادة حماس؟ .40

  ر غابدراخمانوفارث وماريانا بيلينكايا
يـتهم   بينما   .إن الرئيس بوتين لم يدع قادة حماس إلى موسكو إال بعد أن فازت المنظمة باالنتخابات البرلمانية               

اإلسرائيليون موسكو بالعمل بما يناقض البيان األخير للمجموعة الرباعية الدولية التي تضم روسيا والواليـات               
وقد تم تبني هذا البيان حول نتائج االنتخابات الفلسطينية في لنـدن            . بيالمتحدة واألمم المتحدة واالتحاد األورو    

واإلسرائيليون يحبون اإلشارة إليه، رغم انهم في الماضي فضلوا تجاهـل مثـل هـذه               .  يناير الماضي  30في  
زد على ذلك أن إسرائيل قبلـت       . إسرائيل الوثائق، ناهيك عن قرارات مجلس األمن التي تتعارض مع مصالح         

وطبقا للتفسير اإلسرائيلي لبيـان الرباعيـة       .  تحفظا 14رطة الطريق للتسوية في الشرق األوسط مع وضع         بخا
  .األخير، ليس لموسكو حق في استقبال قادة حماس

إن البيـان يقـول إن      .  يناير إلى مقاطعة حماس، بل انه لم يشر إليهـا حتـى            30في واقع األمر، لم يدع بيان       
حكومة فلسطينية جديدة قد تراجع من قبل األطراف المانحة في ضوء التزام الحكومة             المساعدة المستقبلية ألي    

. بمبادئ الالعنف واالعتراف بإسرائيل وقبول االتفاقات وااللتزامات السابقة، بما في ذلـك خارطـة الطريـق               
  ).يجب(حيث تراها إسرائيل ) قد(والحظوا كلمة 

ية بأنها العتبارات سياسية داخلية، وإال فمن غيـر الواضـح           يمكن تفسير مخاوف إسرائيل من المبادرة الروس      
لماذا يلوذ الذين يدينون المبادرة الروسية بالصمت حول محادثات حماس مع مصر أو اقتراح تركيا التوسط بين                 
حماس وإسرائيل، ثم إن شاؤول موفاز وزير الدفاع اإلسرائيلي ذهب إلى مصر لمناقشة الوضع اإلقليمي مـع                 

فلماذا ال تستطيع روسـيا القيـام       . نى مبارك وليرسل مطالب إسرائيل إلى حماس عن طريق مصر         الرئيس حس 
أن الرباعية، وبضمنها الواليات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي،          ثمة سبب واحد محتمل وهو       بدور الوسيط؟ 

لـروس إقنـاع    فإذا استطاع الدبلوماسيون ا   . سيقيمون توقعات الحوار مع حماس حسب نتائج مباحثات موسكو        
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نظرائهم األميركيين واألوروبيين بأن الحوار ممكن، فإنه سيكون من الصعب على إسرائيل تجاهل التزاماتهـا               
  .تجاه الفلسطينيين

 يناير، ذكرت الرباعية الطرفين بالتزاماتهما بموجب خارطة الطريـق لتفـادي            30إن إسرائيل لم تشر انه في       
وهذا التحذير موجه باألساس إلى إسـرائيل، التـي         . ايا التسوية النهائية  األعمال أحادية الجانب التي تضر بقض     

تنتهج سياسة أحادية تسمح لها بصبغ ملكية األراضي المتنازع عليها بصبغة رسمية تحت ذريعة أنها ال تجـد                  
ر مع  وقد يقبل المجتمع الدولي بذلك دون أن ينبس بكلمة لو انه اعترف بأن الحوا             . شريكا تفاوضيا في فلسطين   

  .حماس مستحيل
لماذا أقدمت الحكومة اإلسرائيلية على التحاور مع فتح، التي حكمت فلسطين قبل االنتخابـات              : وثمة سؤال آخر  

ثم تنكر هذا الحق على حماس؟ مع العلم أن الجناح المسلح لفتح اكثر نشاطا مـن ميليـشيات حمـاس، التـي                      
  .احترمت في األغلب اتفاق التهدئة

قلق إسرائيل من حماس، ولكن على العالم أن يرى أن عزل حماس قد يدفع الحركـة باتجـاه                  إن موسكو تتفهم    
اكثر تطرفا، وإذا منع الغرب مساعداته عنها فلسوف تسعى إلى رعاة آخرين يعطونها المال الالزم لإلرهـاب                 

، وقـد تكـون     وحتى اآلن، يملك المجتمع الدولي فرصة التأثير في سياسة حمـاس المـستقبلية            . وليس لإلبداع 
هذا ما  . التغيرات بطيئة أو قد ال تحدث على اإلطالق، ولكن هذا ال يعني انه يتعين علينا التوقف عن المحاولة                 

  . أال وهو محاولة إخراج أزمة الشرق األوسط من مأزقها الحالي-تفعله روسيا
  )الوطن( خاص بـ-خدمة كيه ار تي

  22/2/2006الوطن العمانية 
 

  ماديهايد اإلسرائيليعباس وحماس والفور .41
  سعد محيو  
خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس التشريعي الفلسطيني يبدو وكأنه ورقة تاريخ انتزعت مـن العـام                 

 عشية والدة اتفاقات أوسلو، ال كوثيقة كان يفترض أن تخاطب مرحلة ما بعد قتل هذه االتفاقات ودفنهـا                   1993
 إسرائيل ال تريد ال التسوية وال المفاوضات، ليس فقط مع حمـاس             أبو مازن يعرف قبل غيره أن      ف .2006في  

حتى لو انتخبنـا األم تيريـزا رئيـساً         : صائب عريقات ولسنا نحن من يقول ذلك بل       . بل أيضاً معه هو نفسه    
  .لفلسطين، سيجد اإلسرائيليون طريقة لربطها بأسامة بن الدن

قة منع استئناف العملية الـسلمية، ووضـع خريطـة          دوف ويسغالس، شّدد على أن خطة غزة هدفها في الحقي         
ورداً على سؤال حول مـا إذا كـان         . الطريق على رفوف النسيان، وحظر قيام أي دولة فلسطينية من أي نوع           

في ضوء الشروط التـي وضـعها       : االنسحاب من غزة قد يؤدي الى انسحاب أيضاً من الضفة، قال ويسغالس           
خطة غـزة   . ن على الفلسطينيين أن يتحولوا إلى فنلنديين قبل أن يحدث ذلك          شارون الستئناف المفاوضات، يتّعي   

وكمـا هـو    . هي في الواقع محلول الفورماديهايد الضروري لضمان عدم وجود عملية سياسية مع الفلسطينيين            
  .معروف، الفورماديهايد هو سائل يستخدم لحفظ الجثث
 اليهودية والفلسطينية، لمصلحة دولة يهودية جنوب إفريقية        لقد قطعت الدولة العبرية كل الجسور بفكرة الدولتين       

وهذا ما أكده أيهود أولمرت نفسه حين       . واحدة على كل أرض فلسطين، تحكم جزرا من البانتوستات الفلسطينية         
إنها ليست بعد   .  سنة من االحتالل، باتت إسرائيل في نظر جزء كبير من العالم بلداً منبوذاً             37اعترف بأنه بعد    

  . نوب إفريقيا العنصرية، لكنها حتماً من العائلة نفسهاج
لماذا قفز أبو مازن فوق كل هذه األسرار اإلسرائيلية المعروفة، فركّز على رفـض حمـاس للتفـاوض بـدل                    

  إسرائيل؟
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قيادة فتح غلبت ما هو سياسي على ما هو وطني في تعاطيهـا مـع               : ليس هناك سوى تفسير وحيد، من أسف      
رعت األبواب أمام صراعات هامشية تبتعد كل البعد عن هدف إقامة الدولـة الفلـسطينية،               صعود حماس، وأش  

  .وتقترب كل االقتراب من لعبة بيع جلد الدب قبل اصطياده
وهذا تطور ال يمكن إال أن يكون مدار ترحيب شديد من إسرئيل، التي ستنهمك من اآلن فصاعداً في مواصـلة                    

فيما هي تنشط لرش المزيد من الفورماديهايد على المفاوضات وعلى مشروع           رسم حدودها النهائية في الضفة،      
  .الدولة الفلسطينية

  22/2/2006الخليج اإلماراتية 
 

  واالختبار الصعب.. حماس .42
  عالء حموده

األولى ترفض منطق السكوت على االحتالل وتـرى فـي          .. حماس الفصيل المسلح تختلف عن حماس السلطة      
اما الثانيـة فهـي ادارة سياسـية    .. كسر شوكته وتنتقد الفساد الداخلي وتطالب باالصالحالمقاومة سبيال اوحد ل 

تواجه حصار استباقي اسرائيلي اميركي وشيء من الرفض العالمي وملفات اصالح وقبل كـل ذلـك ثوابـت                  
  .ايديولوجية من الصعب التراجع عنها

لية وواقع االحتالل، تبدو الحركة اآلن وكأنها تسير        ومع هذا التداخل الكبير بين الثوابت ومتغيرات الساحة الدو        
على حبل مشدود يتطلب شيئا من الحذر والحيطة في التعاطي مع االحداث، وهو ما يفـرض عليهـا احتـرام                    
الرأي اآلخر، والتنسيق مع الفصائل الفلسطينية في كافة المواقف السياسية بما فيها احترام الهدنة، وقبل كل ذلك                 

  .ات اوسلو ومدريد بوصفها استراتيجية عامة تحكم البنية السياسية للسلطة الفلسطينيةاحترام مرجعي
على قادة السلطة الجدد ان يدركوا جيدا انهم امام اختبار ديمقراطي صعب، ترقبه الساحة الدولية وتضعه تحت                 

كمـا  ،  )سلطة حماسية فلسطين ب (و) االسالميون والوصول للسلطة  (المنظار، بما يحتويه من بعدين هامين وهما        
ومـن  .. ان اسرائيل بانتهاكاتها التي تسري في دمائها سريان الزيت في الزيتون تتربص بهم السقاطهم سياسيا              

  !.. ثم يكون السؤال هل ستعبر حماس اختبار السلطة بنجاح ام سيكون العبور على نهر من الدماء والحصار؟
  22/2/2006الوطن العمانية 

 
  إليديولوجيةحماس بين الواقع وا .43

  حسين عبدالعزيز  
صحيح أن حماس بدأت تتجه نحو االعتدال بمجرد قبولها المشاركة في االنتخابات وما يعنيه ذلك مـن إقـرار                   
بأهمية الممارسة السياسية، وصحيح أنها تجنبت االقتباس من ميثاقها في المعركة االنتخابية الذي يـدعو إلـى                 

  .وقفاً دينياً، وأن حل المشكلة الفلسطينية ال يكون إال بالجهاد المقدساعتبار فلسطين من البحر إلى النهر 
لكن الصحيح أيضاً أن هذه المواقف ال تعني انعطافة إيديولوجية في فكر حماس، فال تزال أمام الحركة قـضايا                   

ـ                 ة مـن   شائكة يصعب عليها إيجاد صيغ توفيقية لها بشكل سريع، ولهذا السبب اكتنفت رسائلها الـسياسية حال
أو بعـد   الغموض، سواء كان ذلك قبل االنتخابات من خالل التركيز على القضايا االجتماعيـة واالقتـصادية،                

االنتخابات من خالل التصاريح المتضاربة لقادتها هنا وهناك حول شكل وطبيعة الحكومة، وكيفية التعامل مـع                
إذا كانت المفاوضات ستؤدي إلى نتائج إيجابية،       االتفاقات السابقة، واالعتراف رسميا بإسرائيل والتفاوض معها        

  . إلخ.. والهدنة، وطبيعة الدولة الفلسطينية
إذا لم تستطع حماس أن توجد صيغاً مالئمة خالل المرحلة القادمة فستظهر أمامها مؤشرات واضحة لعواقـب                 

ومن أصعب اإلشـكاليات المطروحـة أمامهـا        . ارتطام عنيف بين معطيات الواقع الجديد ومعطياتها النظرية       
إشكالية المقاومة وكيفية المواءمة بينها وبين الممارسة السياسية التي تتطلب قواعد مختلفة عن تلـك القواعـد                 
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واإلشكالية التي ستواجه حماس هي االعتراف بإسرائيل ومسألة التفاوض معهـا،           . السابقة على العمل السياسي   
لة معقدة، فمن جهة ال تستطيع االعتراف بإسرائيل والتفاوض معها لما يعنيه ذلـك              وهنا تقف حماس أمام معض    

من قطيعة معرفية مع جملة المبادئ اإليديولوجية التي قامت عليها، وبالتالي نهاية لتاريخ من النضال بدونـه ال    
دولي المطالـب   تكون حماس حماس، ومن جهة ثانية إن حماس غير قادرة على مواجهة المجتمعين العربي وال              

  . باعتراف كافة الفصائل الفلسطينية بإسرائيل ال سيما حماس بعيد دخولها المعترك السياسي
وأغلب الظن أن حماس ستترك ملف المفاوضات إلى فتح والمنظمة الفلسطينية، واختزال دورهـا إلـى قـوة                  

  .ممانعة ألي تنازل فلسطيني آخر على األقل في المدى المنظور
  22/2/2006راتية الخليج اإلما

  
  حكومة هنية .44

   أحمد خليل
بعد تسلمه كتاب التكليف من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اصبحت مسؤولية اسماعيل هنية ليست               * 

النجاح في تشكيل الحكومة، بل تشكيل حكومة ناجحة في مهامها وال توصل الشعب الفلـسطيني الـى طريـق                   
 قادة حماس ببرنامج سياسي ـ اجتماعي ـ امني متكامل ومحـدد قابـل     مسدود ومن اجل ذلك البد وان يتقدم

لتقديمه فلسطينيا واقليميا ودوليا خاصة االعتراف بقرارات الشرعية الدولية ومنهج تفاوضي آخر يفتح اآلفـاق               
لحلول سياسية ويصون الطبيعة العامة للمجتمع وعدم عودته للوراء بشعارات دينية سياسية تمـزق المجتمـع                

  فلسطيني،ال
أما المدخل للوصول الى برنامج مشترك ومقبول وواقعي فهو باب الحوار الوطني الشامل بين جميع القـوى             * 

والكتل البرلمانية ووضع شعار شركاء في الدم شركاء في القرار موضع التطبيق فالهدف هو تشكيل حكومـة                 
 حقوقه في الحرية واالسـتقالل والعـودة        ائتالف وطني تمكن الشعب الفلسطيني من التقدم على طريقة انتزاع         

وبناء سالم شامل يقوم على دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس وخالية من المـستوطنات وبحـدود عـام                  
 وانهاء الفساد والفوضى وحل المشكالت التـي        194 وصيانة وضمان حوار العودة لالجئين طبقا للقرار         1967

  .لضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خاصة معالجة معضالت الفقر والبطالةيعاني منها المجتمع الفلسطيني في ا
في مواجهة الضغوط األميركية واالوروبية واالسرائيلية، فإن المخرج هو تشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة                * 

ببرنامج واستراتيجية وطنية تراعي االوضاع الداخلية الفلسطينية والوضعين االقليمي والدولي ويتـصادم مـع              
خططات والمشاريع االسرائيلية التوسعية والمعبر عنها بفرض الحلول من جانب واحد او فـرض الحلـول                الم

  .االنتقالية طويلة المدى الهادفة لشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية
  2/2/2006الوطن القطرية 

 
  !بين حماس واسرائيل .45

  جمال المجايدة. د 
هل من الممكن حـل النـزاع       «ال االميركية ندوة موضوعها      من فبراير الجاري، تعقد بمدينة يوكو      26يوم  * 

وقيل ان الندوة سوف يرأسـها جـون ك، فـان دي            »  االسرائيلي عن طريق حكومة كونفدرالية ؟      -الفلسطيني
كامب، وزير العدل السابق بوالية كاليفورنيا ، بمشاركة اساتذة جامعيين وجنراالت حرب اسرائيليين وخبـراء               

ن من ابرزهم البروفسور آالن ديرشوفيتز من جامعة هارفرد وأميركيين والجنرال المتقاعد            فلسطينيين واميركيي 
شلومو غازيت من الجيش االسرائيلي و سالم المرياطي عن المجلس االسالمي للشؤون العامـة والبروفـسور                

د ابراهيم من   جيفري البيرت، من معهد آكواكيا والبروفسور سليم علي من جامعة فيرمونت و البروفسور محمو             
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معهد بوليتكنيك لوالية كاليفورنا اضافة الى البروفسور مهران كامرافا، من نورثريدج و البروفـسور تريفـور            
  .لوغاسيك، من جامعة ميتشيغان والدكتور هشام شكوكاني، عن المجلس االقتصادي الفلسطيني

أخرى للخروج مـن المـأزق الحـالي        اقشون هذا المفهوم الجديد باعتباره طريقة       نويقال ان المحاضرين سي   * 
وعلى أساس أن السياسة ـ وليس القوة العسكرية ـ هي التي بإمكانها أن تقدم حال، وتعود فكرة هذه المبـادرة    

 2005الى مجموعة من المثقفين من المسيحيين والمسلمين واليهود برئاسة جوزيف أفيسارالذين أنشأوا في سنة               
  :سطينية، وتتمثل خطتهم في الفل-الكونفدرالية االسرائيلية

 المحافظة على استقاللية وسيادة الحكومتين الفلسطينية واالسرائيلية وعلى نفس المؤسسات والقـوانين، بمـا               -
  يعنى أن المواطن الفلسطيني سيبقى تحت سلطة الحكومة الفلسطينية ونفس الشيء بالنسبة لالسرائيلي،

شخص في كامل المنطقة االسرائيلية والفلـسطينية، وهـؤالء          300 وفى نفس الوقت، يقترح أن يقع انتخاب         -
النواب سيقومون بالعمل التشريعى اليومي في كل ما يتعلق بالشأن العام، ولكي يتم المصادقة على قانون مـا،                  

 بالمائـة علـى القـانون،       25 بالمائة من مجموع االصوات، وينبغي ان توافق أقلية          60ينبغى ان يحصل على     
للحكومتين كي تعترضا على القانون، فإذا استعملت أيهما حق االعتراض، فلن يـصادق عليـه      وستمنح فرصة   

  المجلس،
  22/2/2006الوطن القطرية 

 
  اسرائيل تعاقب حماس .46

 فهد الفانك. د
كان الزما من وجهة نظر حكومة اولمرت الن اسـرائيل علـى وشـك اجـراء                العقابية  اعالن االجراءات   * 

ن والعشرين من اذار، حيث تشتد المزايدات بين االحزاب االسرائيلية المتنافسة للظهور            انتخابات عامة في الثام   
وكانت حماس تتوقعها، لسبب بـسيط   .بمظهر الحزم والقوة والتشدد ضد الفلسطينيين لكسب اصوات المتطرفين  

ابيا، وكانت  هو انها جميعها استعملت في الماضي ضد حكومة فتح، فقد كان ياسر عرفات في نظر شارون اره                
االموال الفلسطينية تجمد، وتشتد المضايقات على المعابر، ويمنع نواب غـزة مـن الوصـول الـى رام اهللا،                   
والرئيس الفلسطيني تحت الحصار، الى آخر هذه االجراءات التي فقدت جدواها لكثرة مـا اسـتعملت دون ان                  

  .تؤدي الى النتيجة المطلوبة
 تلتزم باالتفاقيات الموقعة معها، فهل التزمت اسـرائيل بهـا؟ اال يعتبـر        اسرائيل ان حكومة حماس ال     تقول* 

تجميد اموال السلطة خرقا لالتفاقيات المعقودة؟ وهل الرد المناسب على احتمال عدم التـزام حكومـة حمـاس                  
  باالتفاقيات المعقودة هو قرار اسرائيلي بتعليق العمل بتلك االتفاقيات؟

، خوفا مـن     ان توجه ضربة استباقية لالتفاقيات المعقودة بين اسرائيل والسلطة         ان اسرائيل ارادت  اغلب الظن   
  .التزام حكومة حماس بها، وبالتالي احراج حكومة اسرائيل التي سبقت حماس لتجميد العمل باالتفاقيات

ي، عنصر الخطر في العقوبات االسرائيلية واالميركية واالوروبية انها ستلحق الضرر بالـشعب الفلـسطين             * 
وستضطر حكومة حماس للبحث عن مصادر بديلة للمال واالرجح ان المصادر العربية سوف تتردد في تقـديم                 
العون المالي خوفا من اغضاب اميركا، وبالتالي فان المصدر الوحيد المتاح سيكون ايران، التي يلعـب خالـد                  

  .نةمشعل دور همزة الوصل بينها وبين حماس، والتي تنتظر هذه الفرصة الثمي
ايران تهدف الى ايجاد موطىء قدم في غزة، كما وجدته في جنوب لبنان، وتحويل حماس الى شيء شـبيه                   * 

  .بحزب اهللا، اما سلوك اسرائيل واميركا فيخدم خطة ايران
  22/2/2006الرأي األردنية 

  
  كيف يمكن لحماس إنقاذ العالم؟ .47
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  عبد العزيز سعيد وبنيامين جانسن 
  . قيادة حماس، والى كل من يدعمها ويتعاطف معهاهذه الرسالة موجهة الى

المستقبل يبدأ اآلن، ألنه صار بوسعكم اآلن ومع فوزكم أخيراً باإلنتخابات، أن تثبتوا للعالم أن الديموقراطية 
. واإلسالم ليسا منسجمين فحسب، بل إنهما يبثان معاً الريح التي قد تبدد العاصفة التي تهدد الشرق األوسط

 أهوال االحتالل، ال أحد أقدر على شق الطريق الى شرق أوسط ديموقراطي من الشعب الفلسطيني، فعلى رغم
الذي استطاع كسب مؤهالت ثمينة مثل درجات رفيعة من العلم ونسبة مرتفعة من المشاركة المدنية، رغم 

فلسطين وحسب، بل وقد آن األوان لإلتكال عليه ليس لتأسيس ديموقراطية فعالة في . وجود حرب بال نهاية
وهذه غاية ال يمكن تحقيقها إال بتنشئة مجتمع مدني منفتح، وإبعاد الذات عن . لتحرير العقل من اإلستعمار

أمامكم اآلن فرصة لدحض أسوأ تصورات الغرب، ذلك أن الغالبية العظمى من المسلمين ال يريدون . التطرف
  .سوى العيش بسالم عادل مع جيرانهم

فلن تستمر الواليات المتحدة و إسرائيل في تقديم العون أو السماح لحلفائها .  معالجة واقع قاسإال أنه يجب أوالً
بتقديم المساعدة المالية لفلسطين ما دمتم تنادون بتدمير إسرائيل، وتؤيدون علناً العنصرية ضد اليهود، 

إال أن تحرير العقل من . مإنهم يخشون غضبكم ألنه نابع عن ذروة الظل. 1967وتطالبون بالعودة لحدود 
االحتالل يتطلب منكم تجاوز هذا الغضب، وتأييد األمل بالمشاركة السياسية وتحقيق العدالة اإلجتماعية في 

إن عليكم القيام بالخطوة األولى، وإن لم يكن هذا من . الشرق األوسط، بدالً من اإلنذار بحرب ال نهاية لها
والسبيل الوحيد لتغيير . اسي هو أن بحوزة خصومكم كل األوراق الرابحةالعدل أو اإلنصاف، ألن الواقع السي

  .مساحة النضال هي في إيجاد طريقة للحد من خوفهم
فماذا يريد . إن واقع السياسة في ظل الديموقراطية يحتم عليكم اآلن التفاوض، وهو نظام قائم على التسوية

دام اإلرهاب كوسيلة شرعية، وإزالة اللغة المعادية لليهود الغرب وإسرائيل؟ إنهم يريدون منكم التخلي عن استخ
إنها نفس المطالب التي فرضت على أسالفكم من منظمة . من دستوركم، والكف عن النداء بتدمير إسرائيل

وقد ال يبدو ذلك عادالً لكم، خصوصاً مع استمرار وجود المستوطنات، وحرب احتالل . التحرير الفلسطينية
أثبتوا .  باإلسالم من الدنمارك الى تل أبيب، إال أن القوة لم تكن قط عادلة، وكذلك العنصريةوالطعن المستمر

للغرب أنكم أفضل منهم، وأنكم مستعدون للعيش ضمن المبادئ الكونية للتسامح واإلحترام رغم من الظلم الواقع 
  .عليكم

يعتبر الى حد بعيد أن إتفاقية كامب دايفيد ولن يكون هذا أمرا هيناً، فكثيراً ما ستصطدمون بالرياء، فالغرب 
. كما أنهم سينفون تصورهم المنحاز ضد اإلسالم. التي دعمها كلينتون أفضل ما يمكن التوصل إليه لهذا الجيل

. بتعديل دستوركمإال أن عليكم أن تدعموا القوة بالصدق، وأن تحرروا مجتمعكم من بغض فرضه اإلحتالل 
الخوف الذي تهيج به النار، تضعون تناقضاً لن يستطيع الغرب تبريره، فلن يستطيعوا إنكم بسلبكم الغرب وقود 

  .مناداتكم بالعنصريين وغير المتسامحين ما دمتم تتحدثون بلغة الكرامة والعدل التي تزدهر في اإلسالم
النداء بتدمير أما الرد الخاطئ فيكون في البقاء على الوضع الراهن، فال يمكنكم الخطاب بلسانين، ذلك أن 

إسرائيل من جهة، و اإلعالن عن هدنات طويلة األجل من جهة أخرى إنما سينفر الغرب منكم، وال يمكنكم 
فإجمالي المساعدات المالية التي تقدمها الواليات المتحدة للسلطة الفلسطينية ولبرامج . تحمل نتائج هذا األسلوب

.  مليون دوالر600ن اإلتحاد األوروبي من جهته يتبرع بنحو كما أ.  مليون دوالر370التنمية تعادل تقريباً 
 دوالر للفرد الفلسطيني الواحد، وإذا تم حسبان هذا بنسبة 102عالوة على أن المساعدة األمريكية وحدها تعادل 

د و مجموع ما تقدمه الواليات المتحدة و اإلتحا.  دوالراً للشخص الواحد3000الناتج القومي للفرد لعادل ذلك 
من الدخل الفردي في األراضي % 19 دوالر للفرد الواحد، أي 270األوروبي من معونات معاً يساوي 

ولن يقبل أي مواطن .  دوالر من منظور الناتج القومي اإلجمالي األميركي7890المحتلة، أي ما يعادل 
عتبار قدرة إسرائيل على وهذا كله من دون أن نأخذ في اإل. 7800 دوالر، وال حتى بفقدان 7800أميركي بفقد 
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إغالق أسواق التصدير الحيوية لصادرات الفلسطينيين الزراعية و الصناعية، والحد من حركة اليد العاملة 
  .ومنع إستالم الضرائب

فلو احتفظت الحكومة األميركية الى اليوم بمبادئها . إال أن هناك سبيالً آخر، فبوسعكم تغيير دستوركم وسلطتكم
اإلستقالل لكان حق اإلنتخاب فقط من نصيب اإلقطاعيين البيض ولكانت ممارسة اإلستعباد أمراً منذ إعالنها 

فالمجتمعات الديموقراطية تلقي . مقبوالً، والواقع غير ذلك، والسبب هو أن الديموقراطيات قابلة للتطور
المجتمعات المدنية والتسوية بماضيها وتتحول، تماماً كما تنبعث الفراشات من جديد في الربيع، وذلك من خالل 

ومن هذا . الديموقراطية نظام يفسح المجال للمناقشة، ويمكّن كل مواطن من وضع تصوره للمستقبل. السياسية
أظهروا إذن للعالم أن هذا الجانب من الديموقراطية . المنطلق فإنها وسيلة للتغلب على التطرف والعنصرية

  .نادي بهما اإلسالميتناغم مع التسامح والكرامة اللذين ي
ليست الديموقراطية منتَجاً غربياً، بل أنها عملية كونية لتنظيم الحاجات السياسية على أسس متساوية قائمة على 

وهذا يعني أن اإلسالم يتفق مع الديموقراطية، ألن المؤسسات . أحالم وآمال الغالبية العظمى من أمة ما
لوناً مما هو مفترض، بل إنها توفر األساس للمشاركة الحقيقية على اإلجتماعية اإلسالمية أكثر ديناميكية وت

يجب على المجتمع المسلم نفسه أن يكتشف كيفية تطبيق هذا اإلندماج في . المستويين السياسي واإلجتماعي
 إن من. الحياة المعاصرة، وأن يجد سبالً مبتكرة لتطبيق مبادئ اإلسالم األخالقية في ظروف إجتماعية متغيرة

حق المسلمين المشاركة في نمو وتوجه مجتمعهم بوضع مجموعة من القيم والمعاني الخاصة بهم ضمن األسس 
  .الثابتة اإلسالمية

وفي اإلسالم . الديموقراطية مبنية على المشاركة الحقيقية، وليس على مجموعة معينة من المؤسسات اإلنتخابية
ن آليات استشارية وعدالة اجتماعية، وتنمية المجتمع مع كما في أي ديانة أخرى، مبادئ ديموقراطية تتضم

  .فمن مبادئ اإلسالم الشورى واإلجماع والعدل. الحفاظ عليه
كما إن اإلسالم يقوم بدور سياسي فعال لكونه نظاماً سامياً يحاسب بموجبه الحكام، فيمكن المضطهدين من 

دم لغة مقاومة للفساد والقمع، كما أنه يقدم لغة أمل إن اإلسالم يق. الدفاع عن حقوقهم بالرجوع للقيم الدينية
لمستقبل حضاري، وهذه اللغة اإلسالمية هي الطريقة التي يعبر بها المسلمون عن هويتهم السياسية، وبذلك 

  .يكون اإلسالم منوطاً بالهموم السياسية
فسلوك . س سياسي وليس دينياًومن المؤكد أن ما يعد صراعاً بين اإلسالم والغرب هو في الواقع قائم على أسا

المسلمين اليوم إنما يرجع لوهنهم، واإلسالميون أناس عصريون يعبرون عن طموحهم السياسي بلغة دينية، 
  .ويستدخدمون الدين كأداة لتنفيذ أهدافهم السياسية

رير المجتمع إن حربكم هي آخر حروب مقاومة اإلستعمار، إال أن العقل ال يزال مستعمراً، وقد آن األوان لتح
لم تكن ممارسة سياسات األمل قط سهلة، ولكنها . من الحقد والمضي بالشرق األوسط نحو عهد جديد من األمل

عليكم أن ترموا بمظالمكم وراء ظهوركم و إن كنتم . تتيح لكم العيش بكرامة، وتظهر الجور على حقيقته
  .سلم والسالمةأصحاب حق، وأن تعيدوا الى منظور العالم لإلسالم مفاهيم ال

  22/2/2006الحياة 
 

 صراع الصالحيات والسيطرة في فلسطين .48
  اهيم حّماميإبر

ن نوع آخر داخل المؤسسة الـسياسية  فلسطين، حتى بدأ صراع م ما إن ظهرت نتائج االنتخابات التشريعية في
أشكاال متعددة وبوتيرة متصاعدة، حدا بـالبعض إلـى تبنـي     هذا الصراع الخفي العلني الذي اتخذ الفلسطينية،

 ، إلفشال حماس وبكـل )القيادة الحالية للسلطة(ثالثي أميركي إسرائيلي فلسطيني  نظرية المؤامرة بوجود حلف
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بين إجراءات األطراف الثالثة للضغط على حماس، بل وتطـابق    هو التناسقوما يعزز هذه النظرية .الوسائل
 .المطالب والشروط بينها

 والسيطرة عناصر الصراع
  اتخذت عدة قـرارات 13/02/2006وجلسة التشريعي المنتهي الصالحية يوم  25/01/2006 خالل الفترة بين

المواجهة العلنية األولـى   تشريعي المذكور بمثابةومراسيم لحسم األمر لصالح مؤسسة الرئاسة، وكان اجتماع ال
  .بعد أن شككت حماس في قانونية وشرعية الجلسة

يدعو لجلسة طارئة ضمن دورة انعقاد عادية أو غير عاديـة، وال يمنحـه    وإن الحق الوحيد لرئيس السلطة أن
 عن هذه الجلسة باطل وغيرطلب عقد دورة جديدة أيا كان نوعها، وعليه فإن كل ما صدر  الدستور أي حق في

 .معترف به
قانوني، أذكر منهم على سبيل المثال أحمد الخالدي، عميد كلية القـانون   ويتفق مع هذا الطرح أكثر من طرف

اتخذه فـي   النجاح ورئيس لجنة صياغة الدستور، الذي أكد أّن قرار المجلس التشريعي السابق الذي في جامعة
سينعكس بخطورة بالغة علـى   س صالحيات تعيين أعضاء المحكمة الدستوريةجلسته األخيرة والذي يعطي عبا

 .التنفيذية استقاللية المحكمة الدستورية والقضاء والسلطة
المحكمة الدستورية والقضاة يجب أن يتمتعوا باستقاللية وأن ال يكون تعييـنهم   وقد نبه الخالدي إلى أّن أعضاء

 .بشخص واحد مرتبطا
المذكور المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان الذي أكد أن عقد جلسة التشريعي  فقة على الطرحومن األطراف المت

مع فلـسفة   األوان بالذات يتناقض مع تقاليد وأعراف راسخة وعريقة في النظم الديمقراطية، ويتعارض في هذا
 .التشريع ومع أبسط البديهيات حول والية المجلس وحول االنتخابات

التشريعي القديم، بعد مرور ثمانية عشر يوماً علـى إجـراء االنتخابـات      أن يجتمع المجلسوليس من المقبول
ليشرع  تعني إنهاء التفويض الشعبي الديمقراطي للمجلس القديم ومنح تفويض آخر لمجلس جديد التشريعية التي

تها بعد تنـصيب المجلـس   ومعالج ويقرر في مواضيع عادية، من قبيل التعيينات الوظيفية، باإلمكان النظر فيها
 .الجديد

  والموظفين التعيينات
قرارات  الماضية وجهت اتهامات مباشرة للسلطة الحالية بتعيين العشرات من الموظفين وإصدار خالل األسابيع

 .ترقية ونقل للموظفين تضمن السيطرة الفتحاوية على هذا القطاع
دحالن أن كل من يفكر بفصل موظف مـن وظيفتـه   خالل ما ذكره محمد  ووصل األمر حد التهديد بالقتل من

 يقوم به في حياته، مما استدعى رفضا علنيا ومباشرا من قبل خالد مـشعل لكـل تلـك    سيكون هذا آخر عمل
إياها فرض أمر واقع  اإلجراءات، مطالبا عّباس بوقف أي مراسيم وقرارات قبل تشكيل الحكومة الجديدة معتبرا

 .غير شرعي
  :االتجاه كان أهمها  قرارات في هذارغم ذلك صدرت عدة

 بتعيين رئيس لديوان الموظفين تابع للرئاسة، وهو ما يعني السيطرة على قطـاع المـوظفين   إصدار مرسوم •
السيطرة المطلقة لحركة فتح  ومنع الحكومة المقبلة من تعيين موظفين مؤيدين لها أو استبدال آخرين، مما يبقي

 .على هذا القطاع
سبقت له االستقالة بسبب االنتخابات التشريعية ولم يـنجح أمينـا عامـا     يين إبراهيم خريشة الذيمرسوم بتع •

 .ليحل محل أمين سر المجلس الذي يشغله نواب منتخبون في العادة للمجلس التشريعي
سيكون مسؤوال عن جميع موظفي المجلس ويعرقل إمكانيـة التغييـر فـي     وهذا يعني أن األمين العام الجديد

  من القانون األساسي المعـدل 50تهيمن عليها فتح، مما يتعارض مع القانون ونص المادة  ركيبته الحالية التيت
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انتخـابهم فـي أول    التي تحدد هيئة مكتب رئاسة المجلس برئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، وجميعهم يـتم 
 .اجتماع للمجلس

 مـن النظـام   11لنظام الداخلي للمجلس، علماً بأن المادة المادة الرابعة من ا وهذا ما تنص عليه بوضوح أيضاً
اإلداريـة   على أن تُعين هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها أمين السر، تشرف على جميـع الـشؤون   نفسه تنص

 .والبروتوكول والمالية والقانونية واإلعالمية والعالقات العامة
  القانونية الصالحيات

 قرارا يمنح رئيس السلطة عباس صالحية إنشاء محكمة دستورية وتعيـين المنتهي الصالحية  مرر التشريعي
 .فلسطين قضاتها، وهو ما كان بمثابة الشرارة في المواجهة األولى بين رأسي النظام السياسي في

  :التعديالت وأهم هذه
ضاتها بقرار مـن  للمحكمة بتعيين رئيسها وق الذي يقضي بأن يتم التشكيل األول الخامسة التعديل على المادة • 

 .ووزير العدل الرئيس بالتشاور مع مجلس القضاء األعلى
القانون األساسي المعدل تنص على أن تعيين القضاة يكون بالكيفيـة التـي     من99وينبغي أن نتذكر أن المادة 

 .السلطة القضائية يقررها قانون
ف القضائية بقرار من رئيس الـسلطة  القضائية تنص على أن يكون شغل الوظائ  من قانون السلطة18والمادة 
 .الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى الوطنية

وبين التنسيب، هذا إضافة إلى إقحام وزير العدل، خالفاً للقانون، في شأن من  وهناك فجوة واضحة بين التشاور
 .مجلس القضاء األعلى وحده اختصاص

  يمتد ليشمل الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم-)2-24( للمادة وفقاً– بعد أن كان اختصاص المحكمة •
علـى دسـتورية القـوانين     والقرارات الرئاسية والوزارية واللوائح واألنظمة، تم تعديلها لتشمل فقط الرقابـة 

 .واألنظمة
 )أ-1-103(مادة والقرارات الرئاسية من نطاق اختصاص المحكمة، علماً بأن ال وبالتالي تم إخراج المراسيم

 .وغيرها القوانين واللوائح أو النظم األساسي تنص على أن تتولى المحكمة النظر في دستورية من القانون
  اإلعالم
والتلفزيون له مباشرة بعـد   سوماً رئاسياً يعيد فيه تبعية هيئة اإلذاعةاإلشارة هنا إلى أن عّباس أصدر مر تجدر

وذلك في محاولة لقطع الطريق على حماس مـن   أن سبق له أن عين نبيل شعث العام الماضي مسؤوال عنها،
عليه الخالدي قـائالً إن مجلـس الـوزراء هـو صـاحب       الحصول على منبر إعالمي رسمي، وهو ما عقب

 .العامة شاء الهيئات والمؤسساتاالختصاص في إن
باعتباره صاحب االختصاص وفقاً للقانون األساسي تغيير مهمـة اإلشـراف    وأضاف يستطيع مجلس الوزراء

مجلـس   والمؤسسات العاملة التي من ضمنها ملف هيئة اإلذاعة والتلفزيون، وقرار إرجاعه إلـى  على الهيئات
 .ريعيالوزراء ال يتطلب حتى عرضه على المجلس التش

  المؤسسة األمنية
كانت هي الشغل الشاغل لمؤسسة الرئاسة ومعهـا   محاولة نقل صالحية األجهزة األمنية مباشرة للرئيس عباس

 .يوسف ودحالن والرجوب قادة تلك األجهزة، ومنهم عالء حسني ونصر
من تتبع وزير الداخليـة  بحقيقة أنه وفقاً للقانون الساري فإن قوات الشرطة واأل إال أن هذه المحاوالت ارتطمت

يكـون إال بتعـديل    في الحكومة وأّي تغيير لتبعية األجهزة األمنية من وزير الداخلية لرئيس السلطة ال كعضو
 .المجلس التشريعي للقانون
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الوزراء ورئيس الوزراء مسؤولية حفظ النظام العام واألمن الـداخلي   وبحسب القانون األساسي يتحمل مجلس
أفرعهـا    من القانون األساسي، وهذا يعني أن وزارة الداخلية، ومن خـالل 70ليه المادة رقم إ وفق ما أشارت

جزء من مجلس الـوزراء   كالشرطة واألمن الوقائي واألمن الوطني هي من صالحيات وزير الداخلية الذي هو
 .التشريعي ويخضع لمراقبة ومحاسبة المجلس

  مرجعية القرار
قادة السلطة فجأة أنها  لمنظمة التحرير الفلسطينية وإدخالها مرحلة االحتضار تذكرعقد من اإلهمال المتعمد  بعد

والمعاهدات، وبالتالي فـإن الحكومـة القادمـة ال     المرجعية والممثل الشرعي الوحيد وبأنها من أبرم االتفاقات
 .المفاوضات عالقة لها بالسياسة الخارجية أو

  جدال حوله، لكن منظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى أن مؤسساتها فيوالقانونية ال وهذا من الناحية الفعلية
كافة أبنـاء الـشعب    حالة غيبوبة عميقة بعد محاوالت إحالل السلطة مكانها، لم تعد تمثل في صورتها الحالية

 .الفلسطيني، وهي بحاجة لتجديد وتفعيل وتحديث
ق التشريعي في إبرام المعاهـدات أو تعـديلها إال أن   األساسي نص مباشر على ح ورغم أنه لم يرد في القانون

يترتب عليهـا   من القانون األساسي يمكن تفسيرها في حدود ما ورد فيها من أن أي اتفاق أو معاهدة 92المادة 
 .التشريعي تحميل الخزينة العامة مبالغ مالية وأعباء ال تتم إال بموافقة المجلس

التراب الوطني ال يجوز االنفراد لشخص أو لسلطة تنفيذيـة بالتفـاوض    فمن باب أولى أن الحقوق الوطنية في
 .دون موافقة المجلس التشريعي بشأنها وإبرامها

  21/2/2006الجزيرة نت 
  

 اسرائيل االقرار بوجود حماس المنتخبة ديمقراطياعلى  :الداالي الما .49
  سيفر بولكر  

ر، يزور اسرائيل حاليا، وقد أجري مقابالت، وحاضر، زعيم التيبت الروحي المهاجر، الداالي الما الرابع عش
هو يدعو الي عدم العنف، والتفاهم بين . والتقي رجال اعمال، بل ونشر مباديء أفكاره في يديعوت احرونوت

ولكن الغريب أن . جميعها، حقيقية، جيدة ومطلوبة. بني االنسان والعطف وغيرها من القيم بمقاييس جيدة
الرابع عشر لم يستحسن االعتراض علي شريعة العنف التي يسلكها المتطرفون حضرة الداالي الما 
ولكن الغريب أن الزعيم الروحي طالب اسرائيل بشكل خجول أن تُقر بوجود حماس . االسالميون الفلسطينيون

  ). يجب احترام حقيقة أنهم وصلوا الي السلطة بانتخابات ديمقراطية، هذا ما قاله في ملحق السبت( 
  
  

فهو . ولم يطالب حماس بالتخلي عن الحرب المقدسة التي تخوضها ضد اليهود واالعتراف بوجود اسرائيل
 .اكتفي بعبارة عامة حول الحاجة لـ أكثر واقعية، فلماذا لم نسمع منه أن الحافالت قد انفجرت في شوارعنا؟

  21/2/2006يديعوت احرنوت 
 22/2/2006القدس العربي 

 
  تح أيضاًولف.. اختبار لحماس .50

  فهمي هويدي
صحيح أن حركة حماس تواجه بتسلمها السلطة تحدياً كبيراً، إال أن فتح تواجه تحـدياً ممـاثالً، وإذا كـان                    * 

كيف ستدير الصراع من موقع كانت دائماً على النقيض منه؟، فإن الـسؤال             : السؤال المطروح على حماس هو    
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حرر وطني ما زالت موجودة في حلبة الـصراع، أم          هل ستتصرف بحسبانها حركة ت    : المطروح على فتح هو   
هل ستحتفظ فتح بموقعهـا فـي       : أنها ستتخلى عن دورها وتترك الحلبة الغراق حماس وافشالها؟، بكالم آخر          

جبهة الصراع ضد االحتالل، فتنقذ اسمها وتطهر تاريخها، أم ستعتبر أن صراعها في المرحلة المقبلة هو ضد                 
  .حماس وليس ضد اسرائيل؟

نتائج المشاورات الجارية اآلن لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، ستجيب عن هذه األسئلة، فإذا شـاركت               * 
فتح في الحكومة، لتصبح مع حماس والقوى السياسية األخرى، حكومة جبهة وطنية احتشد فيها ممثلو الـشعب                 

يرة الحركة تتقدم فيها مصلحة الـوطن       الفلسطيني في الداخل بمختلف أطيافه، فإن تلك ستعد نقلة مهمة في مس           
على النقيض تماماً من الوجه المشرق والوضاء المستقر في الوجدان          . على ما عداها من حسابات ذاتية وفئوية      

ذلك أننا في الخارج اعتبرنا حركة فتح طليعة مناضلة جاءت لتقود تحرير فلـسطين مـن                . العربي واإلسالمي 
رأنا صفحاتها المتوهجة األولى التي حفلت بالمواقف النضالية الدالة على صدق           االحتالل االسرائيلي، أو هكذا ق    

ذلك االدعاء، لكننا في تعلقنا بـ فتح والتفاتاً حولها، لم ندرك بشكل كاف حجم المتحوالت التي طـرأت علـى                    
طيني، بعض شرائحها خالل العقود األربعة التي خلت، خصوصاً بعدما انتقلت من تونس إلـى الـداخل الفلـس                 

وصارت الحركة المناضلة سلطة حاكمة، وما تصورنا أن يجيء يوم تصبح المشكلة اآلتية في فلـسطين لـيس                  
  .تحريرها من المحتل اإلسرائيلي، انما تحرير السلطة من احتالل عناصر فتح لها

بأنه مـشرق   أدري أن ذلك تعبير يتسم ببعض القسوة، التي تتجنى على تاريخ فتح وسجلها الذي وصفته تواً                 * 
ووضاء في التاريخ الفلسطيني، لكن خبراتنا علمتنا أن رحلة الحركات السياسية والنضالية ال تثبت على وتيـرة        

لـذلك فـنحن إذ    . واحدة طول الوقت، وأنه كثيراً ما صارت بدايات تلك الحركات مختلفة بالكلية عن نهاياتهـا              
أن ماضيه، إال أننا حين نتعامل معه فإن تقييمنا لـه           نحترم تاريخ أي فصيل سياسي أو نضالي، وال نقلل من ش          

  .ينبغي أن ينبني على معطيات اللحظة الراهنة
فتح لم تعد كياناً واحداً متماسكاً، لكنه بات إطاراً يضم كيانات عدة، تختلف مواقفها، ليس فقط ازاء التعامـل                   * 

وإذ أقر بأن في فتح اناساً ال يزالون        . ينيمع حركة حماس، لكن أيضاً في تعاطيها لمجمل عناوين الملف الفلسط          
قابضين على الجمر، يحتفظون بنقاء واخالص المناضلين الشرفاء، إال أنني أسجل أيـضاً أن هنـاك تيـارات                  
أخرى نافذة، ما زالت مصرة على احتكار السلطة واالستئثار بالثروة، وفي سبيل ذلك فإنها لم تتردد في تلغـيم                   

 وأحسب أنها تتربص بها، وتحشد الحشود لمواجهتها بمختلف السبل، ولـن تفـوت              الطريق أمام حركة حماس،   
الفشال مهمتها، ومن ثم دفع الرئيس أبو مازن إلى الدعوة إلجراء انتخابـات        . فرصة االنقالب عليها إذا سنحت    

لحكـم  جديدة خالل فترة تتراوح بين ثالثة وستة أشهر، بدعوى أن حماس لم تتمكن من النهوض بمسؤوليات ا                
  .التي أنيطت بها

من المفارقات المثيرة لالنتباه أن الصالحيات التي منحها المجلس لرئيس السلطة، خصوصاً تعيـين رئـيس                * 
 النتزاعهـا مـن     2003ديوان الموظفين، هي ذاتها التي كان أبو مازن وهو رئيس للوزراء قد قاتل في عـام                 

يام دارت وإذا بنا نجد أبو مازن يعيدها أخرى لكي يمسك           رئيس السلطة في حينها، السيد ياسر عرفات، لكن األ        
  !.بها، وهو في موقع رئيس السلطة

، تستهدف إحكام رقابة رئـيس الـسلطة        »انقالب أبيض «هذه القرارات التي وصفها أحد ممثلي حماس بأنها         * 
ـ       )من خالل المحكمة الدستورية   (على أداء المجلس التشريعي      التـي  (ر فـتح    ، وابقاء جسم السلطة بيـد عناص

، من خالل التحكم في توظيف أية عناصر جديدة، سواء في األجهزة الحكومية أو تركيبـة                )تحتكرها من البداية  
، تقريراً عن قيام وزارات الـسلطة       )17/2في  (» الشرق األوسط «على صعيد آخر، نشرت     . المجلس التشريعي 

أولهمـا  : عناصر فتح دون غيرهم لتحقيق هدفين     بإجراء سلسلة من الترقيات والتعيينات واسعة النطاق، شملت         
مـن  . إحكام سيطرة فتح على الوزارات والمؤسسات، والثاني إرهاق حكومة حماس الجديدة واالثقـال عليهـا              

  :المعلومات المهمة التي أوردها التقرير ما يلي
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تمون إلى حركة فـتح     أنه في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات جرت ترقية جميع الموظفين الذين ين           * 
دون غيرهم، وأشارت إلى أن هذه الوزارة استحدثت ألول مرة منصب نائب مدير وقامت بشغله من عناصـر                  

  .في فتح
 مديراً ومديراً عاماً وجميعهم من فتح، وتمت      20وزارة الصحة الفلسطينية عينت خالل األسبوعين الماضيين        * 

جهزة األمنية ومرجعيات في حركة فتح، ومـن دون الرجـوع   هذه الترقيات بتدخل مباشر من مسؤولين في األ       
والمعـروف أن    .إلى رئيس لجنة الهيكلية في الوزارة، وهو موظف برتبة وكيل مساعد أو أي مستويات أخرى              

الوزارة تعاني من الفساد وسوء االدارة وبالذات في كل ما يتعلق بتحويل المرضى للعالج في الخارج، حتـى                  
الت بمثابة تجارة وهبات وعطايا من قبل مسؤولي الوزارة فزادت نفقاتهم في العام الماضي              أصبحت تلك التحوي  

  . مليون دوالر100إلى أكثر من 
 ألف عنصر جديد، وعلم أن السلطة أنشأت أخيراً معـسكرات تـدريب             13استوعبت وزارة الداخلية أخيراً     * 

  .ية، قبل أن تمارس حكومة حماس مهامهالعناصر من فتح الستيعابهم في سلك الشرطة واألجهزة األمن
 ألف موظف تكلف رواتبهم كل شـهر خزانـة          140ويذكر أن مؤسسات السلطة وأجهزتها األمنية تستوعب        * 

هذه مجرد نماذج للمساعي التي بذلها بعض المتنفذين في فتح الفشال حكومة حماس،             .  مليون دوالر  95السلطة  
تحدة واسرائيل، ناهيك عن أن هذا الموقف يسيئ إلى فتح ويسحب مـن   الذي هو هدف تتلهف عليه الواليات الم      

  .رصيدها
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  حماس لن ينقصها المال .51

  عبد الرحمن الراشد
تقديم العقوبة المالية على اعطاء الفرصة السياسية لحركة حماس، التي صارت الحكومة المنتخبة فلـسطينيا،               * 

قد تنادى تنظيم االخوان المسلمين في مصر الى تقديم التبرعات الـى حمـاس   ف. عمل يخدم حماس وال يضرها 
مجتمع النشطاء االسالميين لن يدخروا دوالرا من اجل دعم         . لسد اي نقص مالي، وفعلت حركات أخرى مماثلة       

الحركة الفلسطينية، ولن يصعب عليهم جمع مليار دوالر، وهو ما ستحتاجه ماليا لما تبقـى مـن هـذا العـام                     
  .كمرتبات لموظفيها

التنظيمات المعارضة والحكومات المنبوذة تبحث عن معركة تحد وهذه بالفعل معركتها، ولديها مخزون مالي              * 
  .هائل اثبتته مناسبات ماضية، حيث لم يعجزوا عن جمع االموال المطلوبة في كل قضية قرروا دعمها

» الحماسـيين «طى لسلطة فتح مـن قبـل، سـيجعل          تهديد حماس بحرمانها من المنح المالية، التي كانت تع        * 
. يولولون ويلطمون وامعتصماه، وسيساعد األطراف األخرى على تقديم البرهان على انها ضحية التآمر الدولي             

  .وبالتالي فان محاولة حبس حماس في الزاوية سيجعل منها بطال شعبيا ال يقاوم في طول المنطقة وعرضها
فمـن  . قانوني وسياسـي  : ال الجديد بعد انتصار حماس، فالخالف ينقسم الى شقين        وهنا ال بد ان نفكك االشك     * 

الناحية السياسية يبدو أن منع المساعدات هدفه اسقاطها او اضعافها، وهو هدف يخدم عدة اطراف على خالف                 
دوال ام  الشق اآلخر يتعلق بااللتزامات القانونية الواجبة علـى اي ادارة سـواء كانـت               . مع الحركة األصولية  

وليس من حق حمـاس ان تـرفض        . شركات، وهي ان ما وقع عليه من قبل يصبح ملزما لمن يجيء من بعد             
االتفاقات الموقعة سابقا من قبل السلطة الفلسطينية طالما انها قبلت الوظيفة السياسية، واال لـسادت الفوضـى                 

ملزمة بعودتهم فـي اتفـاق اوسـلو، ورغـم         فإسرائيل ال تستطيع ان تعيد الفلسطينيين الى تونس ألنها          . العالم
   .تهديدات شارون سابقا اال انه اضطر للقبول بها رغم انه لم يوقع عليها
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االتفاقيات الموقعة تحترم مهما وجدت اعتراضات      . بإمكان حماس ان تقول ما تريد، لكن من واجبها االلتزام         * 
 مفاوضات بطريقتها ورؤيتها السياسية، ولهـا ان        عليها، وان كان من حق السلطة الجديدة ان تكمل ما تبقى من           

  . ترفض أي اتفاق جديد يخالف توجهاتها
واعتقد ان لدى قادة حماس من الحكمة ما يجعلها تحذر التورط في لعبة التنظيمات الخارجية التي تـشجعها                  * 

  . منطقةعلى الرفض والمواجهة، ألن بعضها لها حساباتها واجندتها الخاصة في بلدانها او في ال
حماس لديها فرصة استثنائية ومهمة كبيرة تستطيع من خاللها ان تحقق للشعب الفلـسطيني حلمـه، الـذي                  * 

  .عجزت عن تحقيقه أمم ومنظمات وتاريخ طويل من المحاوالت الفاشلة
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 انعكاس سياسة حماس في السلطة .52

  شفيق ناظم الغبرا. د
لحكومة الفلسطينية وسط تكهنات تتعلق بسياسة التيار اإلسالمي الفلسطيني في بدأت المشاورات لتشكيل ا

هل تنجح حماس في تعويض مخاسر السلطة الفلسطينية المالية من : المرحلة المقبلة، لهذا تنتشر التساؤالت
ئيل من خالل التزامات مالية عربية وإسالمية؟ وهل تنجح حماس في التعامل مع التحديات التي تفرضها إسرا

خالل االستيطان والتصفيات والعنف؟ وهل تحترم حماس االتفاقات القائمة بين السلطة وبين اسرائيل والى اي 
حد؟ هل تنجح حماس في تقوية الموقف التفاوضي الفلسطيني مع إسرائيل؟ وهل تتمسك حماس بالديموقراطية 

لمجتمع؟ هل تكون تجربة حماس بداية لنضج والتعددية فال تسعى لفرض أجندتها وتصوراتها االجتماعية على ا
 التيار االسالمي أو تكرار لتجارب التيارات اإلسالمية في دول مثل السودان وأفغانستان وإيران؟

ويمكن التأكيد بأن حماس ستصطدم مع النهج التسلطي والقمعي إلسرائيل، فإسرائيل ستستمر في فرض 
متحان سيفرض على حماس الرد ومواصلة النضال ضد إسرائيل، االحتالل وفي إجراءاتها التعسفية، وهذا اال

ولكن حماس التي تقود السلطة ال تستطيع ان ترد بالطريقة ذاتها التي كانت ترد من خاللها، عندما كانت في 
المعارضة، بل ستحاول اسرائيل استفزاز حماس وجرها للمواجهة التي تسمح إلسرائيل بانتهاك السلطة 

هل تنجح حماس في بلورة وسائل جديدة للنضال على الصعيد التنظيمي : بقى السؤالوضربها، لهذا سي
 والنضال السلمي الذي يحرج إسرائيل وال يسمح لها باستخدام قوتها العسكرية؟

ان مقدرة حماس على التركيز والنجاح سيرتبط بمدى بلورتها لوسائل جديدة للنضال، ومن الضروري ان تطبق 
ه وحدة وطنية بينها وبين جميع الذين تختلف معهم سياسياً واجتماعياً، االلتقاء اإليجابي حماس في الوقت نفس

مع اآلخرين سياسياً سيترك أثراً كبيراً على مستقبل العمل السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة، وهذا يعني عدم 
دية السياسية والفكرية فرض مواقف حماس على المجتمع وعلى أفراده، في ظل تأكيد احترام حماس للتعد

 .واإلنسانية
ولكن حماس ستكتشف من خالل المعايشة ان النجاح السياسي لديه قوانينه ومبادئه وطرق تطبيقه، وستكتشف 
ان النجاح في بناء حكومة تتواجه والفساد اإلداري والبيروقراطية وضعف األداء هو اآلخر يتطلب سياسات 

رة ووسائل قيادة، لهذا، فإن تشكيل حماس للحكومة يمثل مدخالً في مبنية على علم وفكر وتوجه وحسن إدا
العمل الديموقراطي واإلصالحي العربي، ان هذه التجربة في البداية سينعكس نجاحها أو فشلها على العالم 

  .العربي ودور التيارات اإلسالمية فيه
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 قضية فلسطين بعد انتصار حماس .53
  عدنان السيد حسين. د

قد تتعّدد االجتهادات في تفسير وصول حركة حماس الى قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية على الصعيدين 
التشريعي والحكومة، والتزال االسئلة منصّبة على أسباب هذا الحدث التاريخي بعد تراجع حركة فتح، الحركة 

 .االولى التي أطلقت الرصاصة الفلسطينية االولى
 .تتداخل االسباب الداخلية مع االسباب الخارجية في هذا الحدث الذي ال يزال يتفاعل داخل فلسطين وخارجها

هل ما جرى هو عملية ديموقراطية قياساً بآليات الديموقراطية المعتمدة في الغرب االوروبي واالميركي؟ 
ها بالعنف واالرهاب؟ وهل ستتمكن ولماذا تمكنت حماس من تحصيل االغلبية على رغم االتهامات الغربية ل

 هذه الحركة من التوفيق بين منطق الثورة وضرورات السلطة السياسية وما تحمله من تعقيدات؟
لطالما تحدثت االدارة االميركية عن غياب الديموقراطية في العالم العربي، ولطالما حّرضت الفلسطينيين في 

ت الحرة، وكثيراً ما عقدت االدارات االميركية المتعاقبة عهد الرئيس ياسر عرفات على ممارسة االنتخابا
 .والصحراء العربية المجدبة، والعصية على الديموقراطية» اسرائيل الديموقراطية«مفارقة كبرى بين 

 في المئة من الفلسطينيين في االنتخابات التشريعية العامة، وعندما تفوز 73اليوم عندما يشارك اكثر من 
في غالبية اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بشهادة لجان المراقبة الدولية والمحلية حماس وبمفردها 

للعملية االنتخابية،،، وبعدما جرت االنتخابات وسط اجواء عادية وطبيعية من النزاهة واالستقرار واالنتظام 
 ية؟العام، هل يصّح طرح السؤال في ادارة الرئيس بوش عن الديموقراطية الفلسطين

ال داٍع للتذكير بان االنتخابات الرئاسية االميركية، وانتخابات الكونغرس بمجلسيه، لم تجلب خمسين في المئة 
من الناخبين االميركيين، ناهيك عن الدور المالي لشركات إنتاج السالح، والشركات المالية الكبرى، في صنع 

العسكري المركّب هو المسيطر على السياسة الرئاسة في البيت االبيض، حتى صار التحالف الصناعي ـ 
 .والساسة في الواليات المتحدة

 :وال ضرورة لشق النفس في الدوائر الغربية لمعرفة اسباب صعود حماس، ثمة سببان أساسيان هما
ـ فشل صيغة مدريد، ثم اتفاقات اوسلو، وصوالً الى واي ريفر، وكذلك فشل اللجنة الرباعية الدولية، ومعها 1

 .طة الطريق، في إقناع شعب فلسطين بأي تقدم حقيقي نحو التسوية العادلةخار
لقد أعطى الفلسطينيون اكثر مما يملكون من اجل التسوية، قاموا بتعديل ميثاقهم الوطني، فغّيروا الجغرافيا 

 بدولة ، ماذا حّصلوا في المقابل؟ وعد»بوجود اسرائيل«والتاريخ، ليتيحوا لقيادتهم االعتراف التاريخي 
فلسطينية لم تتحقق، مصادرة للقدس الشرقية، مع بناء الجدار العنصري العازل، مزيد من االستيطان اليهودي 
في الضفة الغربية بما يحّولها الى معازل متباعدة، رفض اي حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، والتخلي 

ات السلطة الوطنية الفلسطينية في المال، وسالح عن قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، ضرب كل مقوم
الشرطة، والتواصل االداري داخل الضفة، وبين الضفة والقطاع، وفوق ذلك كله، التخلي عن اوسلو وما نتج 

 .عنها، والتخلي حتى عن خارطة الطريق، وترك الفلسطينيين اسرى وعود كاذبة ال طائل منها
سياسي داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، وظهور حركة فتح بمظهر ـ تفشي الفساد المالي واالداري وال2

 .المنقسم، والمضطرب، والحائر في اعتماد سياسة ما
لقد عّمت فوضى السالح، وتفاقم البؤس االجتماعي وسط المخيمات وخارجها، وتراجعت معدالت التنمية الى 

سط حمالت التشكيك المتبادلة، وفي كل ذلك، الحضيض، وكادت االشتباكات ان تقع بين الفصائل الفلسطينية و
غاب البرنامج الوطني الفلسطيني الموّحد رغم تدخل القاهرة مراراً وتكراراً من اجل انجاز الهدنة المسلّحة بين 

 .اسرائيل وحماس والجهاد وكتائب االقصى
اعم لقضية فلسطين، التي لم إذاً، ثمة جو من اليأس واالحباط مخّيم على فلسطين، هناك كفر بالعمل العربي الد

تعد قضية العرب االولى، ولم تعد قضية مركزية للنضال العربي بعدما صار كل بلد عربي مهدداً في وحدته 
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الوطنية، وبعدما تآكلت مشاريع التنمية العربية، وبعدما هوى الثقل السياسي العربي في المحافل الدولية الى 
 عد كل ذلك، هل نستغرب وصول حماس الى قيادة السلطة الفلسطينية؟ادنى درجة منذ اكثر من نصف قرن،،، ب

صحيح ان السلطة تأخذ من حساب الثورة، اي من المقاومة، فهل تستطيع حماس التوفيق بين واقع السلطة 
ومنطق الثورة؟ الجواب يتوقف على مدى ما يبتدعه الفلسطينيون من وحدة نضالية وطنية، ومن االتجاه صوب 

الوطني الموّحد، والجواب يتوقف على دعم عربي لطالما تراجع حتى العدم، فهل ستساعد الحكومات البرنامج 
العربية حكومة حماس المقبلة على مواجهة االعباء السياسية المتراكمة، وما أثقلها؟ والجواب يتوقف على بداية 

ة مبادرة روسية في هذا الصدد، ، ثم1948استعداد دولي لتفهم حقائق ساحة فلسطين، وعما تختزن منذ العام 
 .وتأييد فرنسي لها، ما أقلق االسرائيليين في بداية مرحلة حماس

هناك اعتراف بشرعية وصول حماس الى السلطة، وتستعد موسكو العالن مبادرة تُخرج فيها حماس من دائرة 
ام دولتين لشعبين االرهاب، بينما تشارك باريس الموقف الروسي في دفع حماس نحو مواقف تقود الى قي

 .يعيشان بسالم وأمن) فلسطين واسرائيل(
متى تقوم دولة : قبل ان تُسأل حماس عما اذا كانت تعترف بوجود اسرائيل، ثمة مطلب فلسطيني جماعي هو

فلسطين فوق الضفة والقطاع بعاصمتها القدس الشرقية؟ وما هي الحلول العملية لقضايا الالجئين واالمن 
   وغيرها من القضايا العالقة؟والحدود والمياه
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  حد السيف ىلمواصلة العيش عل.. قيادة اكثر تطرفال ..اسرائيل .54
 نحميا شترسلر

طوال سنوات علمونا عدم اجراء مفاوضات مع نظام غير ديمقراطي النه نظام غير مستقر يوقع علي 
ولكن ها نحن نري في المناطق .  وأن الشعب ال يقف من ورائهاالتفاقيات اليوم ويختفي عن الوجود غدا ـ

تحديدا وفي ظل االحتالل القاسي كيف ينجح الشعب الفلسطيني في اجراء انتخابات ديمقراطية ومن اكثر 
اال أن النتائج ال تروق السرائيل كثيرا ـ ايهود اولمرت . المعارك االنتخابية ديمقراطية في الوطن العربي

 . فحصل علي حماسرغب في فتح
ما العمل؟ تحويل حماس الي غول يرغب في تدمير اسرائيل الن الغيالن يجب أن تقتل ويحرصون علي أن 
يفهم الشعب الفلسطيني ان الحصول علي الطعام يلزمه بالعودة الي فتح التي تحولت الي واحدة من عشاق 

 أقسمنا في السابق باننا لن نتفاوض مع السياسة االن هي لن نتفاوض مع حماس ـ تماما كما. صهيون فجأة
لذلك ستوقف اسرائيل تحويل االموال للسلطة وتصعب نقل البضائع والعمال اليها ـ حتي يتعلموا . ف ابدا.ت.م

كيف صاغها دوف فايسغالس في لقاء لقيادة حزب كديما؟ سنجعل الفلسطينيين يضعفون دون أن . الدرس
 . يموتوا فانفجر المشاركون ضحكا

هذا . قم حماس الذي شكله اولمرت يري في اقامة البرلمان برئاسة حماس خطوة تعني دفن اتفاقيات اوسلوطا
 1996ادعاء مربك بعض الشيء في ظل حقيقة أن اولمرت نفسه هو الذي اوصي رئيس الوزراء نتنياهو في 

 بنيت حتي ذلك الحين مع ياسر بأن يفتح انفاق المبكي في القدس متسببا باشعال المناطق وتدمير العالقات التي
 .عرفات والقضاء علي اآلمال التي علقت علي اتفاقيات اوسلو

بعد ذلك واصلت الحكومة بناء المستوطنات بكل قوة وعنفوان وعندما اندلعت االنتفاضة الثانية أعلنت بان 
 .السلطة الفلسطينية هي كيان داعم لالرهاب ودمرتها هي وياسر عرفات

ي حل محل عرفات كان القائد المريح جدا بالنسبة السرائيل واالكثر اعتداال الذي يمكنها ان محمود عباس الذ
ال تحسين في معيشة . هي لم تعطه أي انجاز. ولكنها قامت بالقضاء عليه هو ايضا كزعيم لشعبه. تحصل عليه

ستيطانية وال حتي فك الناس الصعبة في المناطق وال ازالة للحواجز وال اطالق للسجناء وال تفكيك بؤر ا
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ابو مازن طلب االلتقاء . االرتباط عن غزة الذي تم بدال عن ذلك بصورة احادية الجانب ومن دون تفاوض معه
ومع ذلك عرفت اسرائيل كيف تقول عنه بصوت . مع شارون طوال أشهر اال ان طلبه كان يرفض بصلف

 .انه لزعيم ضعيف: مشبع بالشفقة
ف ال تنجح في دفع االمور نحو اقامة .ت.ان المعاناة والضائقة في ازدياد وان موعندما ادرك الفلسطينيون 

قرار . كلما عذبوهم تكاثروا واندفعوا اكثر فأكثر: هذا ما اكتوي به وعيهم. الدولة صوتوا لقيادة اكثر تطرفا
نابعة من نفس نهج حكومة اسرائيل بعدم تحويل اموال الضرائب التي تجبيها من أجل الفلسطينيين مقابل عمولة 

ان ساء وضع الفلسطينيين وتدهوروا اقتصاديا، فسيستسلمون ويخضعون ويقومون : التفكير الخاطيء والقاسي
فقرهم . اال انه كان علينا ان ندرك قدرتهم علي الصمود.  امام المحتل االسرائيليحباسقاط حماس واالنبطا

عيشون مع دخل اقل من دوالرين في اليوم وربع االطفال  في المئة من السكان ي40. اصبح اليوم فظيعا ومخيفا
 بالمقارنة مع 14 دوالر سنويا فقط ـ واحد من 1300يعانون من سوء التغذية والمنتوج القومي للفرد هو 

 فالي اين يمكن ايصالهم اقل من ذلك؟. مستوي الحياة في اسرائيل
ن المستحقة لدي اسرائيل فستدخل السلطة في أزمة عباس قال باالمس انه اذا لم يتم تحويل اموال الفلسطينيي

الذي هو مالهم في (بدال من ان يأتي المال من اسرائيل . خطيرة ولكن الحل البديل سيظهر دائما كما تعودنا
سيحصلون علي تبرعات من العالم العربي وايران االمر الذي سيعزز تأثير ايران ـ خالفا للمصلحة ) الواقع

ولكن الحقائق هي ان حماس . رت يتحدث عن سلطة ارهابية تشكل خطرا علي وجود اسرائيلاولم. االسرائيلية
 . نفذت في السنة االخيرة عملية واحدة وكل العمليات االخري نفذت علي يد فتح او الجهاد االسالمي

يبدي هي حكومة اسرائيل في الوقت الذي ) 1994اتفاق باريس (وهكذا يحدث ان من يخرق االتفاقيات االن 
يتحدثون وفي الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الشاباك بافراط عن تهديد استراتيجي، . فيه قادة حماس المسؤولية

هم عن تحويل حماس الي تنظيم سياسي ويكررون القول بانهم مستعدون لتطبيق كل االتفاقيات ويقترحون 
طوط حزيران ـ وهذا فقط موقف  سنة مقابل االنسحاب الكامل حتي خ20 ـ 15حتي وقف اطالق نار لمدة 

 .ابتدائي التاحة المجال للمفاوضات
ما زال من الممكن اكتشاف شرارة تبعث اآلمال . ولكن يبدو ان حماس ليست متطرفة كفاية بالنسبة السرائيل

تدمير الزعامة القائمة حتي تقوم بدال عنها : ولذلك تعود اسرائيل للسياسة التي تخصصت بها. بالتسوية عندها
 .هكذا دمرت السلطة وعرفات وعباس ـ وحماس أتت. زعامة اكثر تطرفا

وعندما يتضح للشعب الفلسطيني ان ال حماس وال الجهاد ينجحون في تحسين وضعهم ـ سيتوجهون لالشد 
 .مواصلة العيش علي حد السيف الي ابد اآلبدين: تطرفا أي القاعدة ـ وعندها ستحقق اسرائيل هدفها

 21/2/2006) هآرتس (
  22/2/2006القدس العربي 

 
  السلطة سيواجه امتحانا قضائياىتعويق نقل االموال ال .55

 شلومو غازيت
منذ اتفاقات اوسلو وباريس، . اسرائيل ال تسهم ولو بقرش صديء واحد من نفقتها العامة للسلطة الفلسطينية* 

وأنه يجب عليها تحويل هذه تقرر أن اسرائيل تجبي الضرائب والضريبة الجمركية من اجل الفلسطينيين، 
علي العكس، هذه الجباية تشكل تقريبا كل . صحيح، المبالغ الُمتحدث عنها ليست صغيرة. االموال الي أصحابها

بيد أنني ال أعلم هل . الدخل الذاتي الذي للسلطة الفلسطينية من الضرائب والضريبة الجمركية علي سكانها
الحديث عما يشبه إنامة أجرة، وسيضطر قرار . موال الي غايتهايجوز لحكومة اسرائيل أال تحول هذه اال

 .الحكومة في هذا الشأن الي مواجهة امتحان قضائي
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حاصل مقدار المال الذي سيبلغ الي الفلسطينيين ليس قابال للتوجيه من الخارج، ال امكانية للسيطرة وللتحكم * 
تحاول  .بالدعم، وتلك التي ستجف النعدام التمويلمن الخارج بالجهات واالجهزة الفلسطينية التي ستتمتع 

يحاول أناس حكماء علي نحو عام الفصل والفصم بين حاجات الشعب . حكومة اسرائيل اليوم تربيع الدائرة
الفلسطيني، كل تلك الخدمات االنسانية التي ال يريدون قطعها ـ مثل الخدمة التربوية والصحية ـ وبين تمويل 

 .ألمني الفلسطيني، كل تلك الجهات التي تهددنا باالرهابالجهاز االداري وا
ان من ُيجهد نفسه ويحاول البحث عن حل في هذا االتجاه يتجاهل القاعدة األساسية ـ أنه ال يوجد للمال * 
ال يمكن تلوين المال وتوجيهه لهذا الهدف أو ذاك، من غير أن يكون لذلك أثر واسع عام في الموازنة . لون

إن ما سيقرر في نهاية الحساب هو حاصل الكعكة المالية ـ الموازناتية التي سيمتلكها . لفلسطينيةالوطنية ا
 .الفلسطينيون

في خالصة األمر، اذا ما تصرفنا هذا التصرف واذا أقنعنا سائر الدول المانحة بأن تتصرف التصرف نفسه، * 
 االحتياجات المدنية ـ االدارية للكيان فالجهات الخارجية ستمول جميع. فستنشأ ِقسمة مثيرة لالهتمام

الفلسطيني، أما حكومة حماس، بنفقتها المحدودة، فستستطيع أن تُخصص النفقة كلها لالنفاق علي جهازها 
 .األمني

 21/2/2006) معاريف (
  22/2/2006القدس العربي  

 
  الءات إسرائيل  .56

 أحمد شلبي
 وما اعقبهما من اتفاقيات وتفاهمات في اماكن        2و1 اوسلو   عندما وافقت فتح وممثلوها الشرعيون علي اتفاقي      * 

اخري لدفع عملية السالم جاء شارون وقال انه ال يعترف بأي من هذه االتفاقيات حتي عندما تـدخلت امريكـا                    
علي استحياء بما يسمي خارطة الطريق التي وافق عليها الفلسطينيون وضع شارون العقبـات امـام تطبيقهـا                  

  !من الذي عاق تنفيذ ماتم االتفاق عليه؟: ومن هنا نجد السؤال يطرح نفسه.. ونهاوأفرغها من مضم
االن تشترط اسرائيل ان تعترف حماس بهذه االتفاقيات رغم انها احرقت اوراقهـا مـن خـالل طائراتهـا                   * 

ـ       . اتها واشعلت النيران في كل بيت فلسطيني      بابوصواريخها ود  سب فإسرائيل تتفاوض للتفاوض فقط من اجل ك
لهذا فهي في كل مرة تخلق الحجج التي تؤدي الي تعثر مفاوضـات بدايـة               .. الوقت لتحقيق اهداف استراتيجية   
  .الطريق حتي ال تصل الي نهايته

 فهي في كل مرة تضع العربة امام الحـصان حتـي يتوقـف              ،هذه المبررات االسرائيلية التنطلي علي احد     * 
د مطلق من الواليات المتحدة حتي وان كان هـذا علـي حـساب              يحدث هذا وسط دعم وتأيي    .. الركب السلمي 

المواطن االمريكي الذي سلم نفسه وماله للمفهوم الصهيوني ولنتذكر علي سبيل المثال سفينة التجسس ليبرتـي                
التي اصابتها اسرائيل بقاذفتها وصواريخها فقتلت وأصابت الضباط والجنود االمريكيين ولم يوجه لها اي مالم               

 العكس تم تهديد من بقي علي قيد الحياة وطلبوا منهم ان يلتزموا الصمت وتم االعالن عن ان الحادث                   بل علي 
  .وقع بطريق الخطأ رغم انه حادث مع سبق االصرار والترصد

.. هل يستطيع ان يقف امام الالءات االسرائيلية؟ أشـك .. العالم الذي وقف بجانب اسرائيل امام الالءات العربية   
عم ان كثيرا من األجيال التي بدأت مع القضية الفلسطينية ومن سيأتي بعدها قد ال يعاصـرون حـال      بل إني از  

  !!لهذه القضية خاصة اذا كان التفاوض بيد اسرائيل وحدها
  22/2/2006أخبار اليوم 
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