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  نظاما عبد اهللا ومبارك غير مستقرين : إسرائيليانضابطان  .1

أشعل قائدان في الجيش اإلسرائيلي يوم أمس نار أزمة دبلوماسية          : 23/2/2006 السفير    في حلمي موسى كتب  
وقد حاولت  . دما أعربا في مناسبتين منفصلتين عن تقديرهما بأن النظامين األردني والمصري غير مستقرين            بع

القيادة اإلسرائيلية طوال ليلة أمس إطفاء نيران األزمة التي انطلقت شرارتها مع األردن في حين لم يعرف بعد                  
ائير نافيه أنه في ضوء المخـاطر القائمـة         وأعلن قائد المنطقة الوسطى الجنرال ي     . رد الفعل الرسمي المصري   

 ردود فعل غاضبة من     تهوقد أثار تصريح  . فإن الملك عبد اهللا الثاني قد يكون آخر ساللة الهاشميين في األردن           
جانب المسؤولين األردنيين حيث أدانه على الفور القائم بأعمال السفير األردني عمر نظيف وأعلن أنه ينتظـر                 

وطلب األردن مـن إسـرائيل رسـميا        . ئيلية باتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد هذا الضابط      قيام الحكومة اإلسرا  
وطالب . اتتصريحالوهذا ما دفع القيادة اإلسرائيلية إلى إطالق رسائل مطمئنة وإدانة           . التنصل من هذه األقوال   

 تـنم عـن إدراك      عدد من المعلقين اإلسرائيليين بتكميم أفواه الضباط الذين يطلقون تـصريحات متعجرفـة ال             
وسارع موفاز وحلوتس إلى إصدار بيان مشترك باسم وزارة الدفاع يقوالن           . لحساسية الوضع السياسي المحيط   

إن إسرائيل ترى فـي     .  إن األقوال المنسوبة لقائد الجبهة الوسطى ال تعبر عن الموقف الرسمي اإلسرائيلي            :فيه
ن وزير الدفاع ورئيس األركان أمرا بفحص األمر ورؤيـة          وإ. األردن دولة مستقرة تسهم في استقرار المنطقة      

 أن إسرائيل تقدر وتحترم إسـهام األردن        أيضاًوجاء  . ما إذا كانت أقوال الجنرال نافيه قد أخرجت عن سياقها         
وفي محاضرة مغلقة أمام دبلوماسيين وصحافيين في المركـز         . الحيوي في االستقرار اإلقليمي وترسيخ السالم     

مهور والدولة تحدث نافيه عن المخاطر التي تواجه إسرائيل في الجبهتين الشمالية والـشرقية فـي                المقدسي للج 
وتنبأ بمستقبل أسود للنظام الملكي     . ضوء تعاظم قوة حماس وازدياد ما أسماه بخطر اإلرهاب اإليراني السوري          

وأشار . د اهللا سيكون هناك ملك آخر     ال أريد أن أتنبأ ولكنني لست على ثقة بأنه بعد الملك عب           : وقال. في األردن 
إلى أن حماس تعزز قوتها كما ان تعزيز محور طهران حماس يخلق وضعا تتمكن فيه حماس مـن الـسيطرة                    
على السكان في األردن، ومن الجائز أن نجد أنفسنا، ال سمح اهللا، في وضع يغدو فيه عبد اهللا الملك الهاشـمي                     

لضجة قامت إثر عجز المترجم عن إدراج عبارة، ال سـمح اهللا والتـي   وحسب نافيه، فإن ا. األخير في األردن  
وقال للمراسـلين   . تعني أن القول جاء في إطار اإلعراب عن الخشية في إطار تحليل الوضع وليس إبداء أمل               

العسكريين بعد الضجة اإلعالمية إن عددا من األقوال المنسوبة إليه أخرجت عن سياقها وإنه كان هناك خطـأ                  
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وشدد على أنه ينوي إرسال رسائل اعتذار وتوضيح لنظيريه في األردن قائدي الجبهتـين         . لترجمة الفورية في ا 
وأضاف أنه قال كالمه في معرض التقدير للملك وفي موضع اإلشادة بالتعـاون             . الوسطى والشمالية األردنيين  
غير أن أقواال   . اس بالملك األردني  وقالت مصادر عسكرية إن نافيه لم يقصد المس       . الجيد بين إسرائيل واألردن   

ال تقل أهمية صدرت في اليوم نفسه عن نائب رئيس األركان الجنرال كابلنسكي تشير إلى أن التصريحات تعبر               
إذ قال في محاضرة أمام اقتصاديين في حيفا أمس بوسعنا أن نلحـظ             . عن قناعة مشتركة لدى القيادة العسكرية     

ومـن ذلـك    .  الدينامية جدا، حيث إن انعدام الوضوح فيها بارز جـدا للعيـان            اليوم في المنطقة منظومة بالغة    
ولكننا أيضا  . كما أنه من الواضح أن سوريا تعيش مرحلة غموض        . التغييرات التي طرأت هنا مع فوز حماس      

  . نرى في مصر كل االشارات األولية التي قد تلمح إلى اهتزاز السلطة الراسخة لمبارك
 احيل الى لجنة    نافيهوكالة االنباء االردنية علمت ان       أن   بترانقالً عن   عمان   من 23/2/2006الدستور  ذكرت  
  .للتحقيق

عبد االله الخطيـب اتـصاال      األردن  تلقى وزير خارجية    : 22/2/2006 بترا   –وكالة األنباء األردنية  وأضافت  
ان  وقالـت . يـه تي أدلى بها ناف أعربت فيها عن أسفها للتصريحات ال،هاتفيا من وزيرة خارجية اسرائيل ليفني     

مبديـة اعتـذارها عـن هـذه         ..هذه التصريحات ال تمثل باي شكل من االشكال السياسة الرسمية االسرائيلية          
  . التصريحات

  
   على ارضية برنامج عباس في الحكومةفتح توافق مبدئياً على المشاركة .2

ود الزهار عقد اجتماعاً في غزة مع محمأن : غزة من فتحي صّباح عن مراسلها 23/2/2006 الحياة نشرت
 ان الحد االدنى لقبول الشراكة في الحكم هو قبول حماس :قيادات من فتح التي اكد رئيس كتلتها البرلمانية

واشار الى تفاهم مشترك حول االستمرار في سياسة االصالح التي بدأت منذ اعوام، سواء . ببرنامج عباس
 .السياسي، الفتا الى ان الجانب السياسي اخذ الحيز االكبر من الحوارعلى الصعيد االداري او المالي او 

شدد على انه في وان المصلحة الوطنية تتطلب ان تكون هناك حكومة ائتالف وطني،  من ناحية أخرى واعتبر
اقر الزهار بصعوبة المرحلة ومن جهته  . منهاحال جاء قرار فتح بالمشاركة فسيتم فرضه على الرافضين

 كرر موقف ,وحول االتفاقات وااللتزامات التي تحدث عنها عباس .لة وبحاجة حماس الى فتح كي تجتازهاالمقب
الى ذلك، اعربت مصادر مقربة من حماس عن اعتقادها ان . ل بكل ما هو في مصلحة الشعب الفلسطينيوقبال

 حوارا مع يد آخر على صعاجرتبينما . الحركة عزفت عن فكرة ارسال رد على خطاب التكليف الرسمي
ان  حيث أشار إلى .مصطفى البرغوثي الذي وصل الى القطاع بعدما سمحت له سلطات االحتالل بذلك

  .مشاركة قائمته في الحكومة القادمة رهن بالتوافق حول برنامجها السياسي االجتماعي
 بحاجة د أشار إلى أنهم إلى أن عزام االحم:غزة من 23/2/2006 الخليج اإلماراتية  مراسل طاهر النونوونوه

  .معارضة بناءةحيث أنه في حال عدم التوافق سيكونون , إلى مزيد من اإليضاحات من حماس
ن برنامج الحكومة الذي سـيتم      أ ,الزهارإلى قول    : 22/2/2006 48 عرب    مراسلة موقع  الفت حداد وأشارت  

, وأضـاف قـائال  ، هاامج كل من شارك في  االتفاق عليه، هو الذي سيقدم للمجلس التشريعي، وبالتالي يصبح برن         
نسعى كي يلبي البرنامج احتياجات كافة أبناء الشعب الفلسطيني ويجيب على كل التساؤالت المتعلقة بالعالقات               س

  .مع االحتالل والعالقات مع الخارج وبالعالقات الداخلية ومع األمة العربية واإلسالمية
انه تم إلى أشار أن عزام االحمد : غزة من  أكرم اللوحن مراسلها نقال ع23/2/2006 الحياة الجديدة وجاء في

 بتركيبته الجديدة وإيجاد هالتفاهم مع حماس حول ضرورة التعاون المشترك داخل المجلس التشريعي وإنجاح
عالقات ديمقراطية داخله مشددا على أن القانون سيد الموقف في أي خالف قد يحدث في التعامل مع القضايا 

  .دة والقديمةالجدي
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 يحيى موسى، من ان المرونة      هقالإلى ما   : غزة من   23/2/2006 الشرق األوسط    مراسلصالح النعامي   ولفت  
. التي أبداها اعضاء وفد فتح فاقت توقعات حماس، مشيرا الى ان الجانبين اتفقا حول معظم القضايا التي اثيرت                 

واعتبر أن النجاح   . روط التي تضمنها كتاب التكليف     أن الصيغة التي ستعد ستصلح أيضاً للرد على الش         اوضحم
 .في التوصل لصيغة تسمح بانضمام فتح، ستصلح ايضاً لتجاوز الشروط التي وضعها ابو مازن

علم ان إسماعيل هنية سيزور القاهرة خالل سـاعات          أنه   :القاهرة من   23/2/2006القبس الكويتية   وأوردت  
وقالت مصادر مطلعـة ان      .ول نتائج مباحثات رايس وتشكيل الحكومة     للقاء المسؤولين المصريين والتشاور ح    

هناك خالفا بين حماس وفتح حول نسب مشاركة كل منهما، حيث تتمسك حماس بأن تكون النسبة مماثلة للنسبة                  
  .التي حصل عليها كل فصيل من مقاعد البرلمان، فيما تطالب فتح ان تكون نسبتها اكبر من ذلك

  
  مل بواقعية ومرونة بعد تشكيل الحكومةحماس ستتعا: نزال .3

 مسؤوال مصريا   ، أمس ،د محمد نزال انه التقى    يكتأ:  القاهرة من 23/2/2006عكاظ   مراسل   سيد عبدالعال ذكر  
 اكد رفضه للغة التهديد     إال أنه  ,رفيعا وابلغه ان حماس ستتعامل بواقعية ومرونة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية          

  .التي استخدمتها رايس
 نـزال أن يكـون ثمـة        ينف إلى   :القاهرة من   23/2/2006 الخليج اإلماراتية    م مراسل محمود عبد الرحي  ونوه  

قال إن هذه المصادفة مثلت فرصة لنقل رسالة تحذير         و ومباحثات رايس في القاهرة،      تهتزامن مقصود بين زيار   
ها سيأتيان بنتائج عكـسية، فـي   إلى الجانب األمريكي مفادها أن التحريض على حماس والسعي إلفشال حكومت          

 أطرافاً في فتح بالتـآمر مـع        في نفس السياق  واتهم   .تهدارإ وكبح جماح المتطرفين في      همحاولة لترشيد قرار  
الكيان الصهيوني وأمريكا على حماس، مشيرا إلى أن جبريل الرجوب ومحمد دحالن على وجـه الخـصوص            

  .الوضع الجديديعمالن على إثارة أجواء التحريض للتشويش على 
  

  فتح تبدأ خطواتها االحتجاجية ضد سلطة حماس .4
 أولى خطواتها ، أمس،فتح بدأتأن : رام اهللا عن مراسلها من محمد يونس 23/2/2006الحياة نشرت 

المعارضة الجراءات سلطة حماس، بتنظيم مسيرة واعتصام في رام اهللا لالحتجاج على قرار عزيز الدويك 
 من موظفي فتح 200وشارك في المسيرة أكثر من  .لمجلس التشريعي وإخالء مكتبه ابتجميد تعيين أمين عام

وأطلق المشاركون هتافات مناهضة لرئيس  .العاملين في مؤسسات السلطة يتقدمهم عدد من نواب الحركة الجدد
ح وشارك بضعة مسلحين من الجنا .كما تهجم بعض المشاركين على الدويك ومساعديه. المجلس وقراراته

والقى نواب  .العسكري للحركة في هذه المسيرة واالعتصام، لكنهم امتنعوا عن اطالق النار داخل حرم المجلس
لقرارات ووصفوها بغير القانونية، لوكوادر ينتمون للحركة كلمات امام المجلس اعربوا فيها عن معارضتهم 

 مسؤول في الحركتين الى ان التوتر الذي اشار غيرفي هذا السياق و .وتعهدوا ابطالها باللجوء الى القانون
  .رافق هذه القضية سيترك أثراً على فرص مشاركة فتح في الحكومة

 كتائب شهداء األقـصى   أن  : رام اهللا المحتلة   من   يوسف الشايب عن مراسلها    23/2/2006الغد األردنية   ونقلت  
من حديد كل من يرى نفـسه أمـام         وتوعدت بأنها ستضرب بيد     , حماستجاوز القانون من قبل كتلة      استنكرت  

  .القانون، وأنها لن تقف مكتوفة األيدي إزاء مثل هذه األعمال، مع تأكيدها على حرمة الدم الفلسطيني
ورغم ترحيبه بما وصفه باالحتجاج الديمقراطي،       أنه   :23/2/2006 األيام الفلسطينية     في كتب يوسف الشايب  و

 من تحول هذه االحتجاجـات       عن خشيته  الرمحيأعرب محمود   بلة،  الذي يتمنى تعميمه كنهج في المرحلة المق      
باتجاه عرقلة أي إصالح إداري مستقبلي، إذا كانت االحتجاجات والمسيرات سـترافق أي خطـاب ال يـروق                  

خريشة، وبعض اإلعالميين غير المحايدين حول اقتحام       إبراهيم  صف رواية   وو. لموظف من رئيسه في العمل    
  . شاهدوا ما حدثالذينموظفي التشريعي ب ستشهدااالفتراء، مبمكتب ال
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  انضباط شديد في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية  .5

تشهد الوزارات والمؤسسات العامة الفلسطينية حالة من االلتزام في صفوف الموظفين قل  :من وليد عوض
زارات والمؤسسات بموظفين وتعج الو .نظيرها، وذلك بعد فوز حماس في االنتخابات وتكليفها بتشكيل الحكومة

وقال مسؤول في رئاسة  .لم يكونوا معروفين من قبل زمالئهم، اما لشدة تغيبهم واما ألنهم لم يداوموا سابقا
الوزراء انه اصبح هناك التزام بأدق التفاصيل في الشؤون المالية خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون في ظل 

ين في الشؤون المالية في جميع الوزارات باتوا يلتزمون باصدار الفواتير واوضح بان الموظف .الحكومة الجديدة
ومن الالفت ان الموظفين الجدد اصبحوا يأتون قبل موعد الدوام . الرسمية واستالمها بشأن اي اجراء مالي

  .ويغادرون مكاتبهم بعد انتهائه رسميا بساعة او اكثر للبرهنة علي التزامهم
23/2/2006القدس العربي   

  
   باالعتراف بإسرائيل غير ملزمة حماس:أحمد الخالدي .6

صالح النعامي قال رئيس لجنة صياغة الدستور، أن القانون الـدولي ال يلـزم حمـاس بـاالعتراف      ـ  غزة
. بإسرائيل، وذلك ألن االعتراف حسب القانون الدولي يتم بين دولة وأخرى وال يكون بين حكومـة ودولـة                 

 يتم بمحض إرادة أي دولة ووفق ما يتناسب مع مصالحها، وال يكون بأي حال               وأوضح أن االعتراف يجب أن    
  .من األحوال باإلكراه أو اإلجبار

  23/2/2006الشرق األوسط 
  
 عناصر كتائب الياسر اغلقوا مقر محافظة رفح احتجاجا .7

من كتائب   مسلحا30 نحو ةطالب استمرارا لحالة الفلتان االمني شهدت رفح م:رام اهللا ـ من وليد عوض
  . بتعيين محافظ من المدينة وليس من خارجها,محافظةال امس بعد ان اغلقوا مقر الياسر

  23/2/2006القدس العربي 
  

  اتهامات الرمحي إلذاعة صوت فلسطين إرهاب فكري: القزاز .8
، واصفاً  نطق باسم الشعب الفلسطيني بكافّة أطيافه وألوانه      ت  إذاعة أكد مدير عام إذاعة صوت فلسطين، أن      : غزة

 مع أحـد    هواعتبر أن رفض تعاطي    . بأنها منحازة لفتح باألسلوب غير الحضاري      هااتهامات محمود الرمحي، ل   
  .مقّدمي البرامج بحجة انحيازه لفتح، إنما يعبر عن أسلوب مناف للديمقراطية

  22/2/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
  ملف سعدات سيبقى مفتوحا: الجبهة الشعبية .9

 سيبقى مفتوحا حتى بعد موافقة الجبهة على االشتراك في          ,أحمد سعدات  أكد جميل المجدالوي أن ملف       :د ب أ  
موافقة الجبهة على االشتراك فـي الحكومـة        أن  ,  قائال وأضاف .الحكومة ورغم التهديدات االسرائيلية االخيرة    

  . ليست موافقة كلية ولكننا نتطلع إلى االمر بشكل ايجابي
23/2/2006ردنية الرأي األ  
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  بخيار المقاومةالقيادة العامة واثقة من تمسك حماس  .10

مؤكـدة  .  عن ثقتها في أن حماس ستتمسك بخيار المقاومـة ، امس،القيادة العامةأعربت  :علي الصالحـ لندن  
 مـن    ترفض جميع الضغوط الموجهة ضد الشعب الفلسطيني وتهديده بمنع المساعدات المادية عنه انتقامـا              هاأن

  .ممارسته لحقه في استمرار المقاومة
  23/2/2006الشرق األوسط 

  
   صواريخ قسام في النقب الغربي خمسةسقوط  .11

 أنه لـم    إال,  صواريخ قسام قد سقطت صباح اليوم في منطقة النقب الغربية          خمسة قالت مصادر إسرائيلية أن     
. اً واحداً قد سقط يوم أمس في المنطقة ذاتها        وأفادت المصادر أيضاً أن صاروخ     .تقع أية خسائر بشرية أو مادية     

كما تم العثور على قذيفة، كان قد أطلقها جيش اإلحتالل، لم تنفجر بعد بالقرب من نتيف هعسراه، للمرة الثانية                   
  . خالل أقل من شهر

  23/2/2006 48عرب 
  

   في قطاع غزة  يتواصلالصهيونيالقصف  .12
 صـاروخا تجـاه منـاطق      20ن دبابات االحتالل اطلقت ما يقارب       قالت مصادر امنية فلسطينية ا    :  الفت حداد 

  . اصيب غرب بيت الهياوقالت مصادر طبية ان طفال .مفتوحة شمال القطاع
  22/2/2006 48عرب 

  
   فرص عمل الالجئين الفلسطنيين لمشروعهبة بريطانية  .13

الحكم الرشيد وتمكين الالجئـين     دوالر أميركي لتمويل مشروع     ألف   356قّدمت السفارة البريطانية هبة قيمتها      
ويطبـق  .  كل من كارن أبو زايد والسفير البريطاني في لبنان         وقد أعلنه  ،  الفلسطنيين، ويستغرق ثالث سنوات   

المشروع في مخيمي البداوي في شمال لبنان وبرج البراجنة في بيروت، وسيسمح لمقدمي الخدمات للمجتمـع                
ويعزز جهود التنمية ما يمكّن النساء من المشاركة في عمليـة           . دهاالمحلي في المخيمين بتنسيق الموارد وحش     

 الجئ فلـسطيني معظمهـم مـن    900ومن المتوقع أيضا ان يتيح فرصا لتعلم المهارات لحوالى        . صنع القرار 
  .النساء

  23/2/2006المستقبل اللبنانية 
  

   الالجئين في الضفة الغربية مخيماتتوقيع اتفاقيات في  .14
فلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، عن توقيع اتفاقيات تنفيذ أربعة عشر مشروعاً مع             أعلن المركز ال  

أن توقيع االتفاقيات    وبين المركز، في بيان صحفي     .الجهات المستفيدة من مشروع برنامج الطوارئ المجتمعي      
إيجاد فرص  (  عنوان   ، تحت )OSB(يأتي في إطار مشروع مشترك بينه وبين منظمة أوكسفام للتضامن بلجيكا            

، وتحـسين ظـروف المـساكن فـي      )عمل طارئة النقد مقابل العمل تحسين البنية التحتية للخدمات المجتمعية  
  .مخيمات وتجمعات الالجئين في الضفة الغربية

  22/2/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   خياليسيناريوفلسطيني ينسج  .15
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عسكرية الدائمة لمحاكمته بجرم اختالق معلومات أمنية عن تورط أشخاص          احيل متهم فلسطيني أمام المحكمة ال     
 .في إطالق صواريخ على مبنى تلفزيون المستقبل، وإعداد الئحة باسـماء سياسـيين مـستهدفين، باالغتيـال                

 عاد وأنكر جميع أقواله وأوضح أنها من نسج خياله وانه كان يسمعها على التلفزيـون ويقـوم                  هوبالتحقيق مع 
  .يد فرع المعلومات بها وأنه قام بذلك حتى يقيم عالقة مع األجهزة األمنيةبتزو

  23/2/2006المستقبل اللبنانية 
  

   والخدمات التي تقدم لقاطنيها المخيماتاستعراض اوضاع  .16
عقد في دائرة الشؤون الفلسطينية اجتماع برئاسة وزير الخارجية تم خالله اسـتعراض اوضـاع               : ابتر -عمان

وتم التاكيد خالل االجتماع على ضرورة معالجة المشاكل والمعيقـات          . الخدمات التي تقدم لقاطنيها   المخيمات و 
  .التي تواجه الالجئين في جميع مناحي الحياة الصحية والتعليمية واالجتماعية والخدمية

  22/2/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 
  

  نداءات عالمية إلنقاذ القدس والمسجد األقصى .17
وجه رائد صالح نداء عالميا، دعا فيه إلى العمل على إنقاذ مدينة القدس والمسجد األقـصى                :   وائل بنات  ،غزة

من مؤسسات صهيونية عالمية تجند ماليين الدوالرات، لتنفيذ مخططات تستهدف المدينة وتعـرض المـسجد               
اهم فيـه سـنويا األمـة       ودعا إلى تأسيس صندوق مالي إلنقاذ عقارات القدس تـس          .األقصى للخنق والحصار  
  .اإلسالمية والعالم العربي

  23/2/2006الوطن السعودية 
  

  السجن الفعلي على شابين عربيين ادينا باختطاف جندي  .18
فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، حكما بالسجن على شابين عربيين من كفر منـدا وكفـر كنـا، بعـد                    

تماء الى تنظيم معاد باسم احرار الجليل واختطاف الجندي وقتله في            واتهمت النيابة العامة الشابين باالن     ،ادانتهما
  . 2003العام 

22/2/2006 48عرب   
  

  حماس ليست تهديداً استراتيجياً   : أولمرت .19
 رفض أولمرت اعتبار صعود حماس الى الحكم تهديداً استراتيجياً على اسرائيل، كما : أسعد تلحمي،الناصرة

وأضاف ان التهديد . مع احترامي له، إال أنني ال اتفق مع تقديراته: وقال .شاباك ديسكينالوصفه رئيس 
  . االستراتيجي سيكون سالحاً نووياً في حال حصول إيران عليه

  23/2/2006الحياة 
  

  توقع حدوث تغيرات في السلطة الفلسطينيةأولمرت ي .20
 ما لم تغير حماس ،الفلسطينيةأعرب أولمرت عن توقعه حدوث تغيرات في السلطة :  اإلسرائيليإذاعة الجيش

 أن خارطة الطريق ال تزال تشكل القاعدة األساسية لعملية السالم في ، مؤكداًمن نهجها بعد تشكيلها الحكومة
   .وأضاف يقول إن األشخاص غير المتورطين فعلياً بعمليات إرهابية لن نلحق بهم أي أذى. المنطقة

  22/2/2006مركز دراسات الشرق األوسط 
 

   يمكن التوصل إلى اتفاق سالم بين إسرائيل وحماس :يتشطر .21
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قال وزير المواصالت اإلسرائيلي مائير شطريت لوكالة اسوشيتد بريس بأنه يمكن :  وكاالت األنباء،القدس
التوصل إلى اتفاق سالم بين إسرائيل وحماس سريعا لو توقفت الحركة عن العمليات واعترفت بإسرائيل معربا 

ع قيادة حماس نموذج الليكود الذي قام بتخفيف حدة خطابه وايديولوجيته وقاد إسرائيل إلي اول عن أمله ان تتب
   .اتفاقية سالم مع مصر في نهاية السبعينيات

  23/2/2006االتحاد االماراتية 
  

  ليبرمان يقترح إعدام األسرى  .22
يقضي بتنفيذ حكم اإلعدام ضد كل       فاشي، و  ، ليبرمان، اقتراحا لمشروع قانون    ،يعد رئيس إسرائيل بيتنا   : القدس

ويـشمل مـشروع    . فلسطيني تدينه المحاكم اإلسرائيلية بقتل إسرائيليين، في ما تطلق عليها عمليات إرهابيـة            
  .االقتراح من تدرجهم إسرائيل في قائمة الملطخة أيديهم بالدماء

  23/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

  لية عملية السالم وزير خارجية الصين ييحث مع نظيرته االسرائي .23
مع نظيرته االسرائيلية ليفني تبادال خاللهـا       أمس،   ،صين لى جاو شينغ محادثات هاتفية     الأجرى وزير خارجية    

وذكر بيـان مقتـضب     . وجهات النظر حول مجمل العالقات الثنائية والقضايا االقليمية ذات االهتمام المشترك          
زيرين تناولت تطورات عملية السالم فـى ضـوء تكليـف           أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن محادثات الو      

ووفق البيان فان الوزير الصيني جدد إستعداد بـالده االضـطالع           . حماس بتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة    
  . بدور بناء فى عملية السالم بالشرق األوسط

  22/2/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 
  

  د الحواجز  االحتالل يلغي اتفاق أريحا ويعي .24
 في خطوة اعتبرتها اسرائيل بداية المرحلة الجديدة من العالقات مع السلطة الفلسطينية،             :امال شحادة ،  الناصرة

اعادت سلطات االحتالل الحواجز عند مدخل اريحا وفرضـت اجـراءات امنيـة مـشددة علـى المـواطنين                
لفلسطينيين، ان قرارها في استرداد الصالحيات      وزعمت امام المسؤولين ا   . والسيارات، معلنة انهاء اتفاق اريحا    

واعلنت انها تملك كافة الصالحيات     . سجن اريحا من  االمنية يعود الى قيام السلطة باطالق سراح اسرى الجهاد          
وابلغت السلطة الفلسطينية ان عدم التجاوب مع مطالبهـا         . والحق الكامل في مالحقة هؤالء االسرى واعتقالهم      

سياحة ودخول السيارات االسرائيلية، ما اعتبره الفلسطينيون خطوة خطيرة تؤدي الى كارثة            سيؤدي الى منع ال   
. واعتبر قائد منطقة اريحا واالغوار ركن القدومي الخطوات االسرائيلية في غاية الخطـورة             .اقتصادية للمدينة 

اريحا عن قلقهم من قيام اسرائيل      الذين تم نقلهم الى      فيما عبر العديد ممن تدرجهم اسرائيل في قائمة المطلوبين،        
  .بعمليات تستهدفهم في وقت نفذوا كافة بنود االتفاق والتزموا بالتهدئة ولم يغادروا اريحا البتة

  23/2/2006الرأي األردنية 
  

  لن يكون بمقدورنا العيش مع حماس: بيرتس بعد لقاء مبارك .25
 عمير بيرتس والوفد المرافق له الذي ضم  استقبل حسني مبارك امس:القاهرة من 23/2/2006الحياة نشرت 

وأكد بيرتس عقب المقابلة ان مبارك يعد أحد اهم القادة على المسرح السياسي  .بن اليعازر وهيرتزوغ وبينس
وقال انه يعتبر اتفاق السالم بين مصر  .الدولي وأن مصر تعتبر احد العناصر الفاعلة والمهمة في عملية السالم

. ورأى ان ظهور حماس يمثل لطمة كبيرة لعملية السالم. ستقرار واالمل في المنطقةواسرائيل االساس لال
وقال ان من االهمية بمكان القول  .واضاف ان على مصر والعالم العربي تفهم موقف اسرائيل وحزب العمل
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ح فقط ضد ان اسرائيل ليس لديها شيء ضد المسلمين او العالم العربي او ضد الشعب الفلسطيني ولكنها تكاف
اسرائيل لن يكون بمقدورها العيش مع حماس، داعياً المجتمع الدولي الى مساندة الطلب : مضيفاً. االرهاب

واشار الى . االسرائيلي الواضح وهو ضرورة اعتراف حماس باسرائيل والتزام االتفاقات الموقعة ونبذ العنف
سبيل لدعم ابو مازن والقوى المعتدلة في الجانب انه ابلغ مبارك خالل المحادثات انه يتعين علينا إيجاد ال

 .الفلسطيني
تدعيم القـوى    قال مصدر مقرب من بيرتس ان اللقاء مع مبارك تناول         : 22/2/2006 48عرب  وأضاف موقع   

.  اعلنا معارضتهما لفرض العقاب الجمـاعي علـى الفلـسطينيين          هماالمعتدلة في السلطة الفلسطينية، مضيفا ان     
ف فان هذه الزيارات تأتي في اطار مبادرة بيرتس لفتح قنوات حوار مع قادة دول عربيـة                 وحسب موقع معاري  

  .في المنطقة في ضوء فوز حماس في االنتخابات
  

  خيبة أمل عميقة بين الجمهور االسرائيلي من قيادته الحالية : استطالع .26
ال يشعرون بالرضـا    % 55ان  يستدل من استطالع للرأي اجري حول طريقة االنتخابات المتبعة في اسرائيل            

 االستطالع الذي اجراه معهـد مأجـار        ويفيد. فقط قالوا عكس ذلك   % 17عن القيادة االسرائيلية الحالية مقابل      
من االسرائيليين يعيشون على ذكريات الماضـي ويعتبـرون         % 60لصالح مركز تقوية المواطن ان       موحوت

م غير راضين عن قياداتهم الحالية بسبب تفشي الفساد، فيما          انه% 28وقال  . القيادات القديمة افضل من الحالية    
وقالت نسبة مماثلة انهـم     . ان السبب يرجع الى كون القيادة ال تهتم بالفقراء وانما بالفئات الغنية فقط            % 14قال  

نهـم  ا% 53وقال  . يعتقدون بأن القياديين االسرائيليين ال يهتمون اال بأنفسهم وبالكراسي وليس بمصلحة الدولة           
انهم يؤيدون اتباع االنتخابات حسب طريقة      % 50وقال  . يعتقدون انه يجب تغيير طريقة انتخاب القيادة السياسية       

ان المعايير التي سيأخذونها باالعتبار اثناء التصويت هي مستوى الوعي السياسي وثقافة            % 19وقال  . المناطق
خابات الحالية للكنيست، فيما قالت نسبة مماثلـة        انهم يشعرون بالرضا عن طريقة االنت     % 37وقال  . المرشحين

انهـم  % 11وقـال   . انهم يفضلون انتخاب القائد وليس الحزب     % 47وقال  . انها غير راضية عن هذه الطريقة     
وقال البروفيسور دافيد منشري، رئيس مركز      . يعتقدون بان االحزاب االسرائيلية ال تنتخب الشخصيات المناسبة       

ستطالع يعكس خيبة امل عميقة بين الجمهور من المنتخبين واستياء ازاء غياب معـايير              تقوية المواطن، ان اال   
  .الطهارة في السياسة

  23/2/2006 48عرب 
  

  أولمرت يؤكد إلغاء لجنة التحقيق في أحداث عامونا بعد اإلنتخابات  .27
ـ                ذا القـرار بعـد   أكد أولمرت، أنه في حال صادقت الكنيست على إقامة اللجنة، سـتقوم الحكومـة بإلغـاء ه

وسـتتولى  . على اقامة لجنة تحقيق برلمانية في احداث بؤرة عمونة        أمس  صادق   قد   الكنيست وكان   .اإلنتخابات
عضاء الكنيست المعارضين لتـشكيل     أواعتبر بعض   . لجنة الخارجية واالمن البرلمانية التحقيق في الموضوع      

 الى تحقيق اغـراض سياسـية الحـزاب اليمـين           اللجنة ان الهدف من طرح المبادرة عشية االنتخابات يهدف        
  .المتطرف

  23/2/2006 48عرب 
  

  غيلون ينضم إلى كديما .28
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وقـال لالذاعـة     .أعلن كارمي غيلون الرئيس االسبق للشاباك، امس، انضمامه إلى كديما         : ا.ب. د -تل أبيب   
لكنيست بسبب تقـديم القـوائم      االسرائيلية، إنه انضم إلى كديما على الرغم من أنه لم يعد بإمكانه ترشيح نفسه ل              

  .ألن هناك الكثير مما يمكن العمل عليه في إطار كديما
  23/2/2006األيام الفلسطينية 

  
  قادة اتحاد الغرف التجارية يحرضون على المواطنين العرب واليهود المتدينين  .29

لمـواطنين العـرب    ادعى ثالثة من رجال االعمال، بينهم قائد سابق لسالح الجو االسرائيلي بـن نـون، ان ا                
وجمهور المتدينين اليهودي يتهربون من دفع الضرائب، وان هناك عالقة بين ذلك وبـين حالـة الفقـر التـي       

   !يعيشونها
  22/2/2006 48عرب 

  
  شارون يخضع لجراحة جديدة  .30

أعلن مستشفى هداسا أمس، أن شارون، خضع لجراحة جديدة، تم خاللها شفط سوائل مـن تجويـف                 : رويترز
 .  مشيرة إلى انه ال يزال في حالة حرجة، لكن مستقرةالبطن،

 23/2/2006السفير 
  

  إسرائيل تمنع تصدير اللحوم من غزة .31
منعت السلطات اإلسرائيلية منذ السبت، تصدير اللحوم من غزة الى إسـرائيل، تحـسباً مـن                : ب.ف. أ ،القدس

اخ المسؤول في لجنة االرتباط الفلسطينية      وقال الكابتن تسيم   .مخاطر انفلونزا الطيور، كما افاد متحدث عسكري      
 لم يتم حتى اآلن رصد أي اصابة بانفلونزا الطيور في غزة ولكن قررنا ذلك بعـد                 :االسرائيلية في معبر ايريز   
إن المراقبين االوروبيين على معبر رفح بين مصر وغزة أقـروا بالتـدابير             : وقال .ظهور الفيروس في مصر   

   .الوقائية
  23/2/2006نية األيام الفلسطي

  
  اتصاالت ايجابية لتأمين رواتب الموظفين للشهر الحالي: المالية .32
 صالح البردويل ان الحكومة الحالية مسؤولة مسؤولية تامـة عـن            هاكد ما 23/2/2006 الحياة الجديدة    نقلت

 تمر بأزمة   تأمين رواتب موظفي السلطة مما لديها من احتياط مالي واصفا تصريحات وكيل المالية بأن السلطة              
وقال اذا كان األمر يتعلق بنا فنحن لم        ،  مالية قد ال تستطيع معها دفع رواتب موظفيها بأنها كالم في غير محله            

نستلم الحكومة بعد وبالتالي الحديث عن ازمة مالية ال يتعلق بالمطلق بفوز حماس في االنتخابات بل هي ازمة                  
  . تفتعل دائما وكان هناك بالفعل ازمة مالية

 وكيـل   هأكـد ما    :عبد الرؤوف ارناؤوط  عن مراسلها   القدس   من     23/2/2006 األيام الفلسطينية    وجاء في 
وزارة المالية، أن ال صحة إطالقاً لما يشاع من أن السلطة لن تكون قادرة على صرف الرواتب لشهر شـباط                    

ى مؤشرات ايجابية على تحويل     الحالي، وكشف النقاب عن وجود اتصاالت ايجابية مع البنك الدولي، الذي اعط           
 مليون دوالر موجودة وقال نحن بانتظار تأكيدات بهذا الشأن قريباً           60 مليون دوالر، كدفعة اولى من اصل        30
  مليون دوالر ستستخدم لدفع المتأخرات     48كما قال نحن بانتظار موافقة من االتحاد االوروبي على تقديم             .جداً

بيد انه شدد علـى انـه  ال صـحة علـى              . مليون دوالر لهذا الشهر    20قديم  وقال هناك وعد من السعودية بت     
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االطالق لما يشاع بأن الخزينة خاوية، وان االمور تهدد ببركان وغيرها من التوصيفات التي هي ابعد ما تكون                  
  .عن الواقع

  
  
  
  
  

  شركة إنتل تفتح مركزا لها في غزة   .33
الرقائق االلكترونية، افتتاح أول مركز تعليمـي لتكنولوجيـا         تعتزم شركة إنتل العمالقة المتخصصة في مجال        

ويهدف المركز تدريب الفلسطينيين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطوير          . المعلومات في قطاع غزة قريبا    
  . صناعة التقنيات العالية

  22/2/2006 48عرب 
  

  حكومة حماس يمكنها تعزيز االقتصاد : شركة فلسطينية .34
صري رئيس باديكو، ان حكومة فلسطينية تشكلها حماس يمكنها الفوز بثقة رجال االعمـال عـن                قال منيب الم  

وقال ان حماس قد تفزع البعض لكنها سـتظهر فـي نهايـة              .طريق التصدي للفساد وقيادة ادارة تتسم بالكفاءة      
  .المطاف تبنيها لسياسة عملية ووقوفها في صف القطاع الخاص

  22/2/2006 48عرب 
  

  خالل اسبوعين السلطةانهيار : ةالرباعي .35
النقاب عن ان الرباعية الدولية وجهت رسائل شديدة ) معاريف(كشفت صحيفة   :الناصرة ـ زهير اندراوس

اللهجة الي الحكومة االسرائيلية جاء فيها ان مواصلة العقوبات الجماعية في المناطق المحتلة ستؤدي خالل 
ان الرباعية حملت اسرائيل مسؤولية هذا الوضع واكدت و. ة الفلسطينية انهيار السلطى االكثر الىاسبوعين عل

قوله خالل اجتماع عاجل عقد لتدارس الوضع ان السلطة  ونقل عن جيمس ولفينزون، . انها تتحمل نتائجه
 120 مليون دوالر حتي 100ان العجز المالي يتراوح االن بين و ،الفلسطينية علي شفا كارثة صعبة للغاية

 السلطة ى ان روسيا اقترحت ان تواصل الدول المانحة تحويل اموال الدعم الىواشارت ايضا ال. امليون
واكدت الصحيفة في معرض .  اهداف ارهابيةىالفلسطينية، وان تتوقف عن تحويلها اذا تبين انها تحول ال

يل االموال النقاذ السلطة تقريرها ان المنسق االوروبي قرر ان يفحص خالل االيام القريبة القادمة مسألة تحو
  .الوطنية الفلسطينية من هذه الورطة ومنعها من االنهيار الكلي

  23/2/2006القدس العربي 
  

  الرياض ترفض وقف المساعدات للفلسطينيين  .36
الرياض رفضت االنضمام الى الجهود االميركية لمنـع المـساعدات          أن   23/2/2006 النهار اللبنانية    ذكرت

 حماس، فباتت الدولة العربية الثانية الحليفة لواشنطن، بعد القاهرة،  ترد طلب كوندوليزا              الخارجية عن حكومة  
وصرح وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزيرة االميركية           . رايس في غضون يومين   

ال : وقال.  حماس بان بالده ستستمر في مساعدة السلطة الفلسطينية مالياً، حتى في وجود حكومة ترأسها حركة             
ورفـض  . نرغب في ربط المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني باعتبارات اخرى غير حاجاته االنسانية الملحـة             

وقف كل مساعدة مباشرة للسلطة الفلسطينية، اذا ما ألفت حماس الحكومة، على ان تقتـصر علـى المـساعدة                   
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انهم يحتاجون الى االثنتـين،    ... عدة غير انسانية؟  كيف ستميزون بين مساعدة انسانية ومسا     : وتساءل. االنسانية
 ان واشـنطن لـن تقطـع        :وقالت رايـس   . لذلك سنستمر في مساعدتهم   . البنى التحتية والمساعدات االنسانية   

  . المساعدات الخاصة بتطعيم اطفال فلسطين والغذاء
اس على القبـول بمبـدأ       الفيصل إن الحكومة السعودية ستشجع حم      هقال ما     23/2/2006 سي ان ان     وأضافت

   .التعايش في دولتين، فلسطينية وإسرائيلية
ان مبـارك أكـد     : قال المتحدث الرئاسي  :   سيد عبدالعال   عن مراسلها  القاهرة  من    23/2/2006 عكاظ   ولفتت

ضرورة اتاحة الوقت الكافي لحماس لتقدير الموقف الراهن وتحديد مواقفها من المتطلبات التي اعلنها محمود               ''
  .''اس وفي خطاب تكليف هنية بتشكيل الحكومة الجديدةعب
  

   مالية لحماسمساعدةطهران تطلق  .37
وعدت طهران خالد مشعل بدعم مالي الدارة الحكومة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقات : حسن فحص, طهران 

سنساعد : وقال علي الريجاني في ختام لقائه مشعل، أوسلو، وذلك في مسعى الى مواجهة الحصار الدولي
في المقابل، تعهد مشعل التصعيد ضد  . بالتأكيد هذه الحكومة ماليا حتى يمكنها الوقوف امام قمع اميركا

اسرائيل اذا تعرضت ايران لهجوم عسكري، كما تعهد اعادة النظر في التفاهمات التي توصلت اليها السلطة بما 
ف اسماعيل هنية سيزور طهران عند أقرب فرصة يخدم المصلحة الفلسطينية، وقال ان رئيس الحكومة المكلّ

  . بعد تشكيل الحكومة
  23/2/2006الحياة 

  
  الحركة السلفية الكويتية تدعو لدعم حماس  .38

 الكويت وسائر الدول العربية واإلسالمية إلـى زيـادة          ، أمس ،دعت الحركة السلفية الكويتية   :  إبراهيم الخالدي 
ودعـت   .  الكويتية تقديم المنح والقروض الميسرة لدفع عجلة التنمية        وطالبت الحكومة  .مساعداتها للفلسطينيين 

في بيان لها الدولة الكويتية إلى السماح بجمع التبرعات الشعبية وتنظيمها بواسطة الجمعيات الخيرية األهلية مع                
 وجود الرقابة الرسمية لضمان صرفها على الوجه الصحيح والى استقطاع نسبة صغيرة مـن الرواتـب لمـن                 

  .كما دعت الحركة إلى التعجيل بفتح السفارة الفلسطينية في الكويت. يرغب وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية
  23/2/2006السياسة الكويتية 

  
  كارتر االبن يدعو الشراك حماس في السالم .39

م المـالي  نجل جيمي كارتر المجتمع الدولي باالستمرار بتقديم الدع جيمس إيرل  طالب: نسرين الشمايلة  -عمان
والمعنوي للشعب الفلسطيني، وقال انه ليس لدى حركة حماس الرغبة في تجنيد وعسكرة فلسطين، وهي قادرة                
على حشد ثقة ودعم الشعب الفلسطيني واالبتعاد عن الفساد، واصفا أداء الحركة في االنتخابات األخيرة بقمـة                 

ة الفلسطينيين اليومية، وهي قادرة علـى تـوفير         وقال إن حماس ستحاول تحسين نوعية حيا        .التنظيم والنزاهة 
ولفـت إلـى أن       .التعليم والمراكز الصحية واالبتعاد عن الفساد والحفاظ على استمرارية وقف إطالق النـار            

الحكومة األميركية طلبت مني ومن أبي أال نلتقى بممثلين من حركة حماس بعد إعالن نتائج االنتخابات، لـذلك               
وبعد لقائه مع أعضاء من حماس أدرك كارتر أنه إذا أعطت حماس وعودا             .  والتقينا بحماس  تسللنا إلى رام اهللا   

لكنه أضاف ان إسرائيل ال تتفاوض إال مـع نفـسها فـي             . ستلتزم بها ربما على حساب التفاوض مع إسرائيل       
ء بأي من الوعود    السنوات األربعة األخيرة وأميركا دعمتها في ذلك، األمر الذي شجع إسرائيل على عدم الوفا             

وأشار إلى قيام حماس بتوفير التعليم والبرامج الصحية والمواد الغذائيـة            . التي تفاوضت عليها مع الفلسطينيين    
للفلسطينيين، مضيفا ان بوش وهؤالء المسيحيين لم يفعلوا أي من ذلك في الواليات المتحدة، وبـالعكس قـاموا                  
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عهد حماس بعدم التفاوض مع إسرائيل، موضحا يضحكني السماع         وأضاف أنه يتفهم ت    . باختصار تلك البرامج  
عن عدم قدرة إسرائيل أو غيرها على التفاوض مع حماس، ألنه قبل فوز حماس لم يكن هناك أي نـوع مـن                      

وقال يتعذر فهم مبدأ الـسور الـذي         . التفاوض لمدة ثالث سنوات ونصف السنة، فما الفرق؟، يتساءل كارتر         
 مترا من اإلسمنت الصلب، وبمنظر يحطم القلوب        30 ويسميه بوش سياجا ويصل ارتفاعه       يسميه اإلسرائيليون 

وحسب كارتر فإن إحـدى       .ألنه شكل سجنا يعيش الفلسطينيون الرائعون وراءه من دون احترام وال حتى أمل            
ميركيين الطرق السلمية لتعريف الشعب األميركي بالوضع في فلسطين هي جمع وإرسال قادة دينيين آخرين أ              

وبعدها جمـع   . لزيارة فلسطين ليروا بأنفسهم ذلك السور وليلتقوا األشخاص الرائعين الذين يسكنون وراءه           
الفلسطينيين وإرسالهم إلى أميركا لسرد قصصهم ليتعلم األميركان عن التمييـز العنـصري الـذي سـببته                 

  . حكومتهم
  23/2/2006الغد األردنية 

  
  مير إسرائيل بريطانيا تحارب من يريدون تد .40

صرح وزير الدفاع البريطاني أمس ان بريطانيا تخوض حربا ضد متطرفين إسالميين نواياهم سيئة، يـسعون                
 أكد ضرورة التمييز بين المسلمين المعتدلين الـذين         هإال ان . إلى تدمير إسرائيل وقتل كل اليهود وغير المسلمين       

ة اإلسالمية واقلية تريد اعادة العالم الى القـرن الـسابع           يدركون ان الحريات الغربية يمكن ان تدرج في الثقاف        
  .واقامة نظام ديكتاتوري

 23/2/2006البيان 
  

  عمرو موسى يحث أوروبا على مواصلة دعم الفلسطينيين  .41
 أمس، االتحاد االوروبي على مواصلة تقديم مساعداته إلـى  ،عمرو موسى حثأن    23/2/2006 السفير   قالت

وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان        . الفلسطينيين، وعلى تجنب عزل حكومة حركة حماس الجديدة       
إن األموال المقدمة إلى الحكومة الفلسطينية ال يستخدمها الوزراء لتحسين حيـاتهم،            <<األوروبي في بروكسل،    

هـل تريـدون    <<وتساءل موسى    . >>هب إلى الفلسطينيين لكي يأكلوا ويرسلوا أبناءهم إلى المدرسة        وإنما تذ 
وهل تريدون دفع حماس أو الحكومة الجديدة على تبني مواقف          .. عزل حماس أم تريدون جذبها إلى صفوفكم؟      

من دون  ... هبوا إليهم ، اذ )حماس(أرجوكم، ال تعزلوهم    <<وقال  . >>متشددة أم تريدون أن تتخذ موقفا متطورا      
  . لتقديم مساعدات>> شروط
 لماذا تصمتون على    قوله:نورالدين الفريضي عن مراسلها بروكسيلمن   23/2/2006 الحياة ونقلت

وقال ان مواقف ازدواجية . استمرار بناء الجدار وتوسع االستيطان من دون ان تضعوا شروطا على اسرائيل؟
وزاد . ونبه الى الفرق بين حماس المناضلة وحماس القوة السياسية .رع العربيالمعايير تسبب النقمة في الشا

واضاف . في اتجاه الجهات التي تصف حماس باالرهاب ان ارهابيين معروفين في التاريخ صاروا حمائم سالم
  .ان المقاومة الفلسطينية هي رد على االحتالل وبناء الجدار واالستيطان والقصف واالغتياالت

 ،2002حركة حماس على تأييد مبادرة قمة بيـروت          موسى حث  الى أن     22/2/2006 48 عرب   موقعولفت  
وقال المبادرة العربية هي البوابة المالئمة التي يمكن لحماس من خاللها قبول عملية السالم بصفة عامة بكـل                  

  .اعتراف من الجانبين بالدولتين.. وأضاف انه اعتراف الزم مبادئها
  

  لعالم االعتراف بحماس على ا: شرودر .42
وقـال إن   . طالب غيرهارد شرودر العالم باحترام الخيار الديمقراطي للناخب الفلسطيني وانتخابه حركة حماس           

حماس وصلت إلى السلطة نتيجة تجربة انتخابية ديمقراطية، وعلى الجميع أن يحتـرم ذلـك ويتعامـل معهـا                   
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اس من جانبها أن تتعامل بشفافية وبـصورة واضـحة          أضاف ان على حم    . بوصفها اختيار الشعب الفلسطيني   
مؤكداً على ضرورة حل المشكلة الفلسطينية حتى يستتب األمن واالستقرار في المنطقة وليأخذ االقتصاد مجراه               

  .الطبيعي
  23/2/2006البيان 

  
  مفوضة الالجئين زارت السنيورة  .43

اللقاء كان جيدا جدا    : ينيين كارن ابو زيد التي قالت      امس، المفوضة العليا لالجئين الفسلط     ،استقبل فؤاد السنيورة  
. الجئين الفلسطينيين في لبنان، ونأمل في ان نستطيع ان نساعد هـؤالء           العلى صعيد االتفاق على تحسين حياة       
  .  صلوخوكانت ابو زيد زارت وزير الخارجية

  23/2/2006النهار اللبنانية 
  

  رسالة مفتوحة الى قادة حماس .44
   عبد اهللا عواد

؛ قفص السلطة المفْسدة، وقفص مراقبة أية       "الجميع في القفص   " ودخل الرسمية" السياسة"بعد أن دخلت حماس     * 
حركة غير طبيعية لشفاه المسؤولين كل المسؤولين، وحدها الجهاد، ومعها بعض كافري السلطة، أية سـلطة،                

لطة مسلطة عليها كل االضواء، بحثاً عن       ألنهم يرون في سجن االحتالل بمعناه الواقعي أكثر حرية من قفص س           
  .زلة لسان مهما كانت بسيطة

سفينة الحل السياسي التائهة وسط البحر والتي فقدت البوصلة         (كل الفلسطينيين وبنسب متفاوتة، صعدوا على       * 
ومن الطبيعي أن يكون شعار المرحلة الحالية ولمدى غير معروف هو االنـشغال             ). منذ سنوات طويلة ماضية   

الداخليـة بـين فـتح      ) االنتصار والهزيمـة  (الذات، وتراجع حديث المقاومة واالنتصار، بعد أن تحولت لغة          ب
وحماس، وبمشاركة ما شاء من الطيف السياسي، القبلي العشائري، وإذا االنشغال باالحتالل والقتل والجـرائم               

وحـديث  " االنقالب الـديمقراطي  "حديث  والمقاومة نظرياً تراجع فإنه عملياً شبه انتهى لصالح حديث الفساد، و          
االنتصار الساحق لحركة حماس والهزيمة الكبيرة لحركة فتح، وفشل التيـارات الوسـطية وحـديث البـؤس                 

  .االقتصادي وما هو قادم مع االيام
، هي خير وصفة للتآكـل      )القيادات(ان التعبئة الشوفينية التي تجد تعبيراتها في الشارع وفي ممارسة بعض            * 
" تصديق فـتح  "فاالستعالء الذي تمارسه حركة حماس بالتغيير وباالنقالب، وما شابه ذلك مقابل عدم             . اخليالد

والطبيعي، فاللعبة الديمقراطية هـي عمليـاً لعبـة         " التصور"انها خسرت في الشارع في االنتخابات هو خارج         
 حياة العالم الديمقراطيـة، واذا أراد       في السطة، هكذا كل   ) مخلّد(استبدال الحكم بين االحزاب، وال يوجد حزب        

  .الفلسطينيون أن يكونوا استثناء فال يكون ذلك اال باتجاهين، الدكتاتورية او الحرب األهلية
ان الفلسطينيين وفقاً لما يقال عن اعادة النظر في القوانين ومحاولة فرض حزب لرؤيته الخاصة، سـيجدون                 * 

وكـأن الـشعب    ) دكتاتوريـة جديـدة   (جتماعي، وقمع الرأي، لـصالح      انفسهم أمام مرحلة جديدة من القمع اال      
الفلسطيني كل ما ينقصه المزيد من الضغط االجتماعي تحت ما شاء من الالفتات والعناوين، وال يكفيه ضـغط                  
االحتالل، وضغط البؤس االقتصادي وضغط تراجع المستوى التربوي التعليمي، والـضغط اليـومي، وبكافـة               

  .اشكاله
ال تعكس شيئاً من الشراكة والوحدة واالئتالف، وما شـابه          ) للحكومة(مقدمات االولية، الستالم حماس     ان ال * 

استبعاد أية قـوة سياسـية فـي        : فإصرارهم على أوالً  . ذلك الذي رفعه قادة حماس فور فوزهم في االنتخابات        
لتقليـدي الـذي حـاول      المجلس التشريعي، حتى باستحضارها في منصب نائب رئيس المجلس، وقفزها عن ا           
علـى اللجـوء   : ثانيـاً . إرساءه عرفات بأن يكون النائب الثاني مسيحياً وهما منصبان شكليان ال يعنيان شـيئاً     
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 على نهج التفرد، وعدم التجاوب مـع        - إصرار   -ألسلوب القوة لحل إشكالية منصب أمين عام المجلس، هو          
  .ليها أبو عمارخصوصية المجتمع الفلسطيني التي كان اشد ما يحرص ع

ان االحتالل لم ينته بل بالعكس يزداد شراسة وغلواء في القتل والقمـع والتـدمير واالسـتيطان والتهويـد                   * 
على معـضلة سـلطة،     " االنتحار"والتهجير، والتصرف بإسقاط لهذه الحقيقة، هو قيادة الشعب الفلسطيني نحو           

حتالل ومصلحة الفلسطينيين وفي جوانب اساسـية       عاشت منذ والدتها وحتى اآلن حالة تجاذب بين مصلحة اال         
واذا كـان   ،  "المصلحة الفلسطينية في حل السلطة    "ان  كانت المصلحة االولى الحاضرة وبشكل يقود نحو القول         

على الـسلطة،   ) زيادة عن اللزوم  (رهان حماس كما هو حديث بيانها السياسي االول على ان العالم لن يضغط              
  !! األميركية؟-ذلك ان الفلسطينيين يتحركون في السلطة عبر دائرة المصلحة العبرية أال يعني : فإن التساؤل

ان عدد الشهداء الذين سقطوا بفعل جرائم االحتالل منذ انتهاء االنتخابات الفلسطينية تجاوز العشرين شهيداً،               * 
بلس ومخيماتهـا، وباسـتثناء     ومسلسل االعتقال ازداد وتيرة، وكذلك الهدم والتدمير كما هو الحال في مدينة نا            

واإلدانة الشبيهة، فإن الرد الذي اعتاد عليه الفلسطينيون، وصـوت التهديـد باالنتقـام              ) االستنكارات الخجولة (
، )الرد على هـذه الجـرائم     (للشهداء قد غاب واختفى وكأن شيئاً ال يستحق، فأين صوت حماس المعروف في              

ق في الرد التي احتلت حيزاً واضحاً في الخطـاب الـسياسي لــ              وأين الصواريخ والعمليات، أين سياسة الح     
  !التي انتهت عملياً مع نهاية العام الماضي عند حركة حماس؟) الهدنة(حماس الذي رافق 

االحتفاظ بسالح الجناح العسكري لحركة حماس هو الحاضر حتى أمس، بل سيتطور وسـيزداد،              "ان حديث   * 
ر دوره، فأين عمليات الرد على جرائم االحتالل، أم ان المسألة انتهـت عنـد               ألنه سالح المقاومة الذي لن يتغي     

فـإن مهمتهـا اآلن     ) فرضاً) (نفسها(الفوز في االنتخابات، بإسقاط مسبق لحقيقة ان حماس اذا كانت تدافع عن             
  !الدفاع عن كل الشعب الفلسطيني وبصورة ال تقبل الجدل، فلماذا هذا الصمت؟

 غير مفهوم الحديث عن االستعداد للتوصل التفاق هدنة يصل لعشر سنوات، في نفـس               وفي نفس هذا السياق   *
اللحظة الذي يتم فيها الحديث عن الحق في االحتفاظ بالسالح وبالمقاومة ما دام االحتالل موجوداً، أال يعني ذلك                  

  .مجرد سؤال! وجود استعداد لوقف المقاومة؟
حالة االنتقال من تطرف الى تطرف آخر نقيض له، وما ينطبـق            ان الخوف المشروع عند علماء النفس هو        * 

ان الحالة الفلسطينية هـي اسـتثنائية بكـل          .مجرد مالحظة عابرة  .. على الفرد ينطبق على االحزاب والدول     
تطرفاً داخلياً، واعتداالً جنونياً خارجياً، أي سننتقل من اعتـدال          : المقاييس، ودون مراعاة ذلك، ستكون النتيجة     

 وتطرف خارجي حد ضياع االستراتيجية والرؤية لحسابات فصائلية، وهذا االنتقال بالفرض            ،لي حد الفلتان  داخ
حصل، سيكون خطوة تصب في طاحونة المشروع الصهيوني في فلسطين دون أن تعني النيات ومهما كانـت                 

  .حسنة شيئاً، فالنتائج تقاس بالنتائج نفسها وليس بالنيات
لسطيني والحياة الفلسطينية من هذه الحالة الديمقراطية الى حالة اخرى تحت ما شاء مـن               ان نقل المجتمع الف   * 

الالفتات والعناوين، معناه نقل جزء من الفلسطينيين الى مكان آخر فوق الكرة االرضية، وسـيكون االحـتالل                 
  .الى النهايةنيات حسنة .. وأصحاب المشروع الصهيوني في فلسطين شاكرين لمن يفعل ذلك وستظل النيات

ان الحالة الفلسطينية وهي محكومة بالمطلق بحزب واحد لم تقبل القسمة حتى داخل الحزب نفسه على حزب                 * 
واحد، ورؤية واحدة، وفلسفة او ايديولوجية واحدة، وبالفرض قبلت ذلك لما كانت الديمقراطيات واالنتخابـات               

  .اه كارثة صراع داخلي وكارثة تهجير نحو الخارجوتداول السلطة، ولهذا فإن اي تفكير بهذا االتجاه معن
  23/2/2006األيام الفلسطينية 

 
  تستطيع اسرائيل أن تستفيد من كون حماس في السلطة  .45

 رون بن يشاي
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ولكن اذا كانت الغاية الذهاب . هناك شك في كون اسرائيل تعلم بالضبط ما تسعي اليه في عالقتها بحماس
ولست أخال هذا ايضا . في غضون زمن قصير، فلست أخال أن لهذا احتماالبحماس واعادة فتح الي السلطة 

. فبدل محاولة اعادة العجلة الي الوراء، يجب أن يري فوز حماس فرصة ال تقل عن كونه تهديدا. مطلوبا
االحتمال كامن في حقيقة أن حماس، أكثر من كونها حركة دينية، هي حركة شعبية أصيلة برهنت في الماضي 

ستكشف لنا القراءة الدقيقة لنص ميثاق . أنها شديدة االحساس بمشاعر الجمهور الفلسطيني واحتياجاتهعلي 
حماس، عن أن الغُلو الديني الذي يجد التعبير عنه هناك جذوره قوية أكثر من كونها عقائدية، وألنها حركة 

لهذا يمكن ويجب . ل تسوية مستقبليةشعبية واسعة، فمن المراد أن يكون مؤيدوها ومؤيدو قيادتها شركاء في ك
محاولة جلب حماس ـ بالتدريج ـ الي تعديل مواقفها الي أن تندمج في التيار الرئيس الفلسطيني الذي يؤيد 

والغاية الثانوية هي اعطاء فتح فرصة لتطوير االجهزة ولتنظيف الحظائر، الي . تسوية بالتفاوض مع اسرائيل
 .اء في ائتالف مع حماس أو كجهة غالبة ـ في التفاوض مع اسرائيلأن تستطيع أن تكون شريكا ـ سو

 المادة التي تدعو الي القضاء علي اسرائيل في الميثاق الفلسطيني، واعترف 1988عندما ألغي عرفات في 
لقد اضطر الي فعل ذلك لضغط دولي وبسبب الوضع . بوجود اسرائيل، فانه لم يفعل ذلك ألنه رأي النور

لكن التغيير في المواقف المعلنة في منظمة .  دفع الشعب الفلسطيني اليه في االنتفاضة االوليالشديد الذي
 .التحرير الفلسطينية لم يجعل عرفات يتخلي تماما عن الكفاح المسلح، ولكن نشأت علي األقل فرصة للتفاوض

حماس تعرف أن الجمهور هذا النموذج يمكن أن يعمل مع حماس ايضا، أو ربما علي نحو أفضل وأسرع، ألن 
الفلسطيني انتخبها ال بسبب مواقفها العقائدية والعمليات التفجيرية التي نفذها رجالها، بل لتوقع أن المنظمة 

في القضاء علي الفساد والهرج والمرج المسلح وتحسين مستوي : ستنجح في المكان الذي فشلت فيه فتح
 .ونوعية حياته

 الدولية ايضا أدوات ضغط قوية فاعلة أكثر من تلك التي استُعملت علي كل ذلك يمنح اسرائيل والجماعة
المعني الفعلي هو تجميد . ضغط اقتصادي معتدل منسق مع السلطة الفلسطينية الحماسيةاألهم بينها هو . عرفات

جمركية ومع ذلك، ينبغي االستمرار في التسويات ال. نفقات تطويٍر وتنمية كان مخططا لها للسلطة الفلسطينية
، وإال اضطرت وعبور البضائع وتحويل اموال الضريبة الجمركية التي تجبيها اسرائيل الي السلطة الفلسطينية

اسرائيل الي تمكين الفلسطينيين من استعمال ميناء ومطار يخصانهما ـ وهو ما سيمكّن حماس من الحصول 
 .علي مساعدة مالية وعسكرية بغير قيد وال رقابة

ولن تنفذ ؛ غط مهمة اخري هي ضغط دبلوماسي كثيف متصل لقيادة حماس أن تُغير مواقفهاأداة ضوتوجد 
اسرائيل ايضا خطوات انفصال أحادية تستطيع حماس أن تعرضها كانجاز، ستقاطع قيادة حماس لكنها ستقيم 

رائيل عملياتها، في المجال العسكري ستواصل اس. تعاونا عمليا مع السلطة الفلسطينية في المستويات الميدانية
التأليف بين هذه .  مع المعلومات االستخبارية واالنذارات التي تملكهاوهي ترفع وتخفض الضغط بما يتفق

فإما أن تفشل حماس ويعبر الشارع : الوسائل قد يفضي في غضون بضع سنين الي واحدة من نتيجتين اثنتين
لن تتنازل الحركة تنازال معلنا عن . أن تزيد اعتداالالفلسطيني عن خيبة أمله في االنتخابات القادمة، وإما 

ربما علي نحو  (فستعترف باسرائيل وستكون مستعدة لتكون شريكة: مطامحها الدينية لكنها ستكون عملية أكثر
سيسمون ذلك هدنة طويلة األمد، وسنحظي بهدوء من غير أن نتراخي . في تسوية مرحلية بعيدة األمد) صامت

 .وكما تعلمون للهدوء كما للعنف ِحراك يخصه. منيةفي الرقابة األ
 22/2/2006) يديعوت احرونوت(

 23/2/2006القدس العربي 
  

  والعرب وحماس .. واشنطن .46
  هاني الجمل  



 

 18

اإلدارية األميركية ومن خالل . ما مدى قدرة حركة حماس على الصمود أمام الضغوط األميركية واألوروبية؟          *
قناع الدول العربية بوقف دعمها لحركة حماس حتى تستجيب للشروط األميركيـة            جولة رايس، تحاول جاهدة إ    

  . واإلسرائيلية
القـرار  » الفـارودي سـوتو   «في هذا اإلطار وصف مبعوث األمم المتحدة الخاص في الـشرق األوسـط              * 

أمـا  . يهـا اإلسرائيلي بأنه معرقل ومتعجل، مشيراً إلى أن هذه أموال تخص الفلسطينيين وال يصح التحفظ عل              
الرئيس األميركي األسبق كارتر فقد حذر من أن أي اتفاق ضمني أو رسمي بين واشنطن وتل أبيـب لعرقلـة                    

نقطة أخرى أشار إليهـا     . عملية تشكيل حكومة فلسطينية قد يأتي بنتائج عكسية وربما تنتج عنه عواقب مدمرة            
ومة حماس المتوقعة سيؤدي بالتأكيد إلـى       كارتر في تحذيره وهي أن الضغط األميركي اإلسرائيلي إلفشال حك         

أن عزل الفلسطينيين المضطهدين وتأجيج العنف وزيادة النفوذ الداخلي والمكانة الدولية لحماس ودافـع لهـا                «
  . »أيضاً على عدم انتهاج أي سياسة معتدلة

ـ               *  اس حتـى   رايس ومن خالل جولتها تحاول إقناع العواصم العربية بوقف دعمها المـادي والـسياسي لحم
المراقبين يشككون كثيراً في استجابة العواصم العربية لما تحملـه رايـس فـي              . تستجيب للمطالب اإلسرائيلية  

فالعواصم العربية ستحاول إقناع رايس بإعطاء حماس الفرصـة         . حقيبتها الدبلوماسية من مطالب أو اقتراحات     
  . على سياستهاحتى تشكل حكومتها وتضع برنامجها الذي يمكن من خالله الحكم 

الرياح اآلتية من الجامعة العربية تساعد حماس على التنفس، حيث أكد السفير محمد صبيح األمـين العـام                  * 
المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية انها تقوم بتحرك عاجل على المستويين اإلقليمي والدولي خاصة مع               

للشعب الفلسطيني، وأن يتم الـضغط علـى إسـرائيل          االتحاد األوروبي وواشنطن حتى ال تتوقف المساعدات        
ولعل الرسائل العاجلة لعمرو موسى األمين العام للجامعة        . إلعطاء السلطة األموال التي تستقطعها من الجمارك      

إلى وزراء الخارجية العرب بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية األخيرة بالجزائر، لعل هذه الرسـائل تؤكـد                 
  . على مساندة حماس في مواجهة التحديات الجديدة» رببيت الع«تصميم 

 23/2/2006البيان 
 

  واشنطن تدفع حماس الى أحضان طهران .47
  مازن حماد 

ومن آخر األمثلة الحيـة     . في كل يوم، تثبت الواليات المتحدة انها عاجزة عن فهم العالمين العربي واالسالمي            
ين دوالر للمعارضة السورية في الخارج، فـي اطـار          على ذلك الجهل اعالنها عن تخصيص مبلغ خمسة مالي        

مساعيها للتخلص من النظام في دمشق، واذا كان الرقم ذاته يثير الضحك ألنه ال يساوي اكثر من ثمن بـضع                    
صفحات اعالنية في الصحف والفضائيات الغربية الكبرى، فان ما يثير الضحك اكثر هو غباء القرار، ذلك ان                 

ولعل هذا بالضبط ما ادركته     .  السورية يقوي النظام السوري بدل ان يساهم في اضعافه         تقديم اموال للمعارضة  
  .المعارضة عندما سارعت الى رفض الفكرة من أساسها

وما دام الشيء بالشيء يذكر، فال بأس من االشارة الى خطأ استراتيجي أفدح وأخطر ترتكبه الواليات المتحـدة       
ن خالل جهلها بمعادالت هذه المنطقة وسياسات دولها، على دفع حركـة            في هذه اللحظات، حيث أنها تساعد م      

فها نحن نرى خالد مـشعل  . المقاومة االسالمية حماس الى احضان ايران، وعلى دفع طهران الى قلب فلسطين   
يتردد على طهران في وضح النهار ويستقبل من المرجعية االولى المرشد علي خامنئي، وليس فقط مـن قبـل         

  .حمدي نجاد الذي تعهد بتعويض الفلسطينيين عما يهدد الغرب بقطعه عنهم من مساعدات ماليةالرئيس ا
لقد نجحت ايران في اقامة موطىء قدم راسخة لها في العراق وها نحن نراها تُقبل بحماس ظاهر على تقويـة                    

لحـدود العراقيـة    واذا كان فشل واشنطن في ضـبط ا       . وجودها في فلسطين متحدية االميركيين واالسرائيليين     
وصعوبة احتواء التحالف بين مرجعيات قم والنجف قد ساعدا طهران على التسلل الى مراكز صنع القرار في                 
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عراق المستقبل، فان اخفاق واشنطن في التقاط اللحظة التاريخية التي وفرها فوز حماس لتحقيق التـسوية مـع      
ان، وانما حرم االميركيين من فرصة قـد ال تتكـرر           االسرائيليين، لم يؤد فقط الى التقريب بين حماس وطهر        

  .لتحسين صورتها في العالم االسالمي
، لكـن هـذه     )1967(لقد اعطت حماس عالمات على استعدادها لالعتراف باسرائيل اذا انسحبت الى حـدود              

قـول بـأنهم    واذا بقي االميركيون واالسرائيليون متمترسين وراء ال      . العالمات لم توضع تحت االختبار الفعلي     
ليسوا بحاجة الى اعتراف احد بهم، وان حماس هي التي يجب ان تسعى العتراف الغرب والدولة العبرية بها،                  
فانهم سيحملون الصراع الى ابعاد جديدة ما زالت مجهولة، خصوصاً بعد دخول العامل االسالمي العالمي بقوة                

الستهانة به، واعجاب واضح نالته السـتطاعتها       على ساحة التأثير في تعاطف استثنائي مع حماس يجب عدم ا          
  .انتزاع انجاز تاريخي رغم أنف االحتالل وقمعه، من صناديق االقتراع

، فان الغرب مصمم على حشر نفسه       «أالستير كروك »ومثلما قال الخبير البريطاني في شؤون الشرق االوسط         
فالغرب ال  . ضل السبل للتعامل مع الحركة    في زاوية االصرار على اعتراف حماس باسرائيل بدل البحث عن أف          

يعمل فقط بهذه الطريقة على تقديم جائزة كبرى الى ايران وانما يوجه رسالة عداء الى المسلمين فـي العـالم،                    
  .خاصة وان المشاعر االسالمية، ما زالت ملتهبة تحت وطأة الرسوم المسيئة للرسول الكريم

ان الحملـة المعاديـة   من احد، ولكن ال بد من ابالغها في كل االحوال          ليت ان الواليات المتحدة تقبل النصيحة       
لحركة حماس التي تقوم بها كوندوليزا رايس في دول عربية واسالمية، هي في مردودها النهائي حملة علـى                  

فرغم ان حركة حماس ال تمثل دولة اسالمية كبرى، ورغم احتالل وصـغر المكـان               . المسلمين في كل مكان   
 منه ونبتت فيه، فان لها أشد التأثير على العالم االسالمي، كونها تمثل التيـار االسـالمي األكثـر                   الذي جاءت 

  .شرعية على امتداد الكرة االرضية
لم يكن يجدر بالواليات المتحدة ان تناقض نفسها بنفسها من خالل تعهدها باحترام نتائج االنتخابات الفلسطينية،                

  .نتائج بمحاصرة الفائزين فيها ومحاربتهم لمجرد انهم يملكون رأيا اخرومن ثم السعي الى اجهاض تلك ال
ولم يكن يجدر بالواليات المتحدة ان تبني موقفها ضد حماس على اساس انها حركة ارهابية، واال فان عليها ان                   

عليـه  تعلن ان الشعب الفلسطيني الذي اختار حماس في انتخابات أكد الجميع نزاهتها هو شعب ارهابي تجوز                 
  .بالتالي االبادة الجماعية

« ال يمكن لحماس ان تضع قدماً في االرهاب واخرى في السياسة          »: ال تدري رايس ان ترديدها العبارة الظالمة      
تترك اسوأ األثر لدى المسلمين المعتدلين منهم والمتشددين الذين ال ينظرون الى حماس اال في اطـار كونهـا                   

 خالل بعض سنوات االنتفاضة الى العمليات االستـشهادية دفاعـاً عـن             حركة مقاومة مشروعة لجأت مرغمة    
  .النفس ضد جرائم القتل التي ارتكبها االحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين، تحت غطاء استهدافه المقاومين

  23/2/2006الدستور 
  

  نحو حكومة وحدة وطنية .48
  طالل عوكل 

 تغني عن الحاجة إلجراء حوار جماعي شبيه بالحوارات         الوصول الى نتائج يتطلب مجهودات حثيثة ثنائية ال       * 
السابقة التي جرت بشأن وثيقة آب، ووثيقة آذار، وحوار القاهرة، ومعظم الحوارات الجماعية التي أجرتها لجنة                

  .المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية
الذي عليه أن يكون جماعياً، وأن يعكـس        يتعلق األمر بالحاجة لتحقيق اتفاق على البرنامج السياسي للحكومة،          

جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، وال يتعارض بمفاصله األساسية مع البرنامج السياسي الذي عّبـر عنـه                
بل ان البرنامج السياسي     .الرئيس في خطابه يوم السبت الماضي أمام الجلسة األولى للمجلس التشريعي الجديد           

اضحة عن جملة التحديات المطروحة أصالً على الوضع الفلسطيني، وتلـك           ينبغي أن يجيب بصورة محددة وو     
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وحدها أمام هـذه    " حماس"التي نشأت كردود فعل على نتائج العملية الديمقراطية اقليمياً ودولياً، وحتى ال تترك              
  .المجابهة، ذلك ان النتائج ستشمل الكل الفلسطيني

 وطني متفق عليه ستشكل المخـرج المناسـب لحركـة           إن حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج سياسي       * 
حماس وللوضع الفلسطيني برمته، بحيث ال تترك وحدها في المجابهة، فيما سيكون بإمكانها تبريـر تمـسكها                 
ببعض مواقفها واعتدالها في بعضها اآلخر، من خالل التمييز بين العام في السياسة، بما ينطـوي عليـه مـن                    

ان استدعاء وثيقة آب التي رفضت حركـة حمـاس    .ذي يتصل بالسياسات الحزبيةاستحقاقات، وبين الخاص ال  
التوقيع عليها في حينه، واعتمادها كأساس برنامجي للتوافق مع كل ما تقتضيه من تطويرات، يمكن أن يـشكّل                  

  .المخرج المناسب ويختصر الكثير من الوقت والجهد
ماس، على تلك الوثيقة، فإن ما تقدم من مواقـف أعلنـت            فإذا كانت القوى والفصائل األخرى قد وافقت، بح       * 

بالمفرق، خالل األسابيع الماضية، نقول هذه المواقف قد أسقطت الكثير من االعتراضات التـي              " حماس"عنها  
 ال بد مـن      كما .طرحتها حماس على تلك الوثيقة في حينه، بل تجاوزتها في العديد من المفاصل باتجاه المرونة              

ر مكثف مع مؤسسة الرئاسة، ومع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر، بهـدف إعـادة تحديـد                 الخوض في حوا  
الصالحيات، والوظائف، بحيث ال يجري تحميل الحكومة والمجلس التشريعي أوزاراً وأعباء مفتعلة، هي فـي               

  .األساس ليست من صالحياتها، وإنما من صالحيات مؤسسات المنظمة، ومؤسسة الرئاسة
ي الجانب المتصل بالبرنامج االجتماعي، وهو أيضاً مجال اختالف، ومثار قلق الفصائل األخرى، فـإن               أما ف * 

المؤشرات األولية تفيد بأن حركة حماس ال تسعى لفرض برنامجها ورؤيتها على الحكومة، واألرجح أن يبقى                
مارس رؤيتها مـن خـالل      الحال على حاله، مع ما يتطلبه ذلك من إصالحات، وتحسين في األداء، على أن ت              

  .مؤسساتها ومنظماتها في المجتمع
، حول الحصص، ذلك ان المـصلحة الوطنيـة         "حماس"ما نرجوه، هو ان ال تتمترس الفصائل، بما في ذلك           * 

تقتضي االرتقاء الى مستوى التحديات المفروضة على الكل الفلسطيني، التي يجيب عليها البرنـامج الـسياسي                
على ان تكريس مبدأ التعددية،     . ، الذي ينبغي أن يصرف من أجل التوافق عليه كل الجهد          االجتماعي االقتصادي 

وإنهاء ظاهرة التفرد وهيمنة الحزب أو الفصيل الواحد، وأيضاً إنهاء ظاهرة التفرد الفصائلي يقتـضي توسـيع            
ظى باحترام ووزن   المشاورات لتشمل المؤسسات النشطة في المجتمع، والكفاءات والشخصيات الوطنية التي تح          

  .اجتماعي ووطني معقول
  23/2/2006األيام الفلسطينية 

  
  ماذا وراء عزل منطقة األغوار الفلسطينية .49

  هيثم الصادق 
يبدو منطقيا التـساؤل    » غور األردن «إزاء استمرار إسرائيل بسياسة عزل المنطقة الشرقية من الضفة الغربية           

حيث تؤكد الوثائق السياسية اإلسرائيلية ان االطمـاع        ‚ لك المنطقة حول األهداف الحقيقية للتضييق على أهالي ت      
فمنـذ االحـتالل    ‚ اإلسرائيلية بتلك المنطقة التي تشكل مساحة كبيرة من الضفة الغربية ليست حديثـة العهـد              

ونـص  ‚ اإلسرائيلي ظهر مشروع آلون االستيطاني الذي يعتبر الخطة الرسمية لالستيطان من قبل حزب العمل             
وع على اقامة استيطان استراتيجي على امتداد األغوار والسفوح الشرقية لمرتفعـات الـضفة الغربيـة                المشر

‚ 1967وبدأت منذ السنوات األولى لالحتالل عام       ‚  كلم على طول وادي األردن والبحر الميت       15-10وبعمق  
الحـتالل أهلهـا وفقـا لألمـر        المراحل التنفيذية لهذه الخطة باالستيالء على األراضي الفلسطينية التي شرد ا          

وقامت الحكومة اإلسرائيلية آنذاك بتأجير هذه األراضي للمستوطنات        ‚ 1967لسنة  ) 150(العسكري العنصري   
واستثمرت المنطقة في اقامـة     ‚ اإلسرائيلية وللصندوق القومي الصهيوني الذي يشجع ويرعى سياسة االستيطان        

  ‚كيبوتسات زراعية إسرائيلية
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ائيل إلى مرحلة أخرى من االستيالء على هذه المنطقة باقامة مدينة صناعية الستغالل البوتـاس               ثم انتقلت إسر  
إلى تهديده بالجفـاف بـسبب سياسـة        » البحر الميت «وموارد البحر الميت وأدى النضح الجائر لتلك البحيرة         

  ‚االطماع الصهيونية المتواصلة
تائر متسارعة للتضييق على سكان المنطقة هي مرحلة جديدة         اإلجراءات اإلسرائيلية التي تتواصل هذه األيام بو      

في تنفيذ هذا المشروع الصهيوني العنصري والذي ازدادت حمى وتائره من قبـل الليكـود الـصهيوني فـي                   
واتخذت إسرائيل سياسة التضييق على اهالي تلك المناطق بهدف دفعهم لهجرتها وافراغهـا             ‚ السنوات األخيرة 

  ‚ مخططهاحتى تتمكن من تنفيذ
هذه التوجهات االستيطانية الصهيونية التي تجري بتواطؤ من قبل الواليات المتحدة والدول األوروبية الغربيـة               

ان المـشروع   تدخص أي مراهنات على امكانية قبول إسرائيل بااللتزامات بمشاريع التسوية الدوليـة وتؤكـد               
وان ال خيارحقيقيـا  ‚ الضارب يزداد عنفا وتصعيداالعنصري االستيطاني الصهيوني الذي تمثل إسرائيل ذراعه      

تبقيه إسرائيل أمام الفلسطينيين سوى خيار المقاومة الشعبية لهذه المـشاريع الهادفـة إلـى اجتثـاث الـشعب                   
الفلسطيني من جذوره واجالئه عن ترابه الوطني ومواصلة انتهاك حقوقه الوطنية المـشروعة التـي أقرتهـا                 

هذا هـو   ‚  بكل ما يعنيه ذلك من استمرار التوتر والصراع الدامي المرير في المنطقة            ‚قرارات الشرعية الدولية  
  فهل يبقي ذلك أوهاما حول رغبة إسرائيلية حقيقية بالسالم؟‚ الوجه الحقيقي الذميم لالحتالل الصهيوني

  23/2/2006الوطن القطرية 
 

  !فلسطين أمام التحدي .50
  مصطفى البرغوثي. د

بمخاطر فرض اسرائيل لحل منفرد من جانب واحـد مـضمونه           يتمثل  تهاء االنتخابات ،    اول التحديات، بعد ان   
تكريس تهويد وضم القدس واالغوار ومناطق االستيطان الكبرى السرائيل، اي ابتالع اكثر من نصف الـضفة                

ا هزيال في   الغربية وتحويل ما تبقى الى كانتونات ومعازل، واغتيال مضمون الدولة المستقلة بجعلها حكما ذاتي             
  .اطار نظام فصل عنصري بغيض

ولن يهم في هذا االطار ان كانت بعض السجون كقطاع غزة اكبر من بعضها االخر كسجن قلقيلية، فهي كلهـا                    
في النهاية سجون ومعازل، تدار بنظام تحكم اسرائيلي يتراوح بين االحتالل العسكري المباشر الى االحـتالل                

  .زة ما زال البعض يصر انها قد تحررتااللكتروني كما هو واضح في غ
وهكذا فان التحدي االول سيكون محاولة اسرائيل فرض الفصل الختامي في مشروع الحركة الصهيونية المعدل               

  .وتحطيم فكرة االستقالل الوطني للشعب الفلسطيني) بدل الكبرى(بانشاء اسرائيل الوسطى 
ان التغلب على المخطـط االسـرائيلي       . لتحدي الكامن امامنا؟  والمهم اآلن االجابة على سؤال، ما العمل ازاء ا        

يقتضي استراتيجية تجمع بين الصمود الشعبي والكفاح الوطني واكتساب اوسع تأييد عالمي ودعم عربـي مـا                 
ولن يتحقق ذلك اال بتشكيل قيادة وطنية موحدة والتوافق على استراتيجية وطنية مشتركة، دون التنـازل                . امكن

طالب الشعب الحازم باجتثاث كل جذور الفساد وسوء االدارة وتحقيق االصالح الـداخلي الـشامل،               عن تنفيذ م  
  .وهي على كل حال شروط ضرورية للنجاح في ادارة الصراع

فان ذلك يعني، دخول القوى الثالث التي ما زالت خارج منظمة التحرير، حماس والجهاد والمبـادرة الوطنيـة             
 موحدة ومشتركة عبر منظمة التحرير الفلسطينية الى حين استكمال انتخابات المجلس            فيها، وتفعيل قيادة وطنية   

تشكيل حكومة ائتالف وطني حول برنامج اجماع وطني مـشترك           و .الوطني الفلسطيني باالسلوب الديمقراطي   
  :عماده ثالث نقاط

  .االصالح الداخلي الشامل: اوال
  .السرائيلية والخارجيةاسناد الصمود الوطني في وجه الضغوط ا: ثانيا
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ادارة الصراع ضد المشروع االسرائيلي وافشاله، ويشمل ذلك الدعوة فورا لمؤتمر دولي للـسالم يعيـد                : ثالثا
  .القضية الفلسطينية الى قاعدة القرارات والشرعية الدولية

لرامـي لعـزل    اما رفضها فقط وبالتالي تحقيق هـدفها ا       : ان الرد على الضغوط يكون بواحد من ثالثة اشكال        
الشعب الفلسطيني، او الرضوخ والتنازل لها وذلك يعني تضييع حقوق الشعب الفلسطيني واالنضمام للمعـسكر               

، او تقديم البديل القوي والمقنع والمؤثر، وذلك قد يـضمن انتـزاع   »بأن ليس باالمكان احسن مما كان   «الفاشل  
  .لعملية سالم حقيقية وليس مزيفةزمام المبادرة من االخرين، اي طرح الشروط الفلسطينية 

ومن هذا المنطلق تستمد فكرة المؤتمر الدولي قوتها وتأثيرها باعتبارها تلقي الكرة فـي ملعـب الـضاغطين،                  
خاصة ان الدعوة للمؤتمر وردت حتى في خارطة الطريق التي يتغنى بها االسرائيليون االن بعـد ان شـيعوا                   

  .جنازتها ودفنوها اكثر من مرة
تحدي الثاني والملح، فهو كيف نضمن استمرار التواصل بين الضفة والقدس والقطاع في وجه االجراءات               اما ال 

االسرائيلية، وذلك يقتضي الجمع بين االبداع الفكري والمقاومة المثابرة لمحـاوالت المـس بوحـدة الـشعب                 
  .الغاليةالفلسطيني وحقه في تقرير المصير والتي حققها الشعب الفلسطيني عبر تضحياته 

  23/2/2006الرأي األردنية 
 

  فتح وحماس في قارب واحد  .51
  أحمد خليل

ليس من مصلحة حركة فتح ترك الحكومة بالكامل لحركة حماس ومهما كانت مبررات فتح لالنتقـال الـى                  * 
صفوف المعارضة فان ذلك ليس مأمون العواقب اال اذا كانت قادرة خالل فترة قصيرة مـن عقـد مؤتمرهـا                    

بما يشمل استخالص الدروس والعبر والتخلص من الفاسدين وليس البعض منهم وانتخاب قيادة جديدة              الحركي  
ليست مرتبطة بسلبيات المرحلة الماضية وتطرح نفسها كتنظيم متجدد مبتعد عن ماضيه ليفوز بثقة الجمهـور                

دى المنظور فما عليها ان     ولكن اذا وجدت فتح انه ليس بمقدورها انجاز كل ذلك وهو المرجح في الم             ‚ من جديد 
تبدي موافقتها المبدئية على الدخول في حكومة ائتالفية مع حماس على اساس اعتماد برنامج منظمة التحريـر                 
الفلسطينية ووثيقة اعالن االستقالل المقرة من المجلس الوطني الفلسطيني ومبادرة القمـة العربيـة وااللتـزام                

  ‚المنظمةباالتفاقيات المبرمة من قبل السلطة و
ان بقاء فتح في االئتالف الحكومي طوال الدورة االنتخابية الحالية ومحاولة التعاطي مع االزمات الحكوميـة                * 

عبر الحوار فقط وليس االنسحاب واالتفاق على تمديد الهدنة والتعجيل في عقد انتخابـات تمثيليـة للمجلـس                   
فيها حماس حسب نتائج انتخابـات الـوطن والـشتات          الوطني في الشتات الختيار قيادة جديدة للمنظمة تتمثل         

وتشكيل لجنة عليا لقيادة شؤون المفاوضات والعملية السياسية باشراف رئيس السلطة والتصديق على اي اتفاق               
  ‚تفاوضي نهائي للصراع عبر االستفتاء الشعبي فقط

 اال ان مستقبلهما قد تداخل بحيث    رغم كل محاوالت المقاومة للعمل المشترك التي قد يبديها اي من الحركتين           * 
  ‚ال يمكن فصله حاليا والنتيجة الوحيدة هي االبحار في مركب واحد فإما ان تنجحا معا او تفشال معا
  23/2/2006الوطن القطرية 

 
  حماس مطالبة بمبادرة .52

  فهد الفانك.د 
ا حماس ان تجيب على هذا      ما هي خطة حماس للتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية؟ على الحكومة التي تشكله           * 

ال يكفي القول بأن حماس تعرض على اسرائيل هدنة طويلة لعشر سنوات، فمعنى هذا تجميد األوضاع                 .السؤال
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الراهنة الى ما ال نهاية، حيث تستمر اسرائيل في خلق حقائق على األرض في مقدمتها تكثيـف االسـتيطان،                   
  .ياسة االجتياح العسكري وتصفية النشطاء والقادةواستكمال بناء الجدار وفرض الحصار، واستمرار س

لن يقول احد بأن هدنة حماس ستكون مشروطة، فاسرائيل ال تقبل شروطا، واذا قبلتها فال تلتزم بها، كمـا ان                    
الهدنة لن تلزم الجهاد االسالمي وشهداء األقصى على األقل للرد على اغتيال قادتهم كما هو جار على اسـاس                   

  .يومي
طالبة بالخروج على العالم بمبادرة سياسية ذات معنى، يمكن ان يقبلها الرأي العام العالمي ويدعمها،               حماس م * 

وقد اقترح البعض المطالبة بتعديل المبادرة العربية بحيث ال تكتفي باعطاء اسرائيل مكافأة االعتراف والتطبيع               
 بل ان يكون هناك عقاب مـن        1967 حدود   والسالم الشامل فيما اذا انسحبت وسمحت بقيام دولة فلسطينية في         

  .نوع ما فيما اذا رفضت اسرائيل عرض السالم العربي، مثل احياء سالح المقاطعة الشاملة
الشعب الفلسطيني، الذي يئس من امكانية نجاح سياسة فتح، اعطى حماس فرصة، فماذا تصنع حماس بهـذه                 * 

جل السلطة، ام ان لديها هدفا وطنيا محددا وبرنامجـا          الفرصة، وهل تريد الحكم من اجل الحكم والسلطة من ا         
  .عمليا واضحا لتحقيقه

ال يكفي حماس ان تتوقف عن ترديد هدفها االصلي في تحرير فلسطين بأكملها، فاذا كان ذلك الهدف الغيا،                  * 
ان العمل  فال بد من هدف بديل، وال يكفي حماس ان تتوقف عن ممارسة العمل الفدائي كاسلوب للتحرير، فاذا ك                 

  الفدائي قد انتهى فما هو االسلوب البديل؟
  23/2/2006الرأي األردنية 

  
 فتح الشريك االكبر.. عباس وحماس .53

 حسن الكاشف 
 ستجد حركة حماس نفسها تقود مؤسسات تديرها حركة فتح، وهذا واقع ال يمكن شطبه او ،في كل الحاالت

على اسس مهنية تجنب هذه ) الدولة(مؤسسات السلطة تغييره بقرار، ومع ان المصلحة الوطنية تفرض بناء 
على ذلك ) دولتنا(المؤسسات االهتزازات المصاحبة للون الحزب الحاكم، اال ان اعادة بناء مؤسسات سلطتنا 

االساس المهني تحتاج الى خطط وبرامج ووقت يستغرق سنوات ضرورية لعملية اعادة التأهيل واالصالح 
 .وط التوظيف والترقيةوتغيير وعدالة ومهنية شر

ومن الموضوعية واالنصاف عدم اصدار احكام عامة توصم كل كوادر حركة فتح في مؤسسات السلطة 
الوطنية بعدم الكفاءة وعدم االستحقاق وعدم النزاهة، فهذا ظلم ال تستحقه اغلبية كوادر حركة فتح التي تحملت 

 .لطة الوطنية الفلسطينيةمسؤولية بناء وادارة المؤسسات المدنية واالمنية للس
وتعلم حركة فتح اآلن اكثر من أي وقت مضى ان غياب المحاسبة واالصالح ألحق وما يزال بحركة فتح 
والسلطة الوطنية ظلماً ما زال شاخصاً في شيوع حكم الرأي العام وأوساط اقليمية ودولية على فتح والسلطة 

مضى ايضاً ان ما تحتاجه من اعادة بناء ومراجعة يجب ان بالفساد، وتعلم حركة فتح اآلن واكثر من أي وقت 
تتوجه علناً عملية محاسبة صارمة تنظف جسد حركة فتح من كل الشوائب الضارة التي اساءت لصورتها 
وسمعتها وتاريخها وتضحياتها، ونرى ضرورة اساسية لتجريد من ال يستحق من درجته الوظيفية واعادته الى 

 . جدي ايضاًما يستحق، وهذا اصالح
ان اصالح حركة فتح سيكون في الوقت ذاته اسهاماً جدياً وأساسياً في اصالح مؤسسات السلطة، ولن تخسر 

، هذه فتح بل ستربح احترام وثقة قواعدها وشعبها كما ستكون موضع تقدير كافة القوى الوطنية واالسالمية
 .مراجعة شاملةالقوى التي تحتاج دون استثناء الى عملية اصالح ودمقرطة و

ان كل الخبرات المكتسبة بالتأهيل والخبرة العملية على مدى عشرات السنوات آلالف الكوادر المدنية 
والعسكرية والدبلوماسية ثروة وطنية يجب الحرص والحفاظ عليها وعدم ظلمها بفساد وعدم كفاءة واستحقاق 



 

 24

ة، وتستطيع حركة فتح ان تحسب انجاز االصالح اقلية محسوبة عليها، وهذه مهمة لحركة فتح وللحكومة القادم
 .لنفسها اذا ما أقدمت على المحاسبة كخطوة اساسية كبرى لعملية اصالح واعادة بناء الذات

وتفرض المسؤولية الوطنية على حركة حركة فتح هي الشريك االساسي في الحكم وان لم تشارك في الحكومة، 
سسة الرسمية بتقديم النموذج االعلى التزاماً في اداء المهمات الوظيفية فتح ان تأمر كل كادرها القيادي في المؤ

تفرض المسؤولية الوطنية على حركة حماس ان تتعامل مع هذا الكادر ، كما بأعلى درجات المهنية واالخالص
ية تفرض المسؤول، كما القيادي الكبير بكل الحرص والمهنية وكل البعد عن النظرة الحزبية الضيقة الضارة

الوطنية على الرأي العام والنخب ومؤسسات المجتمع المدني مراقبة االداء والنهوض بالدور بأعلى درجات 
 .المتابعة والتصويب حرصاً على سالمة التجربة

  22/2/2006الحياة الجديدة 
 

 تشكيل الحكومة الفلسطينية ليس المهمة األصعب أمام حماس  .54
 ماجد عزام      

مية ستكون شبه جاهزة في ضوء المشاورات التي أجرتها قيادة الحركة، سواء في ما بينها ن التشكيلة الحكوإ* 
وهناك أسباب تبرر االعتقاد بأن تشكيل الحكومة لن يكون مشكلة في معظم . أو مع الفصائل الفلسطينية المختلفة

ربما المشروع الوطني حماس في قيادة السلطة، و األحوال، وانما سيمثل بداية المشوار الصعب والمرهق لـ
 :ومن هذه األسباب. الفلسطيني عموماً

 .أوالً، أن حماس تملك غالبية برلمانية مريحة تمكنها من تمرير أي حكومة تشاء
ثانياً، أن حركة فتح، حتى اآلن، ليست في وارد وضع العراقيل أمام عملية التشكيل، بل ان هناك تياراً رئيسياً 

 المسؤولية في أسرع وقت ممكن، مراهناً على محاصرتها و تطويقها وصوال الى داخلها يريد أن تتحمل حماس
أمام الشارع الفلسطيني واظهارها عاجزة وسبباً في تعقيد المشاكل التي يعاني منها الجمهور » كشفها«

 .الفلسطيني على مستويات عدة
للمشاركة في حكومة كهذه على قاعدة الثوابت ثالثاً، أن ثمة أطيافاً واسعة في الحلبة السياسية الفلسطينية مستعدة 

في رام » وثيقة مارس«أو » اعالن القاهرة«الفلسطينية وعلى تفاهمات الحد األدنى التي اعلن عنها، سواء في 
وحتى بعيدا عن هذه الثوابت وتعقيداتها، ثمة قوائم فازت في االنتخابات ستعود للمشاركة في الحكومة . اهللا

دة البرنامج االصالحي الداخلي الذي خاضت االنتخابات على أساسه، والذي شكل قاسماً كتكنوقراط على قاع
 .مشتركاً بين البرامج االنتخابية المختلفة التي خيضت االنتخابات على أساسها

مهلة زمنية أو وقتاً مستقطعاً للتأقلم مع الوضع » حماس«رابعاً، أن ثمة أجواء اقليمية ودولية تريد اعطاء 
د بما يسمح لها بتشكيل الحكومة ضمن أجواء مريحة نسبياً، وباعتبار أن الضغوط الحقيقية ستبدأ بعد الجدي

 .تشكيل الحكومة وليس قبله
. ثمة ملفان يحظيان بشبه اجماع فلسطيني هما األمن الداخلي و االصالخات الشاملة في المؤسسة الفلسطينية* 

سطينية اذا ما أحسنت التعاطي مع هذين الملفين وأوجدت أوسع وستجد حماس مناصرين كثيرين في الساحة الفل
مساحة ممكنة من الحوار والنقاش حولهما، سواء داخل المجلس التشريعي أم في الساحة السياسية والحزبية 

 .واالجتماعية، وتجنيد أكبر دعم ممكن للخطوات االصالحية
فاألول يتضمن طبيعة العالقة . لسياسي واالقتصاديبناء على ذلك فان الملفات األصعب تتمثل في الشأنين ا* 

مع اسرائيل واالتفاقات الموقعة والخطط المطروحة اقليميا ودوليا للوصول الى تسوية نهائية للصراع في 
أما الثاني فيتعلق بالحال المرضية المتردية لالقتصاد الفلسطيني وتحوله اقتصاداً قائماً على المعونات . فلسطين

 الخارجية في ظل افتقار الكيان الفلسطيني الى أدنى مقومات االستقالل واالكتفاء الذاتي، وكنتيجة والمساعدات
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طبيعية للممارسات االسرائيلية التي قضت على أي فرصة لقيام كيان فلسطيني حر ومستقل وقابل للحياة، سواء 
 .من الناحية الجغرافية أو من الناحية االقتصادية

واذا ما تمكنت الحركة من الوصول الى تسوية أو صياغة . فان المهمة شاقة امام حماسفي الملف السياسي * 
لغوية مع الفصائل الفلسطينية، خصوصا حركة فتح، حول العالقة مع اسرائيل واالتفاقات الجائرة الموقعة 

، ولن يكون هناك معها، فان هذا األمر ال يبدو متاحا مع المجتمع الدولي، خصوصاً الواليات المتحدة وأوروبا
سوى تأجيل بت هذه الملفات تحت ستار التهدئة أو الهدنة الفساح المجال أمام النجاح في الملفات األخرى، 
وامتالك الثقة الشعبية الكفيلة بتحدي المجتمع الدولي صراحة والرفض المطلق ألي امالءات وشروط يطرحها 

وعموما فان الصدام في هذا الملف آت ولو بعد . لسطينيعلى حماس للقبول بها وبسلطتها وقيادتها للشعب الف
حين، وعندها لن يكون في االمكان المضي قدما في الملفات االقتصادية واالجتماعية الداخلية، وسيكون 

 .االنفجار سيد الموقف حتما
ساعدات أما الملف اآلخر الشائك فيتمثل في كيفية ادارة االقتصاد الفلسطيني في غياب المعونات والم* 

 . الخارجية باستثناء وعود معسولة لبعض الدول العربية واالسالمية
ستجتهد حماس بالطبع البتداع حلول خالقة في مواجهة هذه المعضالت وستحاول فرض معادلة جديدة جديدة 

نهائي  الدولية تتعدى المرور بالممر االسرائيلي، وقد تسعى الى طرح قضايا الحل ال-في العالقات الفلسطينية 
بأن االنهيار االقتصادي واالجتماعي في أما اقتصاديا فستكون هناك رسائل مبطنة وغير مبطنة . دفعة واحدة

األراضي الفلسطينية لن يكون انهيارا لسلطة حماس فقط، اذ انه في ظل الوضع المتردي لحركة فتح، سيؤدي 
طينية فسيؤدي الى المعلوم المتمثل بانتفاضة أما من وجهة النظر الفلس. الى المجهول من وجهة النظر الدولية

  .فلسطينية ثالثة ضد الجدار الفاصل وضد الخطوات األحادية الهادفة الى رسم حدود اسرائيل
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