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  منواب حماس تلقوا دورة تدريبية تشمل كل النواحي القانونية لعمله .1
 حماس في المجلس التشريعي جمهور الحضور في اليوم األول النعقاد نوابفاجأ :  محمد يونس–رام اهللا 

 بصورة جماعية منظمة الى قبر ياسرعرفات لقراءة الفاتحة وافلدى وصولهم معا توجه. المجلس أكثر من مرة
لثانية لدى انتخاب مكتب رئاسة وكانت المفاجأة ا .قبل ان يدخلوا قاعة االجتماع في مشهد استعراضي الفت

  يحملونالذينالمجلس، سواء في طريقة الترشيح أو االنتخاب المنظمة، ثم في اختيار المرشحين األربعة، 
أما المفاجأة األكبر فكانت الطريقة التي عملت بها الكتلة على تنظيم نفسها، بعد االنتخابات  . لقب دكتورجميعهم
 مراعاة للفصل القسري القائم غزةمتحدثين باسمها، في الضفة وه واللكتلة ونائبا ار قيادة رئيسياختمن مباشرة 

أما المفاجأة التي لم يعرفها الجمهور فكانت حصول جميع نواب الحركة على دورة تدريبية في  .بين المنطقتين
ب، من تقديم تشمل جميع الجوانب القانونية لعمل النائ عمل المجلس التشريعي قبيل افتتاح دورة المجلس

مشاريع القوانين واالقتراحات الى تشكيل اللجان وتحديد أوجه ومجاالت عملها وتحليل وتفسير كل نقطة من 
 ونشطاء حملتها االنتخابية تلقوا دورات تدريبية متقدمة قبيل  حماسوكان مرشحو .نقاط القانون األساسي

نواب الوقد أثار  . العامة واإلعالم في الجامعاتاالنتخابات شارك فيها خبراء ومتخصصون من أقسام العالقات
 المستشار  وفي هذا الصدد أشار.اعجاب مدربيهم لما أبدوه من رغبة عالية في التعلم وااللتزام واالنضباط

عزيز الدويك الذي يحمل شهادة الدكتوراه في التخطيط وحاصل على ثالث إلى أن القانوني عصام عابدين 
 ان يبدو,  قائالواضاف. مل دفتر المالحظات ويدون كل فكرة جديدة كتلميذ مجديحكان شهادات ماجستير 

ويثير نواب وقادة حماس وهم يدخلون النظام  .هؤالء يبحثون عن كل أسباب النجاح واعتقد انهم سينجحون
أنشأت هذا السياسي الفلسطيني اعجاب وتقدير الجمهور لطريقة أدائهم التي لم يألفها من قبل في قادة فتح التي 

يتسم الى جانب المهنية العالية ودقة التنظيم وااللتزام،  حيث .النظام وهيمنت عليه ردحا طويال من الزمن
 مدير فندق في رام اهللا حيث اقام نواب الحركة لدى حصولهم على قال, وعلى هذا الصعيد. بالتواضع والتقشف
ولم . وجة لتوفير المال، بمن فيهم رئيس المجلس على الحصول على غرف مزدوا أصرأنهم ,الدورة التدريبية
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.  يهمهم هو توفير مال الشعب كانكل ماف لدى أي منهم مشكلة في مشاركة أي نائب آخر له غرفته، يكن
   . تتــعدى وجبات الطعامم ان مصاريفهـــم لوأشار موضحا إلى

قال أسامة فقد . يه التشريعي والتنفيذيتتطلع لتقديم نموذج خاص لعملها في النظام السياسي بشق  حماسيبدو أن
ليست المشكلة في أن تحصل على تفويض الشعب، وانما في ان تحافظ على هذا فنتطلع الى األمام، إننا , حمدان

  .التفويض وتضاعفه في المرات القادمة
  24/2/2006الحياة 

  
 يبحثان تشكيل الحكومةكتلة الطريق الثالث  وحماس .2

ان كتلة من  صالح البردويل امس هقالما :  يو بي آينقال عنغزة  من 24/2/2006 القدس العربي ذكرت
أكد سالم فياض أن هناك فقد من جهته،  أما .الطريق الثالث لم توضح بعد موقفها من المشاركة في الحكومة

عتمدين حاجة ملحة للتوصل إلي تفاهم وطني عام إن لم يكن إجماع بشأن القرار السياسي والبرنامج األمني الم
وأوضح أن المناقشات دارت حول كيفية توفير  .من قبل الحكومة القادمة، وهذا يتطلب األخذ بكافة االعتبارات

أفضل فرص ومقومات النجاح للحكومة القادمة، والمساهمة والمساعدة علي تعزيز صمود وثبات الشعب 
اسة اإلمالءات اإلسرائيلية، وسياسة الفلسطيني علي أرضه وإفشال المخططات الرامية إلي االستمرار في سي

  .فرض األمر الواقع
ن الجهد الدائر أ  قال صالح البردويلإلى أن: غزة من 24/2/2006 عكاظ  مراسلالقادر فارس عبدوأشار

وطبيعة النظام السياسي , لتشكيل الحكومة يجب ان يأخذ في االعتبار كافة المعطيات ابتداء بنتائج االنتخابات
  .افة مكوناتهالفلسطيني بك

  
  قريع يشكك في مشاركة فتح بالحكومة  .3

. قال أحمد قريع أمس ان الفرص ضئيلة في ان تنضم فتح الى حكومة تقودها حماس: غزة ـ  عبدالقادر فارس
  .  ستركز بدال من ذلك على االصالحات الداخلية واعادة بناء قاعدتهاالحركةوقال ان 

  24/2/2006عكاظ 
  

   تشكيل الحكومةكليف عباسحماس تؤكد قبول هنية ت .4
ـ غزة أكد صالح البردويل أن اسماعيل هنية قبل رسميا خطاب التكليف الذي سـلمه إيـاه عبـاس     : وكاالت 

 إن كان لحماس أي اعتراضات أو مالحظات سـيتم          ,وقال. خالف ذلك بتشكيل الحكومة، نافيا ما روج إعالميا       
 وان برنامج الحكومة لن يخـرج عـن         ,ن عباس وهنية  وأشار إلى وجود تفاهمات بي     .بحثها مباشرة مع عباس   

  .ثوابت الشعب الفلسطيني وسيهدف إلى كسر الحصار المفروض عليه من قبل االحتالل
  24/2/2006الخليج اإلماراتية 

  
  نريد أموالنا من إسرائيل : عريقات .5

رسوم التمرار في تحويل     طالب صائب عريقات أمس المجتمع الدولي بإلزام الحكومة اإلسرائيلية باالس          :وكاالت
 أن هذه األموال ليست     وضحاتستقطعها إسرائيل من التجارة الخارجية الفلسطينية، م      التي  جمركية  الضريبية و ال

  .أمواالً إسرائيلية
  24/2/2006البيان 
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 زياد أبوعمرو ينتقد زيارة مشعل إليران .6
ـ القاهرة ا السماعيل هنية بتشكيل الحكومة ينبـئ  قال زياد ابوعمرو إن تكليف عباس رسمي:  جيهان الحسيني 

ابدى امتعاضه مـن    في حين   . بامكانية حلحلة الخالفات القائمة بين حركتي فتح وحماس حول عدد من القضايا           
 وقف إسرائيل تحويـل     أنواعتبر  . انها تصعب األمور على حماس    حيث أعتبر   زيارة خالد مشعل إلى إيران،      

 هي االعتراف   الحركةمن تأثيرها الفتا إلى أن المشكلة األساسية التي تواجه          األموال المستحقة مشكلة، لكنه قلل      
 تكثف اتصاالتها اإلقليمية والدولية حاليـا       ها وان قيادات  حماسالدولي، موضحا أن هذه القضية على رأس اجندة         

 هـذا  نأوحول ما يتردد من سيناريو أميركي ـ إسرائيلي إلسقاط حماس قـال   . للوصول على اعتراف دولي
الموقف ال تتبناه اإلدارة األميركية بل يتبناه الكونغرس واللوبي اليهودي، محذرا من عدم دستورية ذلك ومـن                 

لم يعول كثيرا على الدعم العربي متوقعا أن يتأثر هذا          ومن جهة أخرى    . رد فعل عكسي في الشارع الفلسطيني     
  .الدعم بالموقف الدولي خاصة األميركي

  24/2/2006الشرق األوسط 
  

  ه التي خطّها قريع ءنعتز بدور مجلس الوزراء ومسيرة عطا: دويك .7
شدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية       حيث  , اجتمع أحمد قريع، في رام اهللا مع عزيز الدويك        : رام اهللا 

يرة التـي  والتالحم الفلسطيني، وضرورة الحفاظ على المواقف الثابتة للشعب الفلسطيني، لمواجهة التحديات الكب         
من جهته، أعرب دويك عن اعتزازه وتقديره للدور الذي قـام بـه مجلـس                و .تتعرض لها القضية الفلسطينية   

الوزراء بشكل عام ومسيرة العطاء التي خطّها قريع شخصياً، واصفاً إياه بالمجاهد الكبير وأحد أهـم رمـوز                  
  .العمل الوطني الفلسطيني

  23/2/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  حماس حركة اسالمية في سلطة غير اسالمية: تقرير .8
ال تخفي حماس ان هدفها النهائي هو اقامة دولة اسالمية، لكن الظروف التي فازت :  محمد يونس–رام اهللا 

فمن جهة ستكون في حاجة الى ثلثي أعضاء المجلس  .فيها تجعلها غير قادرة حتى على تبني قوانين إسالمية
ومن جهة ثانية تواجه . في النظام األساسي، وهو ما لم يتحقق لها في هذه الدورة االنتخابيةالحداث تغيير 

معارضة برلمانية قوية تتمثل في فتح ذات المبادئ العلمانية التي تشكل كتلتها أكثر من ثلث أعضاء المجلس، 
 ان غالبية ناخبي حماس كما ان استطالعات الرأي تشير الى .يضاف اليها كتل اليسار والوسط والمستقلين

 األمر الذي يؤثر في فرص , بهدف القيام بخطوات اصالحية في السلطة وليس القامة سلطة اسالميةهاانتخبو
. في حال أبدت تشدداً دينياً واجتماعياً وتدخالً في حياة الناس اليومية, إعادة انتخابهم لها في االنتخابات المقبلة

حركة ونوابها الى توجيه اهتمامهم في هذه المرحلة الى التشريعات اليميل قادة , صعوباتتلك الوادراكاً منهم ل
انتخبنا من أجل القيام باالصالح أن الشعب  ,قال الشيخ حامد البيتاوي حيث .االدارية ذات الطابع االصالحي

 لذان لون واحد،  نظرت الى السلطة تجدها م قائال أنه إذا ماواضاف. والتغيير، وهذا ما سنصب اهتمامنا عليه
ومنذ فوز  . الكفاءة وليس الواسطةمن حيث اعتماد, سنضع معايير تحقق العدالة أمام الناس في التوظيف

 حرص قادتها على طمأنة الجمهور الى انهم لن يتدخلوا في شؤون حياته اليومية خصوصاً في المناطق الحركة
وتظهر حرصاً كبيراً على اقامة حكومة ائتالف وطني  .ذات الطابع الليبرالي مثل رام اهللا وبيت لحم والقدس

 عدم  من جهتهكدفأعزيز الدويك  أما .طمأنة القوى السياسية المختلفة على التعددية والحريات الفكريةلواسع 
كما نكره , أضافو.  كما قال بتالقح األفكارونؤمني ألنهمضع أية قوانين او ضوابط على الفكر والحريات، و

وذهب الى حد طمأنة ذوي األفكار غير . ا أحد فكره، فاننا نرفض ان نفرض فكرنا على أحدان يفرض علين
 نؤمن ان األفكار يجب نحن بقوله, الدينية الذين يطالب كثير من اإلسالميين بإقصائهم، على حريتهم في االعتقاد
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طبعا : واستدرك يقول .ةقوم على الحكمة والموعظة الحسنيان تترك وشأنها، وطريقنا في التغيير الفكري س
نحن نود ان يطبق الجميع شرع اهللا، لكننا لن نفرض أي شيء على أحد، وان كنا سنعارض أي تشريع يخالف 

 مثل بيع ,ويقول نواب وقادة الحركة انهم لن يحظروا أي شيء مباح بموجب القانون .الشريعة االسالمية
 . أي تقليد اسالمي مثل الحجاب وغيره على المواطنينوانهم لن يفرضوا. الكحول والحفالت المختلطة وغيرها

 ال يخفون انهم سيعملوا بطريقة مختلفة في حال تحقق لهم الفوز في ظروف مغايرة، وهو ما يحذر منه هملكن
  .خصومهم

  24/2/2006الحياة 
  

   المقبلبداية الشهرروسيا سيزور  وفد حماس :البردويل .9
ارة وفد حماس لروسيا ستتم في الثالث من شهر مارس المقبل، مـشيرا             البردويل أن زي  صالح  أكد   :ألفت حداد 

ن الزيارة تهـدف إلـى كـسر الحـصار          إوقال  . إلى أن خالد مشعل سيترأس الوفد برفقة موسى أبو مرزوق         
  .السياسي واالقتصادي المفروض على الفلسطينيين وشرح القضية الفلسطينية

  23/2/2006 48عرب 
  

  اقة وصعبة لكنها ليست مستحيلة   حماس أمام مهمة ش: نزال .10
 وقال إن ,أكد محمد نزال أن الحركة عازمة على تشكيل حكومة ائتـالف وطنى : محمد أبوالفضل-القاهرة 

آفاق النجاح موجودة أمامها، وإن حالة القلق أو الحذر التى تسود المنطقة بسبب فوزها، تستند الى مخاوف أو 
وقال إن .  أن حماس أمام مهمة شاقة وصعبة لكنها ليست مستحيلة وركز على.رغبات عند بعض األطراف

 حققت نجاحا كبيرا وتمكنت من تحقيق اختراق سياسى الفت، الحركةالجولة الخارجية التى قامت بها 
وقال ان هذا . مشيراً الى ان هناك اتجاها لزيارة عدد من دول اميركا الالتينية ،دوال أخرىوستستكمل لتشمل 

 رض على الواليات المتحدة النظر إليه بشكل عملى، حيث عودتنا على التحدث عن الواقعية السياسية،الواقع يف
 ما يوصف بالتسويف فى عقد المجلس الوطنى  من ناحية أخرىوانتقد. التى تؤكد وجود حقيقة اسمها حماس

 يلحظ أيلتحرير لم  من حيث المبدأ االنخراط فى منظمة اوأشار إلى أنه بعد قبول الحركةالفلسطينى، 
ن حماس لن تحضر قمة وعلى صعيد آخر ذكر أ.  بالدخول إليهاهاحتى هذه اللحظة لم يسمح لوتحركات، 

الخرطوم كحركة ، لكن بعض األشخاص الذين ينتمون إليها سيحضرون بحكم مواقعهم فى الحكومة الفلسطينية 
  .الجديدة

  24/2/2006االتحاد االماراتية 
  

  ف السعودي الرافض لقطع المساعدات عن الفلسطينيينحماس تشيد بالموق .11
أشاد صالح البردويل بموقف السعودية الرافض لمطالب الواليات المتحـدة بقطـع            :  وكاالت االنباء  -عواصم  

الموقف من خالل االتصاالت التي حملت      هذا  وقال إن الحركة تعرف مسبقا       .المساعدات عن الشعب الفلسطيني   
عوديين لن ينسوا الشعب الفلسطيني ولن يقفوا مكتوفي االيـدي أمـام التهديـد بقطـع                تطمينا واضحا بأن الس   

 يحمل بشارة أمل ويؤكد على أن االحتالل لن يـنجح فـي             سعود الفيصل وأضاف أن خطاب    . المساعدات عنه 
  .فرض الحصار على الشعب الفلسطيني عربياً أو دوليا

  24/2/2006الدستور 
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   حماسمحاولة إفشالنافذ عزام طالب بالتصدي ل .12
 ستتعاون مع حماس في األمور التي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وإصـالح             الجهادأكد نافذ عزام أن     : غزة

المجتمع، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود إلفشال المشروع الـصهيوأميركي الـساعي إلفـشال حمـاس                
من أنه  ,  قائال وأضاف. يين وإعادة احتالل غزة    وانتقد دعوات االحتالل تكثيف العدوان على الفلسطين       .وإسقاطها

 رص الـصفوف وتماسـك      مما يـستدعي  .  بعدائية في مواجهة الشعب الفلسطيني      اسرائيل الطبيعي أن تتعامل  
  .الجبهة الداخلية للوصول إلى برامج مشتركة

24/2/2006البيان   
   

  سعدات يدعو الى حكومة وحدة   .13
 يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة القوى والفعاليات علـى            عن أمله في أن   حمد سعدات    أعرب أ  :ا.ن.ق

 أن توافـق فـتح علـى        متمنيـا . اعتبار أن ذلك هو االفضل في هذه المرحلة من اجل مواجهة كل التحديات            
  .المشاركة

  24/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مجزرة جديدة يرتكبها جيش االحتالل في مخيم بالطة  .14
جيش االحتالل قام بعملية اقتحام لمخـيم       أن    : وليد عوض   عن رام اهللا  من    24/2/2006 القدس العربي    قالت

 وذلك بعد   ى جانب العديد من الجرح    ى فلسطينيين ال  6بالطة شمال الضفة وارتكب خاللها مجزرة راح ضحيتها         
الجـيش  وقال بعض االهالي عبر اتصاالت هاتفية ان         .ان احكم محاصرة المنطقة وعزلها عن العالم الخارجي       

يتابع اطالق النيران بكثافة في محيط المخيم وازقته الرهاب المواطنين وخاصة النساء واالطفال، اضافة الـي                
 مغادرة منازلهم بقوة السالح واطالق االعيرة النارية في الهواء          ىعمليات التفتيش واذالله االهالي واجبارهم عل     

واكد االهالي بان بعـضهم تعـرض للتهديـد          . نفوسهم  المواطنين العزل بشكل مباشر الثارة الرعب في       ىوعل
واكد االهالي ان جـيش       .بالقتل، ونسف المنازل اذا لم يسلموا ابناءهم المطلوبين والمطاردين لقوات االختالل          

ـ                   ىاالحتالل منع طواقم االسعاف من الوصول الي المصابين والجرحي، وانه يطلق النار بـشكل مباشـر عل
  . الستشهاد احد افراد الطواقم الطبيةىادسيارات االسعاف، مما 

هذه جريمة شنعاء ترقى الى حد ابـادة جماعيـة ضـد            <<عزيز الدويك قال    أن   24/2/2006السفير  ونقلت  
جريمة حـرب   <<فيما وصف سامي أبو زهري االمر بأنه        >> الفلسطينيين الذين يعانون بقسوة تحت االحتالل     
ملتزمـة  <<مـشددا علـى ان الحركـة        >> س لتشكيل حكومة  تستهدف مواصلة التصعيد وتقويض جهود حما     
  . >>بالمقاومة واالحتالل سيدفع ثمن هذه الجرائم

 مساء الخميس في شوارع مدينة غزة       وااآلالف من الفلسطينيين تظاهر     أن    24/2/2006سي ان ان     وجاء في 
جابة لنداء من زعماء حركـة  وجاءت التظاهرات است .احتجاجا على العمليات التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي

وسار المتظاهرون إلى مقر المجلس التشريعي للتعبيـر عـن    وتزعم المسيرة الغاضبة اسماعيل هنية، .حماس
   . وانتهت المسيرة سلميا. احتجاجهم
 ودعـت   ،من جهتها ادانت الداخلية الفلسطينية ِبشدة استمرار العدوان        24/2/2006 المستقبل اللبنانية    وذكرت
ع الدولي وكافة القوى الحرة والمحبة للسالم التدخل الفـوري والعاجـل لوقـف الهجمـة اإلسـرائيلية                  المجتم

  .  المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني
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  بخوض إضراب عن الطعام تهدد  عليان االسيرة .15
 ومن .هددت عطاف عليان بخوض إضراب عن الطعام بسبب منع سلطات االحتالل لها من رؤية نجلها: غزة
مشيرا بالقول إن ,  عليان عزام وقوف الجهاد اإلسالمي إلى جانب األسرى وخاصة األسيرة نافذ أعلنهجهت

هي معاناة كل األسرى، وهي ستظل رمزاً للنضال في مواجهة االحتالل، وهذا الذي تواجهه يجب أن معاناتها 
  .يكون رسالة للعالم من أجل الضغط على حكومة تل أبيب

  24/2/2006البيان 
  

  الحتالل يمنع بطريرك الروم من الصالة داخل كنيسة مقدسيةا .16
وأدى  .منعت قوات االحتالل موكب برئاسة البطريرك، من دخول كنيسة للروم األرثوذكس في البلدة القديمـة              

البطريرك ورجال الدين وأبناء الطائفة األرثوذكسية والحجاج الصالة في ساحة الكنيسة، وسـط أجـواء مـن                 
بطريركية أن شرطة االحتالل بررت خطوتها، بأن سلطات االحـتالل مـا            الوذكرت   .ء العام الغضب واالستيا 

  .زالت تعترف بالبطريرك المخلوع أرينيوس
  23/2/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  جدار ال متظاهرين ضد 10إصابة  .17

 في المواجهات التي وقعـت      أصيب عشرة متظاهرين على األقل، فلسطينيين وناشطي سالم إسرائيليين بجروح         
 200وجاء أن عشرات من الناشطين في مجموعة فوضويون ضد الجدار، ومـا يقـارب               . مع قوات اإلحتالل  

فلسطيني من سكان قرية بيت سيرة قد دخلوا في مواجهات مع قوات اإلحتالل الذين يقومون بحراسة الجرافات                 
ل بإطالق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغـاز        وقام جنود اإلحتال   .التي تشق مسار الجدار في المنطقة     

  .المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع اإلصابات
  23/2/2006 48عرب 

  
  االحتالل يستخدم آلة الرنين لتفتيش النسوة على حاجز .18

از حـاجز تياسـير     انتهج جنود االحتالل منذ يومين عادةً جديدة في تفتيش النسوة الفلسطينيات الراغبات باجتي            
وأكد شهود عيان أن الجنود استخدموا آلة الرنين الكاشـفة للمعـادن فـي     .الصهيوني باتجاه األغوار وطوباس 

تفتيش النساء عند محاولتهن عبور الحاجز ملِزمين بعضهن على خلع جالبيبهن ومالءاتهن في حال اسـتمرت                
  .آلة الرنين بالصفير

  23/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  برنامج تعليمي واعد في مدارس االونروا .19
وكالة األونروا نظمت حفالً تكريمياً لسفير االتحاد األوروبي في لبنان          أن    24/2/2006 النهار اللبنانية    ذكرت

 مليـون   15باتريك رينو وممثلين للدول المانحة، في كلية سبلين في اقليم الخروب لمناسبة تقديم الدول المانحة                
ساعدات لألونروا في لبنان بغية اقامة مشاريع خدماتية وتطويرية لالجئين الفلسطينيين ومخيماتهم فـي              أورو م 
 النائب اسامة سعد، رئيس بلدية صيدا البزري، المسؤول عن الملف الفلسطيني لدى الحكومة              رفي حضو  لبنان،

ا خالـد عـارف، علـي فيـصل     اللبنانية خليل مكاوي، أمين سر فتح وفصائل منظمة التحرير في منطقة صيد         
  . والمسؤول عن اللجان الشعبية في منطقة صيدا ، وشخصيات
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كارن أبو زيد أطلقت برنامج تعليم من أجل تحسين إمكانية تشغيل الالجئـين،             أن    24/2/2006السفير   وقالت
ويكـون  يجب أن يصبح التسرب المدرسي من الماضـي،         <<وألقى رونو كلمة أكد فيها أنه بعد أربع سنوات          

، الفتاً الى أن إعطاء الفلـسطيني       >>النظام الدراسي التابع لالونروا مطابقاً مع المعايير اللبنانبة وال أظنني أحلم          
حقوقه المدنية في لبنان ال يتعارض وحق العودة وهو مبدأ أساسي الحترام حقوق االنسان، ولبنان متمسك بـه                  

  .بقوة
  

  األونروا اليابان تتبرع لـ .20
وقالت، إنهـا ستـستخدم      . دوالر أمريكي لوكالة األونروا    1.326.600 اليابان عن تبرعها بملبغ      أعلنت حكومة 

  .تلك األموال لدعم ثالثة برامج تستهدف توفير المساعدة لتجمعات الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة
  23/2/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  مية بالقدس وقف بناء متحف على أنقاض مقبرة اسال .21

امرت المحكمة العليا االسرائيلية بوقف أعمال انشاء متحف التسامح في القدس فيما يحاول وسطاء حل خـالف                 
وقال عدنان الحسيني ان تأجيل المشروع ليس        .ديني بشأن خطط بناء المتحف في موقع مقبرة قديمة للمسلمين         

فلسطينيين قد يقبلون الفكرة لو كان المشروع سيقام فـي          كافيا مشيرا الى انه يجب الغاء المشروع بأكمله وان ال         
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه رغم وقف أعمال البناء فانه سيـسمح لهيئـة االثـار                  .أي مكان اخر  

  .االسرائيلية بالعمل على انقاذ العظام
  24/2/2006الرأي األردنية 

  
  للعنف النفسي %.. 61ر7من النساء تعرضن للعنف الجسدي و% 23ر3: اإلحصاء  .22

أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، أمس، أن نسبة النساء الالتي تعرضن ألحد أشـكال العنـف                : فراس طنينة 
، فيمـا    % 23ر3، فيما كانت     %10ر5 بلغت   2005الجنسي لمرة واحدة على األقل في فلسطين خالل العام          

وقال رئيس الجهـاز إن نتـائج       .ة على األقل  من النساء ألحد أشكال العنف النفسي لمرة واحد        % 61ر7عانت  
المسح تبين أن نسبة تعرض النساء في الضفة الغربية ألحد أشكال العنف النفسي مـرة واحـدة علـى األقـل                     

، فيما بدا تقارب كبير فيما يخص        %49ر7، وهي أعلى منها في قطاع غزة حيث بلغت النسبة            %68ر8بلغت
وأشار  .في القطاع  % 22ر6، ووصل إلى   %23ر7في الضفة الغربية    تعرض المرأة للعنف الجسدي الذي بلغ       

،  %52ر3إلى أن بيانات المسح أظهرت أن نسبة تعرض النساء في المخيمات ألحد أشكال العنف النفسي بلغ                 
 64ر 9، وتقل عنها في الريف التي وصـلت إلـى   %62ر 8وهي أقل من النسبة عند نساء الحضر التي بلغت     

 البيانات تظهر عدم وجود اختالف بين الحضر والريف فيما يخص العنف الجسدي، مشيراً              وقال شبانة إن   %.
ر 1، وارتفعت في المخيمات لتصل إلـى %23، أما في الريف فكانت  %23ر2إلى أن النسبة في الحضر كانت   

24.%   
24/2/2006األيام الفلسطينية   

  
  جنرالينوالليكود يدعم تصريحات ال...  لألردن ومصرتعتذرإسرائيل  .23

وضع أولمرت، امس حدا لألزمة الدبلوماسية مع األردن جراء تصريحات قائـد            : 24/2/2006السفير  نشرت  
وبناء على توصية من أجهزة االستخبارات فـي        .  حول مصير النظام األردني    ،المنطقة الوسطى الجنرال نافيه   

لة األنباء األردنية أن أولمـرت اعتـذر       وقالت وكا . الدولتين، جرى اتصال هاتفي بين أولمرت والملك األردني       
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 أكد إدانته لمثل هذه التصريحات التي قال إنهـا          هوأضافت ان . للملك عبد اهللا وللشعب األردني عن التصريحات      
وأكـدت مـصادر ديـوان      . ال تمثل جملة وتفصيال سياسة الحكومة اإلسرائيلية وال الموقف الرسمي إلسرائيل          

حادثة الملك عبد اهللا، لكنها قالت إن المكالمة لم تكن بمبادرة منه وإنما بتنـسيق               رئاسة الحكومة قيام أولمرت بم    
وشددت على أن أولمرت أوضح األمور واتفق مع الملك األردني على لقاء يتم بعد االنتخابات               . تم بين الطرفين  

أعـضاء القيـادة    وعقد رئيس أركان الجيش حلوتس اجتماعا طارئا لهيئة األركان العامة ودعـا             . في إسرائيل 
  . العسكرية إلى إبداء الحذر والحساسية في كل ما يتصل بتصريحات الضباط وخصوصا كبار الضباط منهم

  ليفنيأن وزيرة خارجية الكيانالناصرة أسعد تلحمي  نقالً عن مراسلها في 24/2/2006الحياة وذكرت 
نية بديلة، كما طرح شارون في السابق، طمأنت االردن الى ان اسرائيل لم تعد ترى في المملكة دولة فلسطي

 وفقاً اليديولوجية دولتين، فإن دولة فلسطين ستكون بين البحر واالردن وليس في : انه، امس،وقالت للصحافيين
ونقلت  .أماكن أخرى، مؤكدة ان اسرائيل ستواصل اقامة عالقات متينة مع االردن بل ستعمل على تعزيزها

ودعا سياسيون القيادة . اط سياسية استياءها مما وصفته الثرثرة في الجيشاالذاعة االسرائيلية عن أوس
  .العسكرية الى عدم إقحام أنفها في قضايا سياسية

اعتبرت مصر إن ما قاله نائب رئـيس        : تل أبيب وعمان  والقاهرة   من 24/2/2006الشرق األوسط   وأضافت  
مكنة لنظام مبارك هو كالم ال يـستحق الـرد          األركان االسرائيلي من أن هناك مؤشرات أولى على زعزعة م         

عليه، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في اتصال هاتفي مع الشرق األوسط، ان هذه التصريحات ليـست                 
سوى تقدير خاطئ ممن ال يملك التقدير، ألن خلفيته العسكرية الضحلة ال تؤهله لذلك، موضحا أن موفاز قـد                   

 مصر ال تعير التفاتا لهذا الكالم، الذي نأت حكومة اسـرائيل بنفـسها عنـه،                وأضاف أن ،  سارع الى االعتذار  
 خرج قـادة الليكـود   من جهة أخرى و. معتبرا ان الجنراالت يدسون أنوفهم فيما ال يعنيهم، وال يحسنون تقديره          

ـ      ذكورين أمس، بحملة للدفاع عن هذه التصريحات وأصحابها، زاعمين انها جاءت لمصلحة البلدين العربيين الم
ودافعوا عنها بالقول انها تصريحات مهمة وواقعية وصحيحة، وعلى العرب أن يفهموهـا ال أن     . وليس ضدهما 

إن : وقال أحد الجنراالت في تعليق له على ما سماه موجة النفاق الهـستيري المـستهجن لـألردن                . يهاجموها
ودعا الى فـتح    . ، وخصوصا رجال األمن منهم    الجنرالين المذكورين تفوها بما يفكر فيه كل القادة االسرائيليين        

حوار بين اسرائيل وأكبر عدد من الدول العربية حول تبعات فوز حماس، وقال ان هناك أخطارا حقيقية علـى                   
المنطقة في أعقاب هذا الفوز، ليس من حماس وحدها، بل من تأثير فوزها على حركات أخـرى فـي العـالم                     

  . ، فإذا لم تدرك هذه الدول هذا الخطر فإن ما اصاب فتح، سوف يصيبهاعموما وفي العالم العربي بشكل خاص
مسؤول في البعثة الدبلوماسية المصرية في تل        أن   الوكاالتنقالً عن   القدس   من   24/2/2006البيان  وجاء في   

 أبيب أكد لوكالة فرانس برس أن السفير المصري لدى إسرائيل عبر عن استغرابه للتصريحات التي أدلى بهـا                 
  . نائب رئيس األركان اإلسرائيلي ورفض التعليق عليها

  
   معرفة كل دوالر يدخل الخزينة الفلسطينية   تريدإسرائيل  .24

 ليفني مع ممثلي لكشفت يديعوت احرونوت امس النقاب عن مناقشات موسعة اجرتها وزيرة خارجية اسرائي
ات المعنية للنظر في موازنة السلطة االجهزة االمنية االسرائيلية، وعدد من مسؤولي ومندوبي الوزار

الفلسطينية ومعرفة كل دوالر يدخل الخزينة تخوفا من استغالل حكومة حماس االموال في اعمال معادية 
وقالت الصحيفة ان رئيس مجلس االمن القومي اللواء ايلند عرض المعطيات التي تم جمعها في . السرائيل

وعرض شرحا . ر دخل تمويل السلطة وكيف يتم استخدام هذه االموالاسرائيل وممثلياتها في العالم حول مصاد
تفصيليا لبنود الموازنة الفلسطينية التي تعارضها اسرائيل، والبنود التي يجب تفحصها عن كثب، والبنود التي 

ورجحت مصادر اسرائيلية معارضة للموازنة الخاصة بتمويل اجهزة االمن الفلسطينية، واعطى . ال تعارضها
مجتمعون مثاال بالقول ان المعلمين لن تكون عليها معارضة، وفي المقابل ستظهر معارضة اسرائيلية على ال
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االول بتعيين : وبحث المجتمعون اقتراحين لفحص صرف الموازنة الفلسطينية. رواتب اجهزة االمن والشرطة
يقتضي اسعا، واالقتراح الثاني محاسب دولي يشرف على اجراء نقل االموال، ولم يلق هذا االقتراح تأييدا و

تعيين مجموعة محاسبين دوليين للسلطة، ويتم تركيز هؤالء في مراكز مهمة لنقل وصرف الرواتب ومن ثم 
وطلبت ليفني من المجتمعين خطة مفصلة خالل ثالثة . يقدمون تقريراً الى الدول التي تقدم مساعدات للسلطة

 .ية من اجل منع دخول اموال الى حماس وتنظيمات اخرىايام، لفحص ومراقبة دخل السلطة الفلسطين
  24/2/2006االتحاد االماراتية 

  
  أولمرت ال يالحظ أّن حماس تشكل تهديًدا على إسرائيل : نتنياهو .25

أنا قلق جدا،   : وأضاف. أولمرت ال يرى أن إسرائيل واقعة تحت تهديد استراتيجي من قبل حماس           : قال نتنياهو 
ت الذي يحذر فيه رؤساء االجهزة األمنية وضباط الجيش من الخطر الذي تشكله حمـاس               خاصة وأنّه في الوق   
ومن الممكن لجم هذا التهديد والخطر ولكن هذا         . أولمرت ال يالحظ هذا الخطر حتى اآلن       ،علينا وعلى جيراننا  

  .  لحكومة قيادة كهذهوحتى اآلن ال توجد في ا. يتطلب قيادةً مسئولةً ومجربةً التي ترى الواقع بطريقة عملية
  23/2/2006 48عرب 

  
  ..  وتهجير سكانههقطاع وإعادة إحتالل شمالال عن ءتهديدات بقطع الكهربا .26

ضمن حملة تصعيد قوات اإلحتالل لجرائمها في األراضي الفلسطينية، هدد كبار قادتها العسكريين وعناصـر               
ـ  القطاع وتهجير كامل     سياسية بقطع التيار الكهربائي عن غزة، وإعادة إحتالل شمال         وقـال موقـع    .. سكانال

جيش من أجل وقف عمليات إطالق صواريخ القسام من غزة إال أن            الهآرتس أنه بالرغم من الجهود التي يبذلها        
وجاء أن عدد الصواريخ التـي أطلقـت باتجـاه           .عدد الصواريخ التي يتم إطالقها قد ارتفع بصورة ملحوظة        

   .. صاروخاً في كانون ثاني130 صاروخاً، ووصل العدد إلى 64وصل إلى إسرائيل في كانون أول الماضي 
  24/2/2006 48عرب 

  
  2005 ألف صهيونّي إلى فلسطين عام 21تقرير صهيوني يؤكد جلب  .27

 بموجب اإلحصائيات التي نشرتها لجنة المركزية لإلحصاء في الكيان الصهيوني، الخميس فقد وصـل               :القدس
 ألفاً من المستجلبين المتطرفين الجدد من اليهود، وغالبيتهم         21العام الماضي أكثر من     إلى الكيان الصهيوني في     

وأعلنت دائـرة الجلـب      .أما القسم اآلخر فهم من يهود إثيوبيا الفالشا       . من سكان دول االتحاد السوفييتي سابقاً     
التينية وبعض الدول األفريقية التي     واإلسكان الصهيونية أنها تُِعد خطة لجلب المزيد من يهود فرنسا وأمريكا ال           

   .يعاني فيها اليهود من الفقر
هذا وذكرت مصادر صهيونية مطّلعة لمركز جلوبيس الصهيوني، أن ميزانية جلب المزيد مـن المـستوطنين                

قليالً وأكّدت أن العام الجاري سوف تزيد الميزانية        . الصهاينة تضاعفت العام الماضي ولكنها لم تُستَنْفد بالكامل       
ولفت إلى أن صعود حماس إلى سدة الحكـم          .كي تتمكن هذه الدائرة من إغراء يهود العالم للهجرة إلى فلسطين          

  .حتماً سيمس بمستوى جلب المزيد من المستوطنين المتطرفين إلى فلسطين
  23/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   غزة  سلطات االحتالل تمنع وفد الحركة اإلسالمية من دخول .28

 لالجتماع  الخميس، من دخول غزة،     48منعت سلطات االحتالل قادة الحركة اإلسالمية داخل أراضي         : الناصرة
لكل أعضاء الوفد بالـدخول إلـى غـزة،          ولم تسمح  .مع محمود عباس، وقادة حماس المنتخبين في التشريعي       
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 التوجه اإلسرائيلي من قبـل سـلطات        وأكد دهامشة، رفضه الشديد لهذا     .وردت طلباتهم باستثناء طلب دهامشة    
  .االحتالل، ومنعها قادة الحركة من دخول القطاع، مشدداً على أنه لن يدخل غزة بدون مشايخه وقادة حركته

  23/2/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  القاعدة تقترب وأصبحنا في مرمى عملياتها: االستخبارات اإلسرائيلية .29
أحرونوت في عنوانها الرئيسي أمس عن تقديرات االستخبارات اإلسرائيلية، أن الجهاد  نقلت يديعوت :الناصرة

اإلسالمي بقيادة القاعدة وضع إسرائيل على رأس أهدافه في العام الحالي، وأنه يخطط لعملية إرهابية كبيرة 
يشمان، فإن للجهاد وبموجب التقرير الذي نشره المراسل العسكري لصحيفة ف .داخل إسرائيل توقع آالف القتلى

ورجحت . العالمي قواعد في منطقة العريش في سيناء المصرية وفي منطقة صيدا في لبنان وفي سورية
التقارير االستخباراتية أن التيارات العسكرية المتشددة في حركتي فتح وحماس قد تتجه لالنضمام الى الجهاد 

زرقاوي وأيمن الظواهري، فإن إسرائيل أضحت في وأضاف التقرير أنه مع تعزز قوة أبي مصعب ال. العالمي
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس هيئة أركان الجيش الميجر جنرال . مرمى التخطيطات اإلرهابية لتنظيم القاعدة

وأضاف ان ثمة . كابلنسكي قوله أول من أمس إن القاعدة تقترب من إسرائيل وعلينا اعطاء الرد المناسب
  .ي العالم العربي، وان هناك اشارات أولية الى اهتزاز استقرار النظام المصريغموضاً يكتنف األوضاع ف

  24/2/2006الحياة 
  

   مقاعد  2 مقاعد، الموحدة 3 مقاعد، الجبهة 4التجمع : إستطالع .30
اظهر استطالع للرأي اجراه معهد تيليسيكر في اليومين الماضيين ان حزب التجمع الوطني الـدمقراطي هـو                 

في الساحة السياسية العربية في الداخل وان توزيعة المقاعد على االحزاب العربية الثالثـة التـي                القوة االكبر   
  .  مقاعد والموحدة مقعدان3 مقاعد والجبهة 4التجمع : تخوض االنتخابات في اسرائيل جاءت على النحو التالي

  23/2/2006 48عرب 
  

  أسماء موظفي مفاعل ديمونة على االنترنت  .31
شفت يديعوت احرونوت امس، عن فشل امني خطير، تمثل بنشر الئحة شـاملة باسـماء جميـع                 ك: يو بي آي  

موظفي مفاعل ديمونة النووي وارقام هوياتهم وعناوينهم بشكل عرضي، على موقع وزارة الصناعة والتجارة              
ارتـي  وجاء نشر الالئحة التي تضمنت معلومات حساسة، بعد نشر اتفاق جديد وقع اخيـرا بـين وز                . والعمل

ومع ان القانون يـشترط     . الصناعة والمالية، تحدد شروط عمل الموظفين في الموقع النووي في صحراء النقب           
واشارت الصحيفة الى ان    . نشر االتفاق، اال ان وزارة الصناعة اخفقت في شطب اسماء الموظفين من االعالن            

  . ء عن الموقعالخطأ اكتشف بعد ساعات، حيث سارع خبراء االمن الى ازالة االسما
 24/2/2006السفير 

  
  جهاز إسرائيلي إلبطال مفعول العبوات عن بعد  .32

 صممت مجموعة رافاييل االسرائيلية لصناعة االسلحة، جهازا يسمح بإبطال مفعول الشحنات الناسفة             :أ ف ب  
 عـن بعـد،     ويقوم جهاز تور الذي يوضع على آلية مدرعة       . وااللغام عن بعد، بواسطة اشعة ليزر بالغة القوة       

بإبطال مفعول العبوة الناسفة التي يتم رصدها، مما يجنب العسكريين المخاطر التي تتأتى من قيامهم بهذا العمل                 
 كلغ، وتتراوح قوة أشعته الليزر ما       250 مليمترا، وهو يزن     12,7وجهاز تور مزود برشاش من عيار       . يدويا
 . واط700 و70بين 
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 24/2/2006السفير 
 

   في جهاز السلطة في اسرائيل  الفساد: تحقيق .33
كثر الحديث في السنوات األخيرة عن الفساد في مؤسسات ودوائر الدولة الرسمية،            : مركز الدراسات المعاصرة  

لقد طال الفساد معظم الـدوائر الحكوميـة الرسـمية،          . بحيث أصبح ذلك يؤرق الكثير من المراقبين السياسيين       
ملفات كثيرة سجلت لشخـصيات بـارزة       .  القليل من المسؤولين الحكوميين    وكذلك الحال لم يسلم منه أيضاً اال      

 شـارون إضـافة     عمريرئيس السابق وايزمن وال شارون و     الخالل السنين العشر األخيرة لم يسلم منها حتى         
لهنغبي وشخصيات بارزة أخرى وأعضاء كنيست من مختلف األطياف والتيارات، حوكم بعـضهم وآخـرون               

  : أما أنواع الفساد المذكور فيمكن إجمالها في القضايا التالية. مثلوا أمام القضاءينتظرون دورهم لي
  تلقي رشوة من طرف ثاني : أوالً
  تعيينات سياسية وبغير عروض عطاءات : ثانياً
  تعيينات من منطلق القرابة األسرية : ثالثاً
  . ةمنح عطاءات لجهات غير مستوفية للشروط المطلوبة لوجود واسط: رابعاً
  . استغالل المنصب لإلخالل بالقانون والنظام : خامساً
  استغالل المنصب للمصلحة الخاصة : سادساً

  : حول ظاهرة الفساد في البالد ما يلي) MSN/Market Watsh(هذا وأظهرت نتائج استطالع أجراه موقع 
  . من الجمهور يرى أن الفساد يطول جهاز الشرطة% 78حوالي ) 1
  . ن الجمهور يرى أن الفساد يطول الجهاز القضائيم% 57حوالي ) 2
  . من الجمهور يرى أن الفساد يطول األحزاب السياسية% 86حوالي ) 3
  . من الجمهور يرى أنه هناك عالقة بين أعضاء الكنيست وعالم اإلجرام% 66حوالي ) 4
 وعمليـة تـصويتهم فـي       من الجمهور يرى أنه هناك عالقة بين الفساد في الجهاز السياسي          % 81حوالي  ) 5

  . اإلنتخابات
  . من الجمهور يرى أن القرارات األمنية تتأثر بالمصالح الشخصية للمسؤولين% 59حوالي ) 6

هذا ومن خالل دراسة هذه المعطيات نالحظ أنها كلها مرتفعة نسبياً وذات دالالت واضحة على أن الفساد قـد                   
والمؤسسات الرسمية في المستشفيات ومـصانع األسـلحة        استشرى فعالً في صفوف مختلف الدوائر الحكومية        

إن هذا االستطالع وغيره من معطيات وعلى رأسها تقارير مراقب الدولة السنوية وفتح ملفات فـساد                . وغيرها
لبعض كبار المسؤولين في الدولة، وغض الطرف عن بعضها مثلما فعل المستشار القانوني مع ملف شـارون،       

 على أن النظام الديموقراطي في إسرائيل في خطر حقيقي، ليس هذا فحسب وإنما يدل               إن هذا كله ليدل بوضوح    
  . على أن الجمهور عارف لما يدور وعلى أنه ال يثق بمن يمثلونه سواء في الكنيست أو الحكومة

تهم إن الجمهور يدرك تماماً أيضاً أنه عندما ينتخب ممثليه ال ينتخبهم لقناعته بهم وإنما ينتخـب مـن إختـار                   
فهم إذن مفروضون على الجمهور من قبل األحزاب في ظل ما يسمونها اللعبـة  . أحزابهم ليمثلوها في الكنيست  

الديموقراطية وبالتالي ينتخبون مجموعات مصالح سوف يستعملون البرلمان والـدوائر والمؤسـسات كآليـات              
  . قانونية لتحقيق مصالحهم الشخصية

 هذه الدولة يدفع ثمنه المواطن البسيط الـذي يتحمـل تبعـات وتكـاليف               إن الفساد هذا الذي أصبح من سمات      
الحمالت االنتخابية ومعاناته ودفاعه عن قناعاته الحزبية والسياسية، إما على شكل عجـز فـي الميزانيـة أو                  

 .تخفيض في األجور أو فصل من العمل أو غالء معيشة، دونما إمتالكه آلليات فاعلة ومؤثرة لتغييره
  23/2/2006ق والحرية صوت الح
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  مساعداتالإيران لن تواجه أية إشكاليات قانونية في تحويل  .34
قال المحافظ السابق لـسلطة النقـد       :  الوكاالت,وائل بنات , عبدالرؤوف أرناؤوط : غزة ,القدس المحتلة ,رام اهللا 

حكومة الفلسطينية فـي    الفلسطينية أمين حداد، إن إيران لن تواجه أية إشكاليات قانونية في تحويل مساعدات لل             
غير أن حداد أشار     .وليس إلى تنظيم سياسي معين    , حال كانت التحويالت المالية معنونة إلى السلطة الفلسطينية       

إلى أن بإمكان الواليات المتحدة ممارسة بعض الضغط السياسي لعرقلة تحويل األموال بالدوالر ولكـن ثمـة                 
وكشف وزيـر االقتـصاد الـسابق مـاهر          .زي األوروبي باليورو  إمكانية إلتمام التحويالت عبر البنك المرك     

, المصري، النقاب عن أن الواليات المتحدة أبلغت حتى القطاع الخاص الفلسطيني بقرارها وقف المساعدات له              
 .محذرا من أن قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية لن يؤثر فقط على الفلسطينيين وإنما على إسرائيل أيضا                

األولـى مـساعدات    ,  أنواع 3 المصري إلى أنه يمكن تقسيم المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين إلى            كما أشار 
أما الثاني فهي مساعدات مـن المـانحين تقـدم          , مالية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية       

م للميزانية الذي تقدمه الدول العربيـة       في حين أن النوع الثالث من المساعدات هو الدع        , مباشرة لدعم الميزانية  
  .بناء على قرارات من القمم العربية

    24/2/2006الوطن السعودية 
  

  تحسن أداء بورصة فلسطين بنهاية األسبوع .35
قال تقرير أن أداء سوق فلسطين لألوراق المالية تحسن أمس عن األيام الماضية، إال أن حجم التـداول بقـي                    

 شركة منها ارتفاعا بينما انخفضت      11 شركة، حيث سجلت أسعار أسهم       17ول أسهم   هذا وقد تم تدا   . متواضعا
  . شركات6أو لم تتغير أسعار 

  24/2/2006الرأي األردنية 
  

   يوما12ًمخزون الدقيق يفي باحتياجات قطاع غـزة لمـدة  .36
سوق قطاع غـزة    حمل وكيل مساعد وزارة االقتصاد الوطني الجانب االسرائيلي مسؤولية تعرض             :حامد جاد 

وطمأن بتـوفر مخـزون مـن المـواد     . لنقص في المواد األساسية، في حال االستمرار باغالق معبر المنطار        
 يوماً، موضحاً أن الوزارة عملـت   12األساسية وأهمها الدقيق يفي بتغطية احتياجات المستهلك في القطاع لمدة           

  .ات مناسبة للمخابزبالتنسيق مع وكالة اونروا وشركة المطاحن على توريد كمي
  24/2/2006األيام الفلسطينية 

  
  مالية للفلسطينيينالمعونات ال يناقش مقترحاتاالتحاد االوروبي  .37

مصادر ديبلوماسية رجحت ان    أن  :  نورالدين الفريضي  عن مراسلها بروكسيل   من  24/2/2006 الحياة   ذكرت
وكشفت .  الفلسطينية على سداد بعض المستحقات     يعلن االتحاد االوروبي االثنين معونات مالية لمساعدة السلطة       

مشاورات تجري بين مؤسسات االتحاد االوروبي من اجل التوصل الى اتفـاق تقـدم بمقتـضاه                «المصادر ان   
 مليـون لـسداد رواتـب       17.5 مليون يورو تمكن السلطة من سداد فواتير المياه والطاقة ومبلغ            40المفوضية  

وعلى الصعيد السياسي، ذكر مصدر ديبلوماسي ان الـرئيس         . »ليم والصحة الموظفين في قطاعات األمن والتع    
وستكون بمثابة اشارة   . »قبل دعوة البرلمان االوروبي القاء خطاب في دروتهم المقبلة في ستراسبورغ          «عباس  

  .الى تشكيها» حماس«سياسية قوية لدعم الرئيس الفلسطيني قبالة حكومة تسعى 
 صحيفة نيويورك تايمز أن اإلتحاد األوروبي يعمـل علـى           هكتبت الى ما    24/2/2006 48 عرب   ولفت موقع 

بلورة إقتراح لتحويل المساعدات األوروبية مباشرة إلى محمود عباس، وذلك من أجل تجنـب تحويلهـا إلـى                  
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يجـب أن   : وقال سـوالنا   .فكرة قد اقترحت من قبل خافيير سوالنا      الوأشارت الصحيفة إلى أن      !حكومة حماس 
ناك جهاز مساند للرئيس عباس، وإيجاد طريقة لتمويل سلطته، بـسبب مـسؤوليته كـرئيس للـسلطة،          يكون ه 

ومن جهته، صرح مسؤول كبير في الخارجية األمريكية، أن الواليات المتحدة لـم             . وكوسيلة لمواصلة الحوار  
  .تطلع بعد على اقتراح سوالنا

  
  

 في األردن يزورون غزةنواب اإلخوان  .38
قرر نواب الحركة اإلسالمية في األردن، تشكيل وفد لزيارة قطاع غزة للقاء اعـضاء                :ان فارس شرع  ،عمان

وقال عزام الهنيدي إن هناك اتصاالت مـع الزهـار لترتيـب            . التشريعي الجديد وتقديم التهاني لحركة حماس     
يلية على جوازات   زيارة، موضحاً ان الوفد سيتجنب زيارة الضفة الغربية، ألنه يرفض وضع االختام االسرائ            ال

وفـي هـذا     .سفر اعضاء الوفد، كما يرفض الحصول على تصريح من إسرائيل لزيارة االراضي الفلسطينية            
السياق أعلن النائب علي ابو سكر ان السعودية، تقود تحركاً على الساحتين العربية والدولية لتأمين المساعدات                

  . ألميركي واالوروبيالالزمة للسلطة الفلسطينية، واالستغناء عن الدعم ا
  24/2/2006الشرق األوسط 

  
 تشكيل منظمة مسيحية امريكية مؤيدة السرائيل  .39

كشف مراسل صحيفة هآرتس في واشنطن، النقاب عن انه وللمرة االولي في   :الناصرة ـ زهير اندراوس
ة الحال معاد تاريخ الواليات المتحدة اعلن رسميا عن تشكيل لوبي مسيحي ضاغط مؤيد السرائيل، وبطبيع

وقال  .للعالمين العربي واالسالمي، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، وهدفه لجم المد االسالمي االصولي
الصحافي في تقريره ان المنظمة الجديدة اطلقت علي نفسها اسم مسيحيون من اجل اسرائيل وهي عمليا 

يات المتحدة التي تدعم الدولة العبرية المنظمة التي تنضوي تحت لوائها جميع المنظمات المسيحية في الوال
 منظمة وان هذه المنظمات تمثل اكثر 400 ان منظمة مسيحيون من اجل اسرائيل تضم ىواشار ال. وسياساتها

وكشفت الصحيفة ان االعالن عن اقامة هذه المنظمة الجديدة . من خمسين مليون مسيحي يعيشون في امريكا
مة الجديدة ستعقد في شهر تموز القادم اجتماعا كبيرا في واشنطن وستدعو وان المنظ. انطلق من والية تكساس

  .اليه جميع اعضاء الكونغرس والسنات بهدف شرح اهداف المنظمة واقناعهم بضرورة دعمها
 24/2/2006القدس العربي 

  
  يين المجتمع الدولي أال يزيد من معاناة الفلسطين تدعوالصين .40

يزيد من معاناة الشعب الفلسطينى من خالل فرض عقوبات مالية على حركة            دعت الصين المجتمع الدولي أال      
وأكد المتحدث باسم الخارجية انه حال طلـب الجانـب الفلـسطينى أيـة              .  وأن يحترم خيار هذا الشعب     حماس

 ، وتلبيته في حدود إمكانات الـصين     ..وأخذه بعين االعتبار  .. معونات من الصين فسوف تتم دراسة طلبه بعناية       
يما يتعلق بموقف الصين من دعوة حركة حماس لزيارتها قال إنه حتى اليوم لم تتم أي إتصاالت مع الحركة                   وف

بإنتظار تشكيل الحكومة الجديدة معربا عن أمله في أن تلبي الحكومة القادمة مطالب وآمال الشعب الفلـسطيني                 
  .وأن يكون بمقدورها إستعادة حقوقه

  
  23/2/2006ا  بتر–وكالة األنباء األردنية 

  
   أموال وشقق مفروشة  التطبيعإغراءات : موريتانيا .41
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من هو في نظركم الوزير األكثر شعبية في موريتانيا؟ أريـد هـذا النـوع مـن                   : المختار السالم  -نواكشوط  
بهذه العبارة، خاطب بوعز بوسميث، سفير اسرائيل في موريتانيا، صحافيين موريتانيين مطبعين،             . تالمعلوما
  . اجتماعه بهم في مقر سفارة الكيان في نواكشوطخالل

وقال أحد هؤالء الصحافيين، إن هناك نوعين من االشخاص يتعامل سفير الكيان حاليا معهم، األول مجموعـة                 
من الصحافيين ال يزيد عددهم على ثمانية، وعدد من السياسيين أغلبهم من اليسار الموريتاني، وباألساس عـدد        

 .ئيس المخلوع معاوية ولد الطايع، وكذلك شبكة من الشواذ والعـواهر مـن الجنـسين              من رجاالت حزب الر   
وكشف ان أغلب اللقاءات التي يجريها سفير الكيان مع المطبعين تتم في منزله وفـي شـقق مفروشـة فـي                     

إن الـسفير عـرض علـى       : وقال .العاصمة، وذلك في محاولة إلبعاد االنظار عمن يلتقيهم وتجنيبهم اإلحراج         
لصحافيين مبالغ خيالية مقابل إقناع آخرين بالتعامل مع سفارة الكيان في نواكشوط، وانـه قـال ان الـشعب                   ا

  .الموريتاني لن يقبل التطبيع ما لم يقبله صحافيوه
  24/2/2006الخليج اإلماراتية 

  
   في أحداث دارفور  بالضلوعالسودان يتهم إسرائيل  .42

رائيل في نقل قوات ومعدات عسكرية من حدود السودان الشرقية          كشف وزير الداخلية السوداني عن ضلوع إس      
  .إلى حدوده الغربية بهدف صناعة الحرب في دارفور

  24/2/2006السفير 
  

  سجون امريكية في العراق تُدار من قبل عناصر في الموساد .43
اً مـن الـسجون     كشف محمد الحمد، األمين العام التحاد األسرى والسجناء السياسيين في العراق، عن أن بعض             

مثل سجن كوبر في مطار بغداد، وسجن أبو غريب، وسجن قاعدة            األمريكية تُدار من ِقبل عناصر في الموساد        
  .سي سي

  23/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تحركات لشخصيات أمريكية إلقناع إدارة بوش بالتعامل مع حماس .44
ية رفيعة المستوى النقاب عن وجود تحركـات فاعلـة          كشفت مصادر دبلوماسية عرب    :  مراد فتحي  -القاهرة  

ومهمة حاليا على الساحة األمريكية خاصة من قبل عدد كبير من الشخـصيات األمريكيـة النافـذة والعليمـة                   
بتطورات الوضع الفلسطيني وأعضاء شاركوا في مراقبة االنتخابات الفلسطينية بهدف اقنـاع بـوش بتعـديل                

وذكرت هذه المصادر ان من بـين هـذه التحركـات توجيـه هـذه                . في المنطقة السياسة األمريكية الحالية    
الشخصيات رسالة مكتوبة وتتضمن االستنتاجات التي توصل اليها المراقبون األمريكيون ومنها ان حكومـات              
وشعوب الشرق االوسط العرب قلقة بسبب غياب الحوار المثمر مع الواليات المتحدة، وان الرأى العام الـسائد                 
في المنطقة العربية هو ان الواليات المتحدة تهتم بشكل اكبر باصدار التعليمـات واالوامـر بـدال مـن عقـد              

 ما الذي يمكن وال يمكن ان تفعلـه         ان يقال لها علنا   واكدت انه ليس هناك دولة في المنطقة تقبل          . االجتماعات
 استنتاجات تفيد بأن الزيـارات التـي        كما تضمنت  . خاصة اذا تضمنت التصريحات األمريكية لها صيغ تهديد       

يقوم بها بعض المسؤولين األمريكيين للمنطقة تعطى انطباعا بالغرور وعدم الفهم، االمر الذي يسبب ضـررا                
واشارت المصادر الى ان الرسالة تضمنت ان االعتقاد السائد في           . كبيرا للعالقات األمريكية مع الدول العربية     

ت وسيطا نزيها وان دعواتها الى االصـالح الـديمقراطى ليـست صـادقة، وان               المنطقة هو ان واشنطن ليس    
االهداف الحقيقية هى تحويل االسالم الى شيطان واستغالل الموارد النفطية بالمنطقة، وحماية اسرائيل مـن اى                

اى تعاطف مـع    واكد المراقبون األمريكيون في رسالتهم ان االسالميين الذين قابلوهم لم يبدوا             . نقد يوجه اليها  
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تنظيم القاعدة، وهم ملتزمون بالمحاسبة المدنية والسياسية خالل العملية االنتخابية، وان تـصريحات الـرئيس               
وقـد عبـر     . بوش حول االسالم المتطرف تصور جميع الحركات الوطنية االسالمية وكأنها تشبه  القاعـدة               

تهم بجدية حيث ان هناك رغبة حقيقية في فلـسطين          المراقبون في نهاية الرسالة عن املهم في ان تؤخذ مالحظا         
والعالم العربى للتوصل الى صداقة حقيقية مع الواليات المتحدة األمريكية، ولكن ليس على حـساب حـريتهم                 

  . وتحررهم الوطني
 فيما كشفت المصادر نفسها أن األمين العام للمجلس العالمي للكنائس الذي شارك في وفد المراقبين األمـريكيين    

وجه ايضا رسالة الى كونداليزا رايس اشار فيها الى وجود ثالثة مقومات اساسية في الموقف الـراهن تتـيح                   
تعبير االغلبية الكبيرة من الفلسطينيين من خـالل ممارسـة          : احراز تقدم حقيقى تجاه السالم في المنطقة وهى         

ابة تحذير ديمقراطى للمجموعة الدولية التي      الديمقراطية بجدية عن ارادتها في انتخابات حرة وعادلة يعتبر بمث         
تتحمل المسؤولية اذا ما قامت بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما يعنـى ضـرورة                  

وان السلطة الفلسطينية الجديدة كـأى      . تعزيز التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة من اجل المصلحة العامة         
ثا بحاجة الى وقت لتثبت نفسها وعلى اعضاء اللجنة الرباعية الدولية إظهار بعض الـصبر               حكومة منتخبة حدي  

وان عملية السالم تحتاج لطـرف      . حتى تقوم السلطة الجديدة بمراجعة وتقييم السياسات القديمة ووضع برامجها         
 وسوف تكون لها نتائج     ثالث واللجنة الرباعية هى المؤهلة لهذا الدور وسياسة وضع العقبات مثل وقف التمويل            

وذكرت هذه المصادر ان هذه التحركات على الساحة األمريكية قد آتت ثمارها حيث تقـوم الـوزيرة      . خطيرة
رايس بجولة حاليا في عدد من الدول الرئيسية في الشرق االوسط في محاولة للتعرف على حقيقـة الموقـف                   

  .واجراء حوار
  24/2/2006الشرق القطرية 

  
 م الحقيقي خيارنا الوحيد هو المفاوضات فقط  السال: عباس .45

ـ       : وديع عواودة  في مقره فـي رام اهللا انـه ال         " كل العرب " أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديث ل
مجال امامه سوى التمسك بالتزاماته للمجتمع الدولي راجيا ان تبادر حماس الـى الـسير بمـسيرة التفـاوض                   

 االنتخابات التشريعية لم تفاجئه، وانه توقع فوز حماس بفارق ثالثة الـى اربعـة               واكد عباس ان نتائج   . السلمي
كنت اتوقع ان تفوز جهات مستقلة بسبعة او ثمانية مقاعد تمكن حركة فتح من تشكيل الحكومة                :"مقاعد واضاف 

خابـات   من قيادات فتح لخروجها عن ارادة الحركة وخوضها االنت         200وكشف انه عازم على فصل      ". المقبلة
في قوائم مستقلة، منوها الى ان طريقة االنتخابات المختلطة ساهمت في اضاعة اصوات علـى فـتح كثيـرة                   

ـ      :"واضاف شعبنا ليس اصوليا   .  لفتح في القائمة القطرية    28 مقعدا مقابل    29الدليل على ذلك ان حماس فازت ب
تقوقع ليس امرا عقالنيا، وال يحتمـل       فها انا شخص متدين جدا وال اهمل اي فرض ديني غير ان االنغالق وال             

 ". شعبنا عاقب فتح على اخطاء ارتكبتها". وجادلهم بالتي هي احسن:"واهللا تعالى قال 
 عودة فتح

ولكن رب ضارة نافعة فبعد ان عاشت على امجاد         :"واشار الرئيس الفلسطيني الى ان فتح تلقت ضربة واضاف        
قد انها ستفيق من صدمتها وستعود لدورها الجماهيري الريادي         كثيرة في الماضي واآلن هناك واقع جديد واعت       

واكد عباس انه عازم على التمسك بااللتزامات التي قطعتها السلطة الوطنية علـى ذاتهـا               ". في غضون شهور  
 ".في خطابي وضعت سياستي على الطاولة بمنتهى الوضوح والصراحة:"واضاف

  سياسيا ومثقفا شاركوا باعداد الخطاب30
ضح عباس انه شرع في اعداد خطابه االول امام التشريعي الجديد منذ نحو الشهر وشارك في بلورته نحو                  واو
أكدت على رفض الحدود المؤقتة وبذلك اوصلت رسـالة لالسـرائيليين والعـالم             :" سياسيا ومثقفا واضاف   30

لحدود المؤقتة بـل يقبلـون      وللفلسطينيين على حد سواء، فهناك من ابناء شعبنا من يرضون فكرة الدولة ذات ا             
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وبعد التاكيد على استراتيجية المواجهة السلمية في خطابك الى اين تسير سفينة السلطة الوطنيـة     ". باقل من ذلك  
اوال هناك قبطان واحد وهو رئيس السلطة الوطنية المنتخب من          : "بعد ان باتت تبحر بقبطانين سألنا عباس فقال       

ال اريـد اسـتباق     . عنا بات شائكا واكثر صعوبة بعد فرز نتائج التشريعي        ليس سرا ان وض   . الشعب الفلسطيني 
االحداث والحكم على حماس اآلن، ولكن اذا اردنا السير بمسيرة سلمية حقيقية وصوال الى السالم الحقيقـي ال                  

 ".اعتقد ان خيارات اخرى بحوزتنا عدا المفاوضات
 بين غزة ودمشق

الخيارات امامنا في المرحلة الراهنـة محـدودة        "لكثير للشعب الفلسطيني؟    ولكن استراتيجية التفاوض لم تحقق ا     
وتتلخص بالمفاوضات ولذا ارجو ان تحسم حماس امرها وان تسير باالتجاه السلمي واذا لم يحصل فـسنواجه                 

واشار ابو مازن الى ان االتصاالت مع االخوة في حماس تتم من خـالل منـدوبي                ". صعوبات كثيرة مستقبال  
كل من قدماه علـى     " ة في غزة، الفتا الى انهم يفضلون ذلك مثلما ان السلطة تفضل هذا القنال واضاف              الحرك

ارجـو ان يكـون قـرار       . االرض ويواجه الواقع الفلسطيني المرير هو اقرب الى اتخاذ قرارات مصيبة اكثر           
بيع مع اضافة اسبوعين    كلفنا حماس لتشكيل الحكومة في غضون ثالثة اسا       . حماس موحدا ومن صنع ايديها هي     

وحول المسؤولية عن االجهزة االمنية افـاد الـرئيس الفلـسطيني           ". اذا كانت حاجة واال سنكلف شخصا آخر        
يعني ان االستخبارات تتبع الرئاسة مـثال وان        " محمود عباس ان القانون هو الذي يقسم الصالحيات واضاف          

ا الطرف وذاك ولكن عند الجد الرئاسـة هـي صـاحبة            كنت افضل اال يتم تقاسم السيطرة على االمن بين هذ         
وعن مستقبل العالقات واالتصاالت التي تفرضها ضرورات الحياة اليومية بين الجـانبين الفلـسطيني              ". القرار

الوزراء على اختالف مواقعهم سيـضطرون الـى        " واالسرائيلي بعد تشكيل حماس للحكومة الجديدة قال عباس       
ت مع الجانب االسرائيلي اما وزارة الخارجية والمالية والداخلية فالبـد ان تكـون              نوع من التنسيق واالتصاال   

 ."مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية ال السلطة الوطنية فحسب
 البندقية وحدها تحولنا الى قطاع طرق

ها وانه لن   قال لي مصدر رفيع في فتح ان حماس لن تنجح بالتقدم سياسيا الن برنامجها المتشدد سيظل يحاصر                
" عنه بعد اربعين سنة فماذا تقول؟       " فتح"يكون بوسعها التنازل في غضون اربعة شهور او سنوات عما تنازلت            

انا اعرفهم جيدا واستطيع ان اقول لهم ان مسيرة الكفاح الفلسطينية من اجل التحرر طالمـا كانـت تـستخدم                    
 من الكفاح المسلح الن التمسك بالبندقية وحـدها كـان           السياسة ايضا فنحن دخلنا على خط السياسة بعد سنوات        

 لما  1988 واعالن االستقالل في الجزائر عام       242سيحولنا الى قطاع طرق ولوال القبول بقرار االمم المتحدة          
وحـذر الـرئيس ان ممارسـات       ". ضربا"حاز الفلسطينيون على اي مكاسب في الحلبة الدولية واوسعنا العالم           

والتنكيل لن تفضي الى اي حل بالعكس فربما يؤدي ذلك الى اندالع العنف مجددا كانتفاضـة                الضغط والتجويع   
 .ثالثة وال مصلحة لنا ولهم بذلك

 بين الكنيست والتشريعي 
وكان ابو مازن قد استقبل في مكتبه النائبين محمد بركة وواصل طه فور انتهاء الجلسة االفتتاحيـة للمجلـس                   

 االحاديث حول الوضع السياسي الناشىء وحول العمل البرلماني بين التشريعي وبين            التشريعي الجديد وتبادلوا  
بعد محاوالته االطالع على ما يجري على الساحة السياسية داخل المجتمع الفلسطيني فـي اسـرائيل           . الكنيست

تكم بالوحدة في   لن اوصيكم بشيء فانتم ادرى بمصالحكم سيما وانني ال اقدر على مطالب           : "علق ابو مازن بالقول   
، ولكن مع ذلك اريد ان اسأل عن محاميد وكنعان، هل سـيقومان هـذه               "فتح"الوقت الذي انقسمت فيه حركتنا      

 المرة ايضا بالمجازفة في قائمة مستقلة؟
حتى في حماس نسمع اصواتا مختلفة واخشى ان تنقسم هذه          : " وعلق احد النائبين على موضوع الوحدة بالقول      

وكان ابو مازن قد سأل عن احد اعضاء الكنيست العرب          ". وبية كما في الحركة االسالمية لدينا     الى شمالية وجن  
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 على  - الكنيست -هل فضل فالن العضو في البرلمان الصهيوني      : ممن لم يشاركوا في افتتاح التشريعي مازحا      
 ".التشريعي

 سيرا على االقدام او في مراكب المارسيدس 
نواب حماس باديا للعيان قبل بدء الجلسة، ففيما وصل االوائل بسيارات فارهـة،             وكان الفارق بين نواب فتح و     

بلغ اآلخرون سيرا على االقدام وربما هذا ما دفع الرئيس السابق للمجلس التشريعي روحي فتوح الـى تـسليم                   
لى مراى  مفاتيح سيارة المارسيدس الفخمة الخاصة به للرئيس الجديد من حماس عزيز الدويك خارج القاعة وع              

 .الصحافيين والكاميرات
  24/2/2006كل العرب 

  
 ! كيف ندعمها؟.. حماس في وسط العاصفة .46

 محمد مهدي عاكف 
المقاومة الفلسطينية هي ضمير أمتنا وكرامتها، هي التي أحيت روحها الهامدةَ، وأنْعشَت َأملَها الخاِفتَ، هي إن 

هدف قلب األمِة وكبدها وليس فلسطين وحدها، هي التي فرضت التي أفْشَلَت المشروع الصهيوني الذي كان يست
على العالِم كلِّه االعترافَ بالشعِب الفلسطيني بعد طوِل إنكاٍر وجحوٍد لوجوِده؛ ولذلك فقد احتضنتْها األمةُ بين 

وماتُ النْخَرطَ فيها اآلالفُ جواِنِحها، وأيدتْها الشعوب بما تستطيع، ولوال الموانع والعوائقُ التي أقامتْها الحك
وربما الماليين الراغبون في تحريِر األرِض وتطهيِر المقدساِت، وإعادِة الحقِّ إلى أهِله، غير عابئين باتهاماِت 

وبمروِر الوقِت لجأت الدوُل الكبرى إلى الحيلِة والدهاِء السياسي، وكانت الفتنةُ  .دول االستعمار قديمه وحديثه
ت الثروةُ جذوةَ الثورِة، واستغلَّ الصهاينةُ الفرصةَ فتوسعوا في انتزاِع األرِض وإقامِة المستعمراِت وتهويِد فأطفََأ

وشعر الفلسطينيون أن أملَهم  .القدِس وإقامِة الجداِر العازِل وقتِل المجاهدين وتدميِر المباني وتجريِف المزارِع
ِعهم، فوجدوا فصيالً من المقاومة لم يتلوثْ بالدنيا، ولم يتطلع إلى في التحرير والسيادة يتسرب ِمن بين أصاب

المناصِب ولم يهجر السالح والكفاح، يشاركُهم شظفَ العيِش وْألواء الحياة، يستمد مبادئه ومناهجه وبرامجه من 
 ثم انتخاباِت المجلِس التشريعي، اإلسالِم الحنيِف، فالتفُّوا حولَه ومنَحوه ثقتَهم في انتخاباِت المجالِس المحليِة،

فكانت أول حركة تحريرية مسلَّحة تصل إلى السلطة في انتخاباٍت برلمانيٍة حرة وفي ظل االحتالل على 
وهنا حدث الزلزال، ثم انطلقت العاصفةُ في حرٍب نفسيٍة هوجاء، من رفاق األمس في الكفاح، . مستوى العالم

 ومن العدو الصهيوني؛ حتى تتخلى حماس - وعلى رأسها أمريكا-م الغربيةوِمن دوٍل عربيٍة، ومن دول العال
عن مبادئها وثوابِتها الوطنية، ملَوحين بسالِح قطِع المعونات، وما هي بمعوناٍت، وإنما هي استحقاقاتٌ لشعٍب 

 تهديداِتها وحدها  ال تكتفي بتنفيذرايسسلب وطنُه وداره وموطن رزِقه، في مؤامرٍة دوليٍة خسيسٍة، وها هي 
وال حتى تحريض حلفائها الغربيين فقط، ولكنها تجوب منطقتَنا العربيةَ لتحرض على منع دعمها عن 
الفلسطينيين، ضاغطةً على حكومات هذه البالد بتقاعِسها عن اإلصالح السياسي وتطبيِق الديمقراطيِة وتخلُِّفها 

 النفاق السياسي في أوضح صوره، فهي هنا حاميةُ ِحمى وهنا يتجلى .في مضماِر احتراِم حقوِق اإلنسان
الحريات، وداعيةُ حقوق اإلنسان، ومع حماس التي فازت في أنزِه انتخابات ُأجريت في العالِم العربي ترفض 
نتيجة الديمقراطية وتسعى لوْأِدها، ولو عن طريق تجويِع الشعِب الفلسطيني وخنقه؛ ألنه مارس حقَّه في الحرية 

 ! فهل تخضع حكوماتُنا وتنصاع لهذا االبتزاز اإلجرامي؟!! واالختيار
 :وأحب هنا أن أوضح واجباتنا جميعا تجاه فلسطين وحماس كي ندرأ العاصفة الظالمة عنها

ففى الداخل أشيد بموقف الرئيس الفلسطيني والسلطة من االنتخابات، ثم إسناده تشكيَل الحكومة إلى حماس في 
إلى تشكيل تها  إلرادة الشعب وقواعد الديمقراطية، وأدعو كافة الفصائل إلى االستجابة لدعواحترام واضح

حكومة وحدة وطنية، تحمل عبء التحرير، وتقضي على الفساد، وتحقِّق االستقرار األمني الداخلي والعدالةَ 
كما أدعو إلى إعادة  .الحزبية الضيقةاالجتماعيةَ، وتترفَّع فصائلُها عن الممارسات التي تدفع إليها المصالح 
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 على أسس وطنية خالصة ووفق معايير - وأعني به منظمة التحرير الفلسطينية,ترتيب البيت الفلسطيني
 أن يدعموا شعبهم , وعددهم يزيد على فلسطيني الداخل-وأدعو فلسطيني الخارج .ديمقراطية صحيحة

وأدعو الحكوماِت العربيةَ أال تخضع  .مليا، سياسيا واقتصاديا واجتماعياوحكومتَهم ماديا ومعنويا، فكريا وع
للضغوط األمريكية، بل ترفع من سقف دعِمها للشعِب الفلسطيني، وأن تحترم إرادتَه، وتتعاون مع حكومِته 

تمر اإلسالمي أن كذلك أدعو منظمة المؤ .المنتخَبة، وخصوصا ومؤتمر القمة العربية الدوري على األبواب
تدعو لمؤتمٍر للدول اإلسالمية ليقرر دعم الشعب والحكومة الفلسطينية في وجه المؤامرة الغربية الصهيونية 

وأعلِّق أكبر اآلمال على الشعوب العربية واإلسالمية، وأِثقُ تمام الثقة أنها على أتم استعداد للتضحية  .الجديدة
 لدعم إخوانها في فلسطين الذين يمثلون الطليعةَ المرابطةَ لتحرير ,فس إن عجزت عن التضحية بالن,بالمال

  .القدس الشريف واألراضي المقدسة في فلسطين
  23/2/2006اخوان أون الين 

  
  فوز حماس يؤجج غلياناً سياسيا في إسرائيل  .47

  »نيويورك تايمز«عن 
ؤية نادرة الحدوث مفادهـا، بعـد أن    أنفسهم أمام لحظة وضوح في الر   "اإلسرائيليين"ليضع  فوز حماس   جاء  * 

أصبحت مفاوضات السالم أمراً مستبعدا، ستتخذ في أغلب الظن خطوات أحادية فيما يتعلق بترسـيم حـدودها                 
  . وعزل نفسها عن الفلسطينيين

فبعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، أوضح إيهود أولمرت، أن التفاوض مع حزب فلسطيني عازم على تدمير                
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي قال فيه الخبراء إن إسـرائيل اآلن تـشعر               .  غير قابل للنقاش   إسرائيل أمر 

  . بحرية أكبر فيما يتعلق بتقرير مستقبلها بنفسها
يقول الخبراء إن إسرائيل، التي يمكن أن تتأثر انتخاباتها التي ستجرى في غضون شهرين من اآلن بـشكل                  * 

سطينية، من المحتمل أن تركز بشكل أكبر على تسريع وتيرة بناء الجـدار العـازل               كبير بنتائج االنتخابات الفل   
فبعد مرور أكثر من ثالثة أعوام على البدء في بنائه، لم ينجز مـن ذلـك   . الذي يمتد على طول الضفة الغربية 

 فـي التقليـل     الجدار سوى أقل من نصفه وذلك في الوقت الذي يقول فيه المسؤولون اإلسرائيليون إنه قد ساهم               
  . بشكل كبير من الهجمات االنتحارية والهجمات األخرى التي تستهدف اإلسرائيليين

. الخالفات بين الجانبين اآلن أصبحت أكثر عمقاً وفرص التفاوض غدت أكثر بعـداً            «: يقول شلومو أفنيري  * 
  . »والخطوات الواقعية الوحيدة حاليا قد تكون في اتخاذ إسرائيل إجراءات أحادية

ومنذ بدء مفاوضات السالم المتقطعة منذ عشرة أعوام، ثمة انقسام كبير بين صـفوف اإلسـرائيليين حيـال                  * 
طبيعة التنازالت التي يمكن تقديمها وحيال مساحة األراضي التي يجب االحتفاظ بهـا وحيـال مـا إذا كانـت                    

اس باالنتخابات بدا أن كـل تلـك        وفي اليوم الذي فازت فيه حم     . المباحثات يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الصراع      
  . الشكوك قد تضاءلت

يقول عامي أيالون، إن غياب شريك في التفاوض ال ينبغي أن يمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات تهدف إلـى                   * 
فض االشتباك مع الفلسطينيين وتحـتفظ      «ويضيف إن إسرائيل ينبغي أن تسعى إلى        . االنفصال عن الفلسطينيين  
  . »ارها دولة يهودية ديمقراطية وتتحرك بشكل سريع ومستقل نحو بلوغ هدفنابشخصية إسرائيل باعتب

غير أن بنيامين نتانياهو، زعيم حزب الليكود، أوضح أن نتائج االنتخابات الفلسطينية قد قدمت فرصة لسماع                * 
 وأثبت  وأضاف نتانياهو أن انتصار حماس جاء نتيجة االنسحاب األحادي من غزة          . رسالة الصقور بشكل أكبر   

  . أنه ال يجب أن تكون هناك انسحابات أخرى
واستشهد في هـذا  . يقول يوفال شتاينيتس، إن إسرائيل كان ينبغي لها أن تمنع أو تلغي االنتخابات الفلسطينية          * 

وأضـاف أن   . الصدد باتفاقيات أوسلو التي تمنع إشراك الجماعات المسلحة وهؤالء الذين ال يعترفون بإسرائيل            
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وأكـد  . لفلسطينية ضد إسرائيل قد قلت حدتها في األعوام األخيرة غير أن شعبية حماس قد ارتفعت              الهجمات ا 
انتصار حماس يعد خسارة كبرى لنا في الحرب ضد اإلرهاب علـى الـرغم مـن كـل نجاحاتنـا                    «: بالقول

  . »التكتيكية
وي باإلحجام عن القيام بأي عمـل       هناك اتجاه ق  . حلول االنتخابات يعني انتهاء الزمن المتاح     «: يقول أفينيري * 
ا أن يتبنيا خطاً أكثر تشددا لضمان عدم تفـوق          موقد يعني األمر أيضا أن أولمرت وحزبه سيكون عليه        . »اآلن

  . حزب الليكود عليهم على مستوى القضايا األمنية
. ها أكثر اعتداال  وقد بدأ اإلسرائيليون في نقاش حقيقة ما إذا كان الوجود في السلطة قد يروض حماس ويجعل               * 

ويلمح أفنيري إلى أن وجود حكومة تسيطر عليها حماس قد ال يشكل تهديدا بالـشكل الـذي يخـشاه بعـض                     
واستشهد في هذا الصدد بحزب اهللا اللبناني الذي أخذ يقاتل إسرائيل سنوات عدة واآلن يشترك في                . اإلسرائيليين

  . السياسة اللبنانية
شعاراتهم ستتسم بالغلظـة وسـيظلون مـسلحين ولكـنهم     . مسلك حزب اهللاحماس قد تسلك  «: يقول أفنيري * 

وآخرون من أمثال شـتاينيتس يـرون أن        . »سيكونون جزءاً من النظام السياسي وسيكبح جماحهم بشكل أكبر        
. حماس تريد إلقاء اليهود في البحر وأنها لم تدخل مجال السياسة من أجل أن تتغير بل من أجل تعزيز أهـدافها   

فخالل الحمالت االنتخابيـة    . تزال االنتخابات الفلسطينية تبعث بأجواء ضبابية حول االنتخابات اإلسرائيلية        وال  
اإلسرائيلية السابقة نظمت حماس واألحزاب الفلسطينية األخرى هجمات مسلحة دفعت اإلسرائيليين إلى انتخاب             

  . اليمينيين
 24/2/2006البيان 

   
  فتح إلى حماس عن مشكالت انتقال السلطة من  .48

  ماجد كيالي  
  : يمكن إحالتها إلى العوامل التالية، قطع طريق حماس نحو القيادة والسلطةمن قيام فتح بمصدر التخوفات 

  . شيوع الفلتان األمني والفوضى السياسية في مناطق السلطة في الضفة والقطاع* 
ـ التنظيمي  الفلسطينية، على طابعها السياسي غلبة الطابع الميلشياوي ـ العسكري لفصائل الحركة الوطنية  *
، خصوصا أن هذه الفصائل لم تعتد، بعد على التداول السلمي للسلطة أو للقيادة، وأنهـا لجـأت فـي                    )المدني(

  . أحوال عدة لتحكيم السالح في حل خالفاتها البينية
  . التجاذبات والخالفات الداخلية في حركة فتح* 

   :يناريو هو األفضل بالنسبة إلسرائيل، واألسوأ بالنسبة للفلسطينيينوفي الحقيقة فإن هكذا س
  .ألنه يلبي مطامح قديمة إلسرائيل بشأن قيام حالة من االحتراب الفلسطيني الداخلي •
ألن إسرائيل بذلك تؤكد ما كانت روجته بشأن عدم أهلية الفلسطينيين إلدارة أوضاعهم وكـذا أهليـتهم                  •

 .للتسوية معها
ئيل، عبر ذلك، تتمكن من تقويض مكانة القيـادة الفلـسطينية وإضـعاف شـرعيتها داخليـا            ألن إسرا  •

 .وخارجيا، األمر الذي يسهل لها محاولة إبراز قادة محليين من زعماء الميليشيات للتفاهم معهم
ألن هذا الوضع يتيح إلسرائيل التملص من استحقاقات عملية التسوية، وتمرير مخططاتها بشأن فرض               •

  . وية األحادية وفق حاجاتها وأولوياتهاالتس
ن إسرائيل لن تنتظر جانبا، وإنما هي ستتدخل لدفع الفلسطينيين إلى هذا االتجاه، بطريقة أو بـأخرى،                 إ •

عبر قيامها بتشديد الحصار عليهم، وتنشيط عمليات االغتيـال ضـد قيـاداتهم، وتـصعيب عيـشهم                 
  . ي تتمكن عبرها من إرباكهم واستنزافهمواستدراجهم لمزيد من المواجهات المسلحة، الت
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لكن على الرغم من هذه الحقيقة فإن االقتتال الداخلي مدمر للحركة الوطنيـة الفلـسطينية، ويعـوق تطورهـا                   
ويستنزف إمكاناتها وربما يبدد إنجازاتها، وفوق ذلك فهو جريمة تعبر عن استهتار الطبقة الـسياسية بمعانـاة                 

ن قد يجدون أنفسهم يوما بعد يوم أكثر بعدا عن حركتهم الوطنية، وهذا مـا ينبغـي                 وتضحيات الفلسطينيين الذي  
  . االنتباه إليه جيدا، من قبل حركتي فتح وحماس، ومن عموم القوى الفلسطينية

على أية حال، وإذا سارت األمور بشكل طبيعي، وهذا ما نتمناه، فإن حماس ستجد نفسها في مواجهة خيـارات                
  : متعددة أهمها

تشكيل حكومة قوامها حركة حماس، وإن ضمت بعض الشخصيات المستقلة أو بعـض ممثلـي الفـصائل                 * 
وبالطبع فإن هذا التشكيل سيضع حماس في مواجهة فتح، التي ستقوم بتصعيب            . باستثناء حركة فتح  ) الصغيرة(

  . عمل الحكومة، إلضعاف دور حماس القيادي، خصوصا األوضاع المضطربة لحركة فتح
وهـذا  . ، على أساس من الشراكة الـسياسية      )وربما مع آخرين  (امة حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس         إق *

الخيار يلقى استحسانا من غالبية الفلسطينيين، الذين توزعت أهواؤهم أو خياراتهم السياسية، فـي االنتخابـات،                
كن المشكلة هنا أن فتح ظلت، حتى       ول. وهكذا خيار هو األفضل إلدارة الوضع الفلسطيني      . بين هذين الحركتين  

اآلن، ترفض دعوات حماس للمشاركة معها في حكومة وحدة وطنية، وان أوضاع فتح نفسها مازالـت غيـر                  
  . مستقرة للحسم نهائيا في هذا الخيار سلبا أو ايجابا

وم حماس   تشكيل حكومة تكنوقراط، من شخصيات وطنية، مقربة من حماس أو مشهود لها بالكفاءة، بحيث تق               *
وهذا الخيار يجنّب حماس التبعات المتعلقة بالتفاوض مع اإلسرائيليين،         . بدعمها من الخارج ومراقبتها وتوجيهها    

كذلك فإن مثل هذا الخيـار يمكـن أن         . وأن يجنّبها بعض اإلقليمية والدولية المترتبة على وجودها في السلطة         
 طموح حماس إلى القيادة، ويخفّف بالتالي من نقمة حركـة      يكون خيارا وسطا بين الخيارات السابقة، كونه يلبي       

  . فتح على صعود حماس على حسابها
 24/2/2006البيان 

 
  سعي إسرائيلي أميركي إلسقاط حماس .49

  فايز رشيد . د 
وحث االتحاد االوروبي على وضع شـروط        الدور األميركي في الخطة يتلخص بوقف الدعم المالي للسلطة،        * 

ممارسة الضغوط على الدول العربية النفطية من اجـل عـدم           : كما أن الخطة تتضمن    .كومةتعجيزية أمام الح  
  .تقديم أية مساعدات مالية للسلطة تعوضها عن المبالغ التي تقدمها لها كل من الواليات المتحدة واوروبا 

 التـي تبحثهـا     وبالفعل فإن هذه الخطة اخذت حيز التنفيذ ذلك ان موضوع حماس هو احد المواضيع االساسية              
  .وزيرة الخارجية األميركية في جولتها الحالية في المنطقة 

لمـسؤولين  والدور االسرائيلي في الخطة هو ما تنفذه اسرائيل حاليا بعد أن اعلنته على لـسان اولمـرت،                  * 
  .اسرائيليين عديدين 

احترام االتفاقيـات العديـدة     حركة حماس وفقا لتصريحات العديد من قادتها تميل الى التهدئة بشكل اساسي و             *
التي كانت السلطة قد وقعتها، إضافة الى طرح هدنة طويلة مع اسرائيل مما حدا بمراقبين كثيرين الى اضـفاء                   
الطابع البراغماتي على التوجه السياسي للحركة الذي سيرافق انتقالها من صفوف المعارضـة الـى اسـتالم                 

  .السلطة
ة الضحية تحديد مواقفها من مغتصبي أرضها وحريتها في الوقت الـذي ال              المجتمع الدولي يركز على مطالب     *

يقوم فيه بمطالبة اسرائيل بإعالن اعترافها بحقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية كما حددتها               
 1967ي عام   االمم المتحدة بحق العودة وتقرير المصير واالنسحاب التام من كل االراضي الفلسطينية المحتلة ف             

  .بما فيها القدس الشرقية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
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إن نجاح حماس في مهمتها مرهون بشكل أساسي الى كيفية ادارتها للمعركة السياسية ومـدى اسـتقطابها                 ** 
  ى للفصائل الفلسطينية على ارضية من القواسم المشتركة وليس على اساس برنامج الفصيل الواحد وفرضه عل

  
الجميع وكذلك على مدى الدعم الذي ستقدمه الدول العربية واالسالمية الى السلطة الفلسطينية من اجل اسـقاط                 

  . االسرائيلية -الخطة األميركية 
  24/2/2006الوطن العمانية 

 
  تعطيل سالح المناورات السياسية  .50

  محمد جالل عناية  
  اس؟إن المناورة السياسية سالح مهم، فلماذا تعطله حم

من الحروب المهمة التي خسرها العرب، ومازالوا، باإلضافة إلى حروبهم العسكرية، هي حرب الدعايـة فـي      
” اإلقنـاع “فإن مهمة الدعاية هـي      والحركة الصهيونية، وحتى نكون على بينة من أمرنا،         ” إسرائيل“مواجهة  

ب، أو إساءة استخدام الحقـائق بـإبراز   ، ولذلك فإنها ال تتعفف عن استخدام األكاذيوليس التنوير أو التوعيـة    
بعضها وحجب بعضها اآلخر، وذلك للتأثير في تفكير وعواطف الجمهور الموجهة إليه، وإن تغييـر األفكـار                 

وإن تطور وسائل اإلعالم قد زاد من فعالية الدعاية في التأثير فـي     . سيؤدي تلقائياً إلى تغيير المواقف واألفعال     
  .نتقال هذا التأثير من الرأي العام إلى صانعي القرار السياسيالرأي العام، وبالتالي ا

 عـدم   :أوالً: والحركة الصهيونية إلى أسباب ثالثة، هـي      ” إسرائيل“وتعود خسارة العرب لحرب الدعاية أمام       
 الوعي بأهمية الدعاية كسالح في جميع أنواع الحروب العسكرية والسياسية واالقتصادية وحتى الثقافية، وغالباً             

ما يؤدي هذا الجهل إلى معاضدة الدعاية المعادية، ومن أوضح األمثلة الحديثة على ذلك المقارنة بين صـورة                  
ارتال المسلحين المقنعين المرافقين لجنائز الضحايا الفلسطينيين، وصورة سيارات اإلسعاف ووجوه المفجوعين            

-لفلسطينية، وعلى مسار الصراع الفلـسطيني       في أعقاب أحد التفجيرات ا    ” اإلسرائيليين”و” اإلسرائيليات“من  
 يعود إلى عدم امتالك الوسائل من األجهزة واالفتقـار          الثاني والسبب   .تتوالى المقارنات الخاسرة  ” اإلسرائيلي”

إلى تقنية استخدامها، وعدم توافر الكادر البشري إلنتاج المادة اإلعالمية، مع أن كل هذه العوائق يمكن التغلب                 
 المال العربي بعمليات استثمارية في مجال اإلعالم كما يفعل أصحاب المال اليهود، حيث يـؤدون        عليها بفائض 

  .مهمتهم الدعائية بالمنشورات والمسموعات والمرئيات، ولكن اإلرادة غير متوافرة
بها  فبسبب أنظمة الحكم االستبدادية وحربها على الحرية والديمقراطية، وانهاكها في تـضليل شـعو              الثالثأما  

وإن هذه الحالة التي تقدم كثيراً من النقائص التي تستغلها الدعاية المعادية، مما يجعـل الجانـب                 . واضطهادها
  .العربي في حالة ارتباك لعجزه حتى عن الرد على هذه الدعاية

 أقوى وسائل الدعاية المتوافرة بين يـدي حمـاس        فإن  . ويعود إلى حماس وحرب الدعاية في الحالة الراهنة       * 
اآلن ليس منشوراتها وإذاعتها وتلفزيونها، وإنما هي أقوال قادتها وزعمائها والناطقين باسمها التي تنطلق إلـى                
كافة أرجاء العالم عبر الفضائيات العربية واألجنبية، ألن جميع القوى الدعائية تترقب هذه األقـوال وتلتقطهـا                 

  .كلمة بعد أخرى
، وهذا هو االسم الذي أطلق علـى مبـادرة          ”عملية جاما “خالل  ” لذكيةاللعبة ا “ولقد مارس بن جوريون هذه      * 

تـشرين   في نـوفمبر  ” إسرائيل”شخصية مهمة أطلقها الرئيس األمريكي ايزنهاور لتحقيق الصلح بين مصر و          
القيام بهذه المهمة، وقد استمرت مهمة      ” روبرت اندرسون “وقد كلف ايزنهاور صديقه الشخصي      . 1955الثاني  

 وتخللتها جوالت مكوكية بين القاهرة وتـل        1956آذار    حتى مارس  1955كانون األول    ن ديسمبر اندرسون م 
وانتهت هذه المهمة إلى الفشل بسبب إصرار بن جوريون على محادثات مباشرة مـع              . أبيب في منتهى السرعة   

 سيناء وقطاع   هجوماً على مصر انتهى باحتالل    ” إسرائيل“ شنت   29/10/1956وفي  . الرئيس جمال عبدالناصر  
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لهـذا  ” إسـرائيل “ أي بعد مرور أقل من عام على مبادرة ايزنهاور التي ربما عطلتهـا               5/11/1956غزة في   
  . السبب

  24/2/2006الخليج اإلماراتية 
 

  انعكاسات فوز حماس لن تكون فورية  .51
  إيان بريمر  

يل وفي واشنطن وجعل الزعماء     دق انتصار حماس الساحق في االنتخابات الفلسطينية نواقيس الخطر في إسرائ          
ويخشى المسؤولون فـي كـال      . األميركيين واإلسرائيليين ينهمكون بشكل محموم في البحث عن الرد المناسب         

  . البلدين من أن الحركة اإلسالمية ستحول السياسات الفلسطينية جذرياً
بعد لتحمل كامـل مـسؤوليات      لكن هذه المخاوف مبالغ بها على األقل على المدى القريب، فحماس غير مهيأة              

الحكم، وسيستغرق األمر شهوراً قبل أن تصبح في موقع يؤهلها إلدخال أي تغيير جذري على مـسار الحكـم                   
الفلسطيني أو السياسة اإلسرائيلية أو عملية السالم اإلسرائيلية ـ الفلسطينية، ال بل إنه قد تكون هنـاك علـى    

  . ت الحكم ستحول حماس نفسهاالمدى البعيد أسباب للتفاؤل بأن مسؤوليا
تحاول الحركة اآلن اجتذاب فتح للدخول في حكومة تحالف، لتعطي نفسها الوقت للتركيـز علـى القـضايا                  * 

وتحتـاج حمـاس لبقـاء      . االجتماعية، بينما يضطلع اآلخرون بمسؤوليات التعامل المباشر مع المجتمع الدولي         
ر في العالقات مع إسرائيل ومع الغرب، ولـضمان اسـتمرار           الرئيس محمود عباس في مكانه لتوفير االستقرا      

وقد يبدو أنصار الحركة المفعمين بالحماسة بمظهر الثـوريين، لكـن قـادة حمـاس               . تدفق المساعدات الدولية  
   .يدركون أن عليهم توفير األمن قبل أن يستطيعوا تحريك السياسة الفلسطينية في اتجاه جديد

نت لهجة تل أبيب وواشنطن اآلن، فإنهما ستجدان دائماً طرقاً جديدة لالستمرار في           وإضافة إلى هذا، فمهما كا    * 
تزويد السلطة الفلسطينية بمساعدات التنمية، ومع أن الزعماء األميركيين واإلسرائيليين هددوا بوقف المساعدات             

لوقت نفـسه أن حـدوث      فإنهم يدركون في ا   المالية ما لم تعترف حماس بإسرائيل وتنبذ العنف وتلقي سالحها،           
وهم يعرفون أن إيران أيضاً ستسر سـروراً عظيمـاً          . أزمة مفاجئة في الحكم الفلسطيني ليس في مصلحة أحد        

  . بتزويد الفلسطينيين بالمساعدات المالية التي يحرمهم منها اآلخرون
لمتوقع أصـالً   من المؤكد أن نصر حماس الساحق دفن حزب العمل بزعامة عمير بيرتس، لكن لم يكن من ا                * 

وألن صعود حماس يفيد كال الحزبين المتـصدرين فـي      . أن يفوز بيرتس الميال للظهور بمظهر حمامة السالم       
  . سباق االنتخابات اإلسرائيلية

هل أحدث انتصار حماس أي تأثير يذكر على السياسة في المنطقة؟ في الحقيقة، ان هـذا االنتـصار ربمـا                    * 
وبصورة عامة، عندما يفوز حزب ثـوري بالـسلطة ويقبـل بتحمـل             .  المطاف يعطي نتيجة إيجابية في نهاية    

المسؤولية المباشرة عن رفاه شعبه، فإنه يصبح أميل إلى االعتدال في سياساته، وإال فسوف يفقد مصداقيته لدى                 
  . ددةالجماهير، وهي نتيجة إيجابية في الحالتين بالنسبة ألولئك الذين يخشون أن تعمل حماس وفق أجندة متش

لكن على المدى البعيد، يرجح أن تنجم مهام جديدة عن المشكالت القديمة نفسها، وستواجه المنطقة المتفجرة                * 
  . جولة أخرى من الشكوك

  » لوس أنجلوس تايمز«
 24/2/2006البيان  

   
  سياحة المقاومة: الزهار .52

  محمود عيسى
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هرة عرض الدكتور محمود الزهار لمجموعة من       في لقاء حاشد مع اعضاء هيئة التدريس والطالب بجامعة القا         
كان من بـين مـا   ‚ آالف من عساكر االمن المركزي» 5«وامام هذا التجمع الكبير الذي حرسه   ‚ خطط الحركة 

  ‚قاله الزهار ما يستحق التوقف احيانا لطرافته واحيانا اخرى اللتباسه وعدم وضوحه
 ستمنع سماع االغاني المصرية الهابطة ضاربا المثـل         من اطرف ما قاله الدكتور محمود الزهار ان حماس        * 

الغريب ان الزهار وحسب ما نشرته      » السح الدح امبو  «بأغنية المطرب الشعبي البعيد عن الساحة احمد عدوية         
بعض الصحف المصرية قال ان الشعب الفلسطيني يسمع هذه االغنية يوميا وهو اذا ما صح يـستدعي جهـود                   

 لبحث اسباب هذا الهبوط الفلسطيني في الذوق العام فهذا النوع من االغاني شاع فـي                علماء االجتماع والنفس  
مصر على خلفية االنفتاح المفاجىء الذي تعرضت له البالد وصعد بطبقة جديدة الى سطح المجتمع ال تعتمـد                  

لى مـا يمثلـه     على اي قاعدة ثقافية او اجتماعية وانما كل قاعدتها كانت مالية مشكوك في مصادرها اضافة ا               
االستماع الى عدوية من تراجع فاذا كان المطلوب اغاني هابطة فما اكثرها اآلن وليس ثمة حاجة الـى اغنيـة                    

  ‚ عاما25عمرها يزيد على 
قوله ان حركة حماس    ‚ من بين التصريحات الملتبسة للزهار في نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة           * 

بالرغم مما يثيره هذا التصريح من تساؤل حول اآلليات التي سيمنع بهـا هـذا    ستمنع سياحة العري والخمور و    
واعترف انني  ‚ !النوع من السياحة اال ان ما هو اكثر التباسا قول الزهار انه سيتم استبدال ذلك بسياحة المقاومة                
 الفلسطينية؟ وهل   الول مرة اسمع بهذا النوع من السياحة ومن ذا الذي سيأتي لالستمتاع به في ربوع االراضي               

  المقاومة بكل ما تمثله من انواع الفداء والجهاد واالستشهاد يمكن ان تتحول الى سياحة؟
آخر التصريحات المهمة والغريبة في حديث الزهار قوله ان حركته ستوجه النقد الى اي حكومـة عربيـة                  * 

واتمنـى علـى الزهـار      ‚ واالسـالم تتعدى على االصول المتعارف عليها وتنتهج سياسة الوالء لغير العروبة           
وحماس ككل ان يلتفتوا جميعا الى المواطنين الفلسطينيين والى هدفهم االسمى من ان يجعلوا انفـسهم حكامـا                  

فامامهم تحديات كبيرة في الداخل والخارج تحتاج الى جهـودهم          ‚ ومانحي صكوك الغفران العربي واالسالمي    
خصوصا العربي منه بغض النظر عن االنتقادات واالحكـام علـى           ويحتاجون ايضا الى دعم كل دول العالم و       

  ‚اآلخرين
  24/2/2006الوطن القطرية 

  
  واشنطن لم تفقد خياراتها لكنها تبدو فاقدة البوصلة .53

  راغدة درغام      
الموضوع الرئيسي في المحادثات التي تجريها وزيرة الخارجية األميركية رايس مع القيادات العربية أثناء 

. تها مصر والمملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية هو موضوع الجمهورية االسالمية االيرانيةزيار
فلهذا الموضوع مد مهم على ملف فلسطين وتسلم حركة حماس مهمات تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد فوزها 

فهذه أول جولة لمسؤول اميركي . نلكن المد المهم اآلخر له هو سورية و حزب اهللا في لبنا. في االنتخابات
فلقد حان لالدارة . موضوع ايران في اطاره االقليمي وليس فقط من ناحيته النوويةرفيع بهدف البحث في 

وطهران عجلت . االميركية ان تأخذ زمام الملف االيراني بنفسها بدالً من المضي بتكليف األوروبيين به
  .البة اآلن بإيضاح ما لديها من سيناريواتوواشنطن مط. بطموحات الهيمنة االقليمية

جزء من التشكيك السائد في السياسات . نسبة الثقة العالمية واالقليمية بهذه االدارة االميركية ضئيلة جداً* 
االميركية عائد الى شخصية بعض كبار أقطاب ادارة جورج بوش وأبرزهم نائب الرئيس ديك تشيني ووزير 

 لكن هناك أسباباً جوهرية عدة الفتقاد الثقة بالواليات المتحدة وسياستها نحو المنطقة .الدفاع دونالد رامسفيلد
العربية، بعضها يعود الى األخطاء االميركية في العراق وبعضها الى االنحياز التام الى اسرائيل باعتبارها 

دارة االميركية بأي نوع لكن أحد أهم أسباب عدم تمتع اال. الحليف االميركي األهم في منطقة الشرق األوسط
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التخلي : من اطمئنان اصدقائها اليها يكمن في سمعة اكتسبتها السياسة الخارجية االميركية عبر االدارات وهي
عن التعهدات، وافتقاد الصبر الضروري لتعلم الملفات، ورسم السياسات بعيدة المدى لها، والتأرجح على أنغام 

ضيقة بدالً من التفكير العميق في متطلبات اصالح السياسة االميركية نفوذ زمر عابرة العتبارات سياسية 
  .الخارجية جذرياً

 والتي لقمها ديك تشيني لجورج دبليو بوش عبر -اصالح ما أفسدته السياسة االميركية في العراق * 
. ية في العراق، االعتراف بأخطاء السياسة االميركاوالً يتطلب، -كوندوليزا رايس ونفذها دونالد رامسفيلد 

ً، االقرار بأن الحرب االميركية في ثالثاو. ً، االستعداد للمحاسبة وكذلك لالستقالة بعد االعتراف بالفشلثانيا
العراق جاءت لتخدم ايران، بعدما خدمت اسرائيل عبر حذف العراق كلياً من المعادلة االستراتيجية وتدجينه 

  .الى ما ال نهاية
، لن »الهالل الشيعي«ني، أبرز مهندسي السياسة الفاشلة وأكثر المغرمين بفكرة واقع األمر ان ديك تشي* 

اذا بقي عالة على طموحات » التمارض«قد يرغم من قبل الحزب الجمهوري الحقاً على . يستقيل طوعاً
 أساساً لكن تشيني غير قادر، بمفرده، على التقدم باالستقالة ألنه ال يعترف. الحزب بالبقاء في البيت االبيض

فإذا تم . بأنه اخطأ أو بأنه ورط اميركا في العراق وورط العراق في حرب االرهاب وربما في حرب طائفية
. تقسيم العراق أو تشرذم في حرب أهلية طائفية، فهذا ليس فشالً اميركياً حسب تفكير أمثال تشيني، بل العكس

الحزام «و انهياره وذلك في اطار أحالم وخطط قيام تقسيم العراق ا» فوائد«والفكرة اساساً أخذت في الحساب 
  .من شرق السعودية الى ايران في شبه هالل» بترولستان«الممتد في » النفطي

نصحوه بالعداء مع السنة وبالصداقة والتحالف مع الشيعة، ليس فقط انطالقاً ) من العرب(مستشارو تشيني * 
قالوا له ان ايران دولة المؤسسات . عكس بيئتها العربية»  دولة-ة أم«من انتمائهم الديني وانما باعتبار ايران 

والحنكة التاريخية وأوحوا له بأن حكم رجال الدين ليس سيئاً بل هو أفضل من حكم العلمانيين أو الجنراالت 
  .العرب

لشرق ما لم يصارح مستشارو تشيني نائب الرئيس به هو ان ما أرادوه حقاً هو هيمنة ايران على منطقة ا
تماماً حيث » طعنهم«ما لم يتوقعوه هو مفاجأة انتخاب الرئيس الثوري محمود أحمدي نجاد الذي . األوسط

. في دعمهم األعمى السرائيل واعفاء اسرائيل من أي تشكيك أو محاسبة» الوالء«عملوا لسنوات الثبات 
 ال مجال للتعايش مع اسلوبه اذ ان» العظمى«أحمدي نجاد جاء ليعكّر على هذه الزمرة البائسة خططها 

وعن تعهده تدمير اسرائيل او ال ) هولوكوست(فإما ان يتراجع عن نفيه المحرقة اليهودية . »االستفزازي«
  .مجال لهذه الزمرة للمضي في خطط تحقيق الهيمنة االيرانية على منطقة الشرق األوسط بصورة ما

فهم . وخطط المحافظين الجدد والمتطرفين االميركيينان الثوري محمود احمدي نجاد أطاح سهواً بأحالم * 
. صنعوا الحرب في العراق ليس حصراً من أجل مساعدة المعارضة العراقية على اطاحة صدام حسين ونظامه

أحد اهدافهم االساسية كان تحقيق الهالل الشيعي لضمان الهيمنة االيرانية على المنطقة العربية بأكثريتها السنية، 
لكن الثوري محمود احمدي نجاد أتى كمفاجأة مدهشة . من وعي وحكمة واتزان حكم الماللي في ايرانانطالقاً 

  .لم تكن في الحساب
لو كان ديك تشيني رجل المسؤولية، الستقال ألنه أساء الفهم وأساء الرهان وأساء تقدير ما ستؤول اليه * 

ستقال بدوره ألنه الرجل المشرف على الفشل حربه في العراق، ولو كان دونالد رامسفيلد رجل الشجاعة ال
  .العسكري للواليات المتحدة في العراق وعلى سجون التعذيب والمعتقالت العنصرية غير الشرعية

في » مجلس العالقات الخارجية«أثناء مواجهة وقعت االسبوع الماضي بين رامسفيلد وكاتبة هذه السطور في * 
فهو كان يحاضر بازدراء وتحقير . ر من تجرؤ أي كان على تحديه علناًنيويورك، كان واضحاً استياء الوزي

زعم ان . لإلعالم ويتهمه بالتحامل على االدارة االميركية بسبب عدم االنصياع له في حربه على االرهاب
. فيما كان يضلل ويحرف جهراً، بل كان يكذب صراحة» الحقيقة«وأنه ال ينطق سوى بـ » الصدق«شيمته 
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دما واجهته بأن معتقالت غوانتانامو ليست مشرعة األبواب امام الجميع، كما يقول، وان كتّاب تقرير لذلك عن
توازنه قليالً، ثم استرجع » الصادق«االمم المتحدة منعوا من استجواب المعتقلين، عكس ما يدعي، فقد الوزير 

  .قواه وعاد الى اسلوب المراوغة والهجوم واالستقواء
في » دارجة«في عهد هذه االدارة االميركية، كما هي » دارجة« والتدجين مع االعالميين لغة فلغة التخوين* 

االستراتيجيات توضع في مختلف بقاع العالم بهدف اخضاع االعالميين لتطويعهم وتهديدهم . المنطقة العربية
لتخوين والتخويف والتهديد عندما يتعلق األمر بسورية ولبنان، هناك من يمارس مهمة ا. عندما يرفضون التلقين

ظهروا فجأة في اطار الدفاع عن عروبة سورية أو مقاومة حزب » قراء«بصورة حكومات وميليشيات وحتى 
  .اهللا ليوجهوا تهم العمالة ويتوعدوا بمصير مماثل لمصير زمالء ذهبوا ضحية االغتياالت

 واالرهاب واالغتياالت ليس سوى في حروب االستقطاب» هدف«أو كـ » طلقة«استخدام الصحافيين اما * 
فال األخطاء االميركية في العراق ستزول في ذهن شعوب المنطقة مهما وضع . ابتزاز لن يكون مردوده مفيداً
وال التجاوزات السورية وااليرانية عبر حزب اهللا في لبنان ستمر بال محاسبة . رامسفيلد من استراتيجيات
انه، . فاالعالم ال يصنع السياسات. ن قراء للتهديد والشتائم والمسباتم» مجهولين«ومحاكمة مهما تم تجنيد 

  .لكن االعالم ال يصنع التاريخ وانما هو شاهد عليه. بالتأكيد، يؤثر في الرأي العام وفي سياسات الدول أحياناً
ن في الحكم الذين يصنعون التاريخ وعلى اكتافهم تقع مسؤولية حاضر ومستقبل البالد وشعوبها هم السياسيو

لكن من يسمح للسياسيين، أو يعطل عليهم، هم الشعوب ان كانت واعية وحاضرة تمارس . وفي المعارضة
  .المواطنية او ان كانت نائمة أو واقعة في غباء القطيع

ما يحدث في المنطقة العربية وفي الشرق األوسط يطالب الشعوب بالكف عن االنسياق العاطفي والتفكير * 
  .ن التحديات والمواجهات اآلتية خطيرةالتقليدي أل

فاالفتراض انها ضعيفة، محاصرة، . ادارة جورج بوش ضائعة في بعض األمور وضالعة في أمور أخرى* 
كذلك افتراض ان لدى هذه االدارة . بال خيارات نحو ايران أو سورية أو العراق افتراض خاطئ وقصير النظر

. في سياسات نحو ايران ألنها لم تحسم أمرها من سياساتها نحو العراقفهذه االدارة تتخبط . مخططاً مدروساً
  .لكن هذا ال يعني انها ال تمتلك خيار سياسة حسم وحزم مع ايران، عسكرياً وديبلوماسياً واقتصادياً

عندئذ يصبح العراق مشكلة . أهم اجراء في قرار المواجهة مع ايران هو اجراء االنسحاب المبكر من العراق* 
وأبي مصعب » القاعدة«من ناحية حروب المساجد وحروب » اسالمية«ربية أو مشكلة ايرانية أو مشكلة ع

  .الزرقاوي وأتباعه من الذين يستخدمون العراق ساحة في حرب اإلرهاب
، وربما ستزعم المقاومة في العراق، أن االنسحاب األميركي منه نصر »القاعدة«سيزعم الزرقاوي وستزعم * 
ففي مثل . ذلك أن ادعاء الهزيمة واالنتصار في حرب كهذه ال معنى له على االطالق. »فليكن«د هو الر. لها

غير ذلك ال يكون سوى معركة رابحة هنا . هذه الحرب ليس االنتصار انتصاراً إذا تمثل بالسحق الكامل لآلخر
  .ر طرف لآلخر كلياًفهذه الحرب غير قابلة لالنتصار ألنها لن تنتهي بتدمي. ومعركة خاسرة هناك

فإذا اقتضت المصلحة األميركية في المنطقة استخدام كل . نعم هناك االعتبارات االستراتيجية بعيدة المدى* 
أداة لتغيير النظام في إيران بعدما عراه محمود أحمدي نجاد، لن تبالي المؤسسة العسكرية األميركية بما يسميه 

فضرب العمود الفقري إليران، إذا برزت . ادلة المطاردة السخيفةأيمن الظواهري نصراً أو هزيمة في مع
  .الحاجة، أهم بكثير من مطاردة الظواهري في جبال باكستان أو أفغانستان

كوندوليزا رايس تتحدث في جولتها على المنطقة مع القادة العرب بأمور استراتيجية تقفز على التأفف من * 
إنها تفرز الخيارات مع قادة المنطقة نحو إيران، . مسفيلد في العراقسياسة تشيني نحو إيران أو أخطاء را

وجولة رايس مؤشر الى . فواشنطن سلّمت الملف النووي، موقتاً، الى شركائها األوروبيين. اقليمياً وليس نووياً
قت تفكير جديد في واشنطن، فحواه أن التعامل مع إيران لن يكون حصراً في الملف النووي، وإنما حان و

  .الفرز الكامل المتداد ذراع إيران اقليمياً
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أخطأت رايس في التسرع الى عزل حركة حماس وفي السماح لجولتها بأن ترتكز على حض القيادات ** 
فالوقت . العربية على قطع المعونات عن حماس كي تختار السياسة على الكفاح المسلح أو العنف أو اإلرهاب

وكان األجدى أن تنتظر وزيرة الخارجية األميركية الى حين استكمال . حماسمع » باء«مبكر للجوء الى خطة 
فعلى إسرائيل أيضاً . فاألمر ال يعتمد حصراً وقطعاً على حماس. في المعادلة» باء«قبل اقحام » ألف«مرحلة 

ى المنطقة وطالما تتوجه وزيرة الخارجية األميركية ال. أن تتخذ مواقف متبادلة مقابل تغيير حماس النماطها
مكبلة األيادي في ما يخص النفوذ والتأثير األميركي في إسرائيل، لن تتلقى سوى االعتذار عن عدم تلبية 

فال خيار آخر أمام اإلدارة األميركية وأمام الحكومة اإلسرائيلية سوى تمكين الرئيس الفلسطيني محمود . طلباتها
  .غير ذلك ليس سوى هراء.  حماس بصورة أو بأخرىعباس فعالً وتقويته حقاً كي يتمكن من التأثير في

أما إذا تحدثت كوندوليزا رايس سراً مع القيادات العربية في كيفية التعويض عن النقص المالي في حكومة 
حماس من أجل قطع اعتمادها على إيران، فإنها بذلك تكون فكّرت فعالً استراتيجياً وبحثت بعمق في سبل 

  .ستخدام والهيمنة اإليرانية على القرار الفلسطيني والعربياضعاف وسائل النفوذ واال
وهي قابلة لالبتعاد عن القبضة ، حماس حلقة مهمة في استراتيجية تفكيك الطوق اإليراني االقليمي* 

لذلك يجدر باإلدارة األميركية أن تفكر باالستقطاب . اإليرانية إذا جاء البديل بأفضل على الشعب الفلسطيني
يجدر بها فصل الجناح السياسي عن الجناح العسكري في حماس . عزل عن التحدث عن حماسوليس بال

  .والعمل مع قيادات عربية وإسالمية في إطار الدفع بكل من إسرائيل و حماس الى التبادلية باالعتراف باآلخر
نان وعبر سورية، أما في ما يخص فك الطوق اإليراني االقليمي الذي تمارسه طهران عبر حزب اهللا في لب* 

و » الالوساطات«فهناك شبه فوضى عربية نحو لبنان وسورية يتمثل في . فإن جزءاً من صعوبته عربي
» اإلسكات«و » التهدئة«بعض هذه األدوار يزاوج بين . اآلتية من أكثر من العب عربي» الالمبادرات«

كانت أن تقول ألي طرف كان داخل أو فليس من حق أي دولة عربية . بذريعة التمسك باالستقرار، وهذا خطأ
فهذا تعد على الحق الوطني الديموقراطي بالتعبير وهو أيضاً . خارج سورية أو لبنان ان االستقرار بإسكاته
  .يناقض المزاعم بااللتزام بالقرارات الدولية

  24/2/2006الحياة 
 

  سياسة رايس في الشرق األوسط والفشل المحتوم .54
  باتريك سيل      

لتساؤل عن أهداف السياسة األميركية في الشرق األوسط يتصور كل إنسان عاقل بأن أميركا تود أن عند ا
يسود االستقرار في هذه المنطقة المضطربة، وأن تحل المشاكل التي تتخبط بها، فتكسب صداقة العرب 

  .والمسلمين وتضمن تدفق النفط دونما عوائق بأسعار معقولة وتعزل التطرف اإلسالمي
فإذا كانت هذه هي فعالً األهداف األميركية، إذن فإن كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية تسير في االتجاه * 

فهي قامت هذا األسبوع برحلة إلى القاهرة والرياض وأبوظبي في محاولة لكسب الدعم في معركة . المعاكس
التي حصلت على فوز كاسح  إيران وسورية وحزب اهللا في لبنان وحركة حماس -ضد مجموعة من األعداء 

  . كانون الثاني يناير الماضي والتي تقوم حالياً بتشكيل حكومة25في االنتخابات الفلسطينية يوم 
وهذا في . كشفت رايس على المأل عداءها لهذه الدول والحركات، وهي تبدو مصممة على إلحاق الهزيمة بها* 

  .قيقرأي كل عاقل أمر يفتقر إلى الحكمة وغير قابل للتح
إذ هاجمت عشية رحلتها . وال تزال إيران وبرنامجها النووي الهدف الرئيسي لخطة الدكتورة رايس العدائية* 

وقالت مخاطبة . »البنك المركزي لإلرهاب والتحدي االستراتيجي ألميركا«الحكومة اإليرانية ووصفتها بـ 
صممة على مواجهة سياسات النظام إن الواليات المتحدة م«لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 

 مليون دوالر إلطالق قناة 75وعليه قامت إدارة الرئيس بوش بتقديم طلب إلى الكونغرس برصد . »اإليراني
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. تلفزيونية بالفارسية بهدف زعزعة النظام من الداخل وتشجيع فئات المعارضة المختلفة المعادية لحكم الماللي
 والذي استبق كارثة اجتياح العراق 1998الذي وقعه الرئيس كلينتون عام وهذا يذكر بقانون تحرير العراق 

كما طالبت اإلدارة برصد خمسة مالين دوالر لصالح المعارضين للنظام السوري محاولة بذلك . 2003عام 
في كل من » تغيير النظام«ويبدو من خالل هذا التصرف أن أميركا تتجه نحو سياسة . إثارة الحكم في دمشق

  .ان وسوريةإير
كذلك تتجه أميركا، وإن أنكرت ذلك، نحو التآمر مع إسرائيل لتثبيت المقاطعة المالية والديبلوماسية لحركة * 

ففي مقابلة مع بعض الصحافيين العرب، حذرت الدكتورة رايس حكومات الشرق األوسط من منح أي . حماس
  .مبالغ الى حكومة فلسطينية برئاسة حماس

ه التوجهات ستثير النزاعات المحلية وتخل باستقرار المنطقة وتؤجج موجة العداء ألميركا وال شك أن مثل هذ
وإنه لمن المحزن أن نرى دولة عظمى . لدى العرب والمسلمين وتقدم بذلك هدية جميلة لإلسالميين المتطرفين
  .تتخبط في العجز بهذا الشكل كما لو أنها غافلة عن عواقب سياساتها

فهي لن تحصل على ما تريد، ألن قادة مصر . الدكتورة رايس أن مهمتها محتومة الفشلوقد ال تدرك * 
والسعودية واإلمارات العربية ال يريدون، مهما قالوا لها، أن يواجهوا إيران وأن ينزعوا استقرار النظام 

هما يتمتعان بتأييد وهم حتماً ال يقوون على االنحياز علناً ألميركا ضد حزب اهللا أو حماس، ألن كلي. السوري
  .شعبي كبير في العالم العربي

فهم ال يمكن أن يقولوا للدكتورة رايس ان سياسات أميركا . القادة العرب يضلون مخاطبهم من فرط تهذيبهم* 
 هي سياسات مغرقة - خصوصاً الحرب الكارثية في العراق ودعم القمع اإلسرائيلي للفلسطينيين -في المنطقة 

  . وبحاجة عاجلة إلى إعادة نظرفي خطأ االتجاه
. ويبدو أن أحداً ال يعرف ما هي وجهات نظر كوندوليزا رايس نفسها بالنسبة الى الشرق األوسط المضطرب* 

إذ أشارت مراراً إلى أن إسرائيل ال يمكن لها أن تتصرف . فهي في معظم األحيان تردد كالببغاء آراء اآلخرين
غير أن كالمها هذا لم يقترن بعمل حازم من أي نوع، بل هي . الفلسطينيةأحادياً في االستيالء على األرض 

  .على العكس تبدو اآلن كأنها تتبنى مواقف إسرائيل من إيران و حماس
وخالل جولتها في المنطقة رددت النغمة بأن على حماس أن تتخلى عن العنف وتعترف بحق إسرائيل * 

س بالهدنة ما يقرب من عام وعرضها على إسرائيل هدنة غير وأغلقت في هذا الصدد التزام حما. بالوجود
فمسألة . كما أنها لم تطالب إسرائيل باالعتراف بحقوق الفلسطينيين الوطنية والتوقف عن قتلهم. محدودة زمنياً

  .االمتناع عن العنف واالعتراف ال بد أن يكونا متبادلين
في إدارة بوش خذلوا الدكتورة رايس، خصوصاً » ينالليكودي«وتفيد التقارير الواردة من واشنطن بأن * 

ايليوت أبرامز المسؤول عن السياسة في الشرق األوسط في مجلس األمن القومي، وجون حنا ودافيد ورمسر، 
األول مستشار نائب الرئيس ديك تشيني لشؤون األمن القومي والثاني مستشاره الرئيسي لشؤون الشرق 

 السؤولين يعتقدون بأن مصلحة إسرائيل تقضي بقطع األموال عن حماس ومن الواضح أن هؤالء. األوسط
إنها سياسة قصيرة النظر ألن إسرائيل إذا ما . وعزلها دولياً وإلحاق الهزيمة بها قبل أن يتاح لها تشكيل حكومة

 تواجه  فإنها قد- التي تتمتع بالشرعية وبتأييد الجماهير وتستطيع إبرام اتفاق -رفضت التفاوض مع حماس 
  .»القاعدة«في وقت ما عدواً أشد شراسة على شاكلة 

وهذا . الواقع أن السياسات األميركية لم تنطبع يوماً بالبصمة اإلسرائيلية الواضحة كما هو حالها اليوم* 
. االنحياز ينخر في سمعة رايس ويزيد من األذى الذي يلحق بسمعة أميركا التي انهارت لدى العرب والمسلمين

قرر ايهود أولمرت تجميد تحويل الخمسين مليون دوالر شهرياً بشكل مخالف للقانون، ألنها رسوم وحين 
أما وزارة الخارجية فقد صرحت بأن ال تعليق لها . جمركية عائدة للفلسطينيين، لزمت السيدة رايس الصمت

  .يا للفضيحة... على ذلك
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بق جيمي كارتر الذي قاد في الشهر الماضي ولعل أبرز صوت جاء يتحدى سياسة رايس هو الرئيس السا* 
واشنطن «فقد كتب في صحيفة . فريقاً من المراقبين لإلشراف على انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني

وأنذر .  الجاري مقاالً يحث فيه أميركا وإسرائيل على عدم عرقلة قيام حماس بتشكيل حكومة20في » بوست
إلعاقة العملية بمعاقبة الشعب الفلسطيني ) أميركا وإسرائيل(مي بين الدولتين إن أي تواطؤ ضمني أو رس«قائالً 

وذهب بعض المعلقين إلى القول إن انتصار حماس هو نكسة لقضية  .»يؤدي إلى نتائج عكسية وعواقب مدمرة
الم إن انتخاب مرشحي حماس ال يمكن أن يؤثر على محادثات س«كارتر هذا القول قائالً وقد فند . السالم

ولقد كرر الرئيس كارتر رأيه بأن  .»حقيقية، ألن مثل هذه المحادثات معدومة أصالً منذ أكثر من خمس سنوات
االتفاق الذي يأتي نتيجة التفاوض هو السبيل الوحيد لتنفيذ الحل القائم على وجود دولتين، فهو يوفر السالم «

زال يأسف ألن االتفاق الذي توصل إليه في كامب ويتحدث كارتر كرجل ال ي. »إلسرائيل والعدل للفلسطينيين
 بين أنور السادات ومناحيم بيغن لم يؤد إلى سالم شامل، وال يزال الحل الشامل للنزاع أمله 1978ديفيد عام 

نفور الفلسطينيين األبرياء المقموعين ويحث على العنف «وينذر كارتر بأن معاقبة حماس ستؤدي إلى  .الدائم
  .» حماس محلياً ودولياً، األمر الذي لن يشجع حماس على تعديل سياساتهاويزيد من تقدير

أما . هذا هو صوت العقل الذي ال يبدو بأن إسرائيل النزاعة إلى التوسع وأصدقاءها في أميركا يصغون إليه* 
 معركة كوندوليزا رايس فهي حديثة العهد نسبياً في سياسات الشرق األوسط، وقد سمحت لنفسها باالنجرار في

ومهما يكن من أمر فليس من الواضح كم . ال يمكن أن تكسبها ضد القوى اإلسالمية الوطنية العربية واإليرانية
  .من النفوذ تملك حقاً في رسم السياسة األميركية في هذه المنطقة الحيوية

  24/2/2006الحياة 
  

  كيف ستكون؟... حكومة حماس .55
  ماهر عثمان     

تحقيق . وطنية، وهو ما تسعى اليه حماس وما تقتضيه المصلحة الوطنية الفلسطينيةفرص تشكيل حكومة وحدة 
هذا الهدف ما زال يبدو صعب المنال، وقد يبقى مستحيالً، اذا بقيت الحركتان متمسكتين بأسس برامجهما، 

  .خصوصاً السياسية، من دون البحث بجد عن ارضية مشتركة
فتح لجهة إحداث تغيير جوهري في برنامجها السياسي كما شرح اسسه ويبدو هامش المناورة ضيقاً امام حركة 

ذلك ان فتح بقيت حزب السلطة الوطنية منذ . الرئيس محمود عباس في خطابه في افتتاح المجلس التشريعي
أضحى حقيقة سياسية نلتزم «اتفاق اوسلو الذي شدد الرئيس عباس على انه  بموجب 1994تأسيسها في العام 

وهذا المبدأ الذي . ، مثلما شدد على ضرورة احترام االتفاقات وااللتزامات السابقة»صل هذا االلتزامبها وسنوا
يستحيل على فتح التخلي عنه يبدو من المستحيل على حماس القبول به، فهي طالما رفضت اتفاق اوسلو الذي 

 تصل حماس الى حيث هي اآلن ولكن، ألم. يقضي االستطراد المنطقي لموقفها بأن ترفض ايضاً ما اسفر عنه
حزب الغالبية عن طريق انتخابات اصرت السلطة الفلسطينية ورئيسها على عقدها، لتصبح بمعنى ما حزب 

  ؟»اوسلو«الغالبية في احدى أكبر وأهم المؤسسات السياسية المنبثقة عن السلطة الوطنية، وبالتالي عن 
) برلمان المنفى(ية ايضاً في المجلس الوطني الفلسطيني لقد اكتسب نواب حماس اآلن وبصورة تلقائية العضو

غير ان هذه . المنبثق عن منظمة التحرير الفلسطينية مع ان حماس لم تكن من قبل فصيالً عضواً في المنظمة
النقطة االخيرة شكلية، خصوصاً، ان ميثاق منظمة التحرير شطب منه، بعد توقيع اتفاق اوسلو، عدد كبير من 

وبعد ان بدا ان السلطة الفلسطينية كانت تعمل، قبل . قرب الى فكر حماس وعقيدتها النضاليةالبنود اال
 خصوصاً التي بقيت في الخارج، -االنتخابات االخيرة، على اضعاف صالحيات منظمة التحرير ودوائرها 

  .فانها عادت اخيراً الى عزف لحن اعادة تفعيل المنظمة ومؤسساتها
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وسبق ان اعلن كبار قياديي حماس انهم . ي في المهلة المتاحة لـ حماس لتشكيل حكومةلقد بدأ العد التنازل
ولكن يمكن فوراً استثناء حركة الجهاد التي . يسعون الى تأليف حكومة تضم كل القوى الوطنية واالسالمية

 ستظل وقد ال تشارك فتح في الحكومة اذا رأت ان حماس. اعلنت غير مرة انها لن تشارك في الحكومة
متمسكة ببرنامجها السياسي المختلف جوهرياً عن موقفها واذا بقيت رافضةً لحل على اساس دولتين، فلسطين 

وسيعتمد الشيء .  وعاصمتها القدس الشريف واسرائيل الى جانبها1949ضمن حدود الهدنة الموقعة عام 
  .الكثير على نص برنامج الحكومة العتيدة

انتخابات نزيهة فعلوا ذلك متطلعين الى قيامها بمحاربة الفساد الذي لوث ان من صوتوا لحركة حماس في 
لكن هؤالء ما كانوا ليصوتوا بهذه االعداد الكبيرة لـ حماس لوال ان . بعض شخصيات السلطة ومؤسساتها

حزب السلطة الحاكم سابقاً اخفق في اقناع اسرائيل بسحب جيشها المحتل من مدن وبلدات الضفة الغربية 
فماذا ستقول حماس للناس عندما تواصل اسرائيل ضم االراضي . زالة الحواجز العسكرية والبؤر االستيطانيةوا

  والموارد وتضييق العيش متذرعةً بأن الحركة ال تعترف باسرائيل وتريد تدميرها؟
ربية التي هي لعل اقصر السبل لسد الفجوة بين فتح وحماس ان تعلن االخيرة بملء الفم قبولها بالمبادرة الع

  . قاسم مشترك اعظم في السياسة العربية
  24/2/2006الحياة 

 
  هل تنجح سياستا المقاومة والدبلوماسية؟ .56

 حمادة فراعنة
تسعى حركة حماس الفلسطينية، كما أعلن خالد مشعل، على دمج سياستي المقاومة والدبلوماسية، وهي السياسة               

  .ات حياته، باغتياله من قبل االسرائيليين، ثمنا النحيازه نحوهاالمزدوجة التي دفع الرئيس الراحل ياسر عرف
سعى الرئيس عرفات الى تحقيق عدة خطوات يمكن        ) سياسة المقاومة والدبلوماسية معا   (بهذه السياسة المزدوجة    

  :اجمالها كما يلي
قتراب اكثر من   تعديل وتصويب الموقف االسرائيلي ودفعه تحت ضغط ضربات المقاومة الموجعة نحو اال           : اوال

الحقوق الفلسطينية وتلبيتها، والعمل على دفع االسرائيليين نحو التراجع عن خطوات الضم وااللحاق والتوسـع               
  .7/3/2001واالستيطان وخاصة بعد استالم شارون لرئاسة الحكومة في 

 4 النار كما هي في      تحسين موقعه التفاوضي امام االسرائيليين باتجاه االنسحاب نحو خطوط وقف إطالق          : ثانيا
  .1967حزيران 

تعديل مكانته الجماهيرية من خالل ممارسة الكفاح المسلح ضد قوات االحتالل االسرائيلي فـي منـاطق                : ثالثا
  .1967االحتالل الثانية عام 

التحالف مع حركة حماس سياسيا وميدانيا وتوفير الغطاء لها عبر تشكيل لجنة المتابعة العليـا لفـصائل                 : رابعا
  .المقاومة الوطنية واالسالمية وعدم المساس بها او بمناضليها وقياداتها

الرئيس عرفات كان دقيقا وحريصا في التعامل مع استحقاقات االسلوبين المتعارضين، بين ممارسات المقاومة              
هـا  التي وفر لها امكانات االستمرارية كي تصمد في وجه قوات االحتالل وكي تنافس حركة حماس في عمليات                

وبين احتياجات الدبلوماسية وادارة السلطة الوطنية، ولكن ابو عمار لم ينجح فـي المزاوجـة بـين سياسـتي                   
المقاومة والدبلوماسية فدفع حياته ثمنا لهذا الخيار المزدوج، فهل تفلح حركة حماس في السياسة التي اخفقـت                  

 ومن قبله في انتخابـات  25/1/2006راع يوم فيها حركة فتح، وكانت نتيجتها يوم االنتخابات في صناديق االقت      
  المجالس البلدية والمحلية حيث الغلبة واالكثرية لحركة حماس على حساب حركة فتح؟؟

  24/2/2006الرأي األردنية 
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 الخطوة االولي لحكومة كديما خاطئة النها كشفت أوراق اللعب لحماس  .57
 حاييم آسا

. وتوجد مواجهات من ال يقم بالخطوة االولي فيها يخـسر         . خسرتوجد مواجهات من يقم فيها بالخطوة االولي ي       
انها مواجهة علي اسرائيل أن تأخذ فيهـا نفـسا          . المواجهة بين اسرائيل وحماس هي مواجهة من النوع األول        

كانت السرائيل القـدرة  . طويال، والكثير جدا من الصبر ـ وأن تري ما هي خطوة أبو مازن وحماس االولي 
هكـذا  . أن تأخذ نفسا، وأن تتأمل، وأن تصمت في األساس        . لتري الي أين سينمو التآلف الجديد     علي االنتظار   

بمقابلة ذلك، رمت حكومة كديما ورقة لعب علـي         . ُأقدر، كان سيعمل شارون، وهكذا كان سيعمل رابين ايضا        
 .الطاولة، من غير أن يطلب اليها ذلك، وبهذا تطوعت لتُضائل السرائيل ميدان الحيلة

ان معرفة لعب لعبة الورق السياسية ـ االستراتيجية في الشرق االوسط كانت ممنوحة كما يبدو لشيوخ الجيـل   
ألسفنا، ال توجد اليوم زعامـة لهـا   ). فقد كانوا يصمتون ـ كلهم (فقط، ديان، وشارون، ورابين وشمير ايضا 

مكنانهم من العمل بثقة قبالة طاولة اللعـب،        الخبرة والمعرفة، اللتان تُ   . خبرة بالحوار االستراتيجي المركب هذا    
 .وقبالة خصوم لديهم ذكاء قطط الشارع، يلعبون هذه اللعبة السياسية منذ سنين طويلة، بعيون شبه مغمضة

أن تسترد ورقة اللعب الفاضلة التي طرحتها       . في ظاهر األمر، يوجد امكان أن تغير حكومة كديما استراتيجيتها         
سـيقول لهـم كـل خبيـر     . ر األمر فقط، ألنه ال يجوز لها أن تلتوي في فترة انتخابات    في ظاه . علي الطاولة 

ما عدا الحملة االنتخابية (حمالت انتخابية ـ ال يجوز لهم أن يلتووا وأن يكشفوا عن بلبلة وأن يبلبلوا الجمهور  
 ).لعمير بيرتس بالطبع، الذي أصبح يلتوي للمرة الثالثة

يلعبان بحسب األذن، كما اعتاد كالهما القول، لنسمع        . وينتظران. ن في هذا الوقت   كان شارون ورابين سيصمتا   
بـسيط وسـهل،    . اذا كانوا لطفاء، فسنُجاريهم، واذا كانوا أوغادا، فسنفجر أدمغـتهم         . ما عندهم يقولونه ثم نرد    

 .وصحيح ايضا
ال مـصدر يتعلمـان     . لرجلين فقط أما اولمرت ولفني فليس لهما الكثير مما يتعلمان من جهة ثانية، من طريق ا             

فكل ما فعله شيوخنا فعلوه بغير      . منه، ألنه ال يوجد شيء مسجل في الديوان الذي يسمي ديوان رئيس الحكومة            
 .خسارة لنا. ليست خسارة لـ كديما . خسارة. كتابة حتي كلمة واحدة

 23/2/2006) معاريف(
 24/2/2006القدس العربي  

  
  يات نكسة االنتخابات األوفياء لرسالة فتح وتحد .58

  عوني فرسخ  
 اعتمادها الكفاح المسلح خيارا استراتيجيا في واقـع عربـي           :هاأوللحركة فتح انجازان تاريخيان يذكران لها،       

وكان في مقدمة نتائج عطاء العمل الفدائي وتطور المقاومة الشعبية فـي            . مأزوم مطلع ستينات القرن الماضي    
جع التصورات الخاطئة والالتاريخية التي كانت شائعة عـن الـشعب العربـي             الضفة الغربية وقطاع غزة ترا    

 وبحيث استعاد ثقته بنفسه وفرض وجوده على الساحة         1948 الفلسطيني بتأثير التقويم غير الموضوعي لنكبة،     
  .الدولية بعد طول تجاهل، واسترد استقاللية قراره الوطني

القتها شكلت حاضنة لعشرات آالف الشباب ومئات الـصبايا علـى            أنها خالل العقدين األولين من انط      :ثانيالو
فضال عن أن فتح مثلت يومها محور جبهـة وطنيـة واسـعة ملتزمـة               . اختالف انتماءاتهم السياسية والفكرية   

الذي كان قد اقره المؤتمر الوطني الفلسطيني األول في ختـام دورتـه             ” الميثاق القومي “بالثوابت التي تضمنها    
  . لقدساألولى با

التقـوا فـي واليـة     ” إسرائيليين“البريطانية، من أن مسؤولين     ” الصنداي تايمز “وإذا صح ما ذكرته صحيفة      * 
برئاسة جبريل الرجوب مستشار األمن القومي الفلسطيني وتحت إشراف         ” فتح“تكساس األمريكية مسؤولين من     
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وأغلب الظن أن مـا     .  كيفية إضعاف حماس   للبحث في ” إسرائيل“إدوارد جيرجيان السفير األمريكي السابق في       
صحيح كما يستدل على ذلك من التفاؤل الذي أبداه الرئيس محمود عباس في حديثه مع               ” الصنداي تايمز “ذكرته  

وفي هـذا   . دورها القيادي في غضون شهور قليلة     ” فتح“في العشرين من الشهر الجاري من استعادة        ” الخليج“
لما يزالوا عاجزين عن االستفادة من دروس نكساتهم، كما لم يحدث في أعقاب             ” فتح“داللة قاطعة على أن آباء      
وإضعاف حماس، إن تحقق، لن يكون لمصلحة فتح، إذ    . 1982 ومن لبنان سنة     1971الخروج من األردن سنة     

. هـا ليس في تاريخ اإلدارات واألجهزة األمريكية الوفاء لمن سخروهم ما إن تنقضي الحاجة التي سخروا ألدائ               
وذلك ألنه بمجرد أن يتحقق إفشال الحكومة التي سوف تشكلها حماس ويتم االلتفاف على نجاحهـا االنتخـابي،    

وليس من المستبعد أن تتضاعف الشروط      . تتراجع األهمية النسبية لقيادة فتح عند التحالف األمريكي  الصهيوني         
م تتواصل سياسة فرض اإلجراءات الـصهيونية       الممالة عليهم للجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات، هذا إن ل         

  .من طرف واحد
األول وأي قراءة موضوعية للواقع الراهن توضح أن الشعب العربي الفلسطيني يواجـه ثالثـة تحـديات،                 * 

 بمـا   1967، إقامة جبهة وطنية واسعة ملتزمة بمطالب الحد األدنى بتحرير كامل األرض المحتلة سنة               واألهم
قية، وتفكيك المستوطنات القائمة من غير استثناء، وهدم جدار الفصل العنصري، وإقامـة             في ذلك القدس الشر   

ولما كـان   . الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتحرير جميع األسرى، مع االحتفاظ بحق العودة            
لجبهة الوطنيـة   ذلك مستحيل التحقق من خالل المفاوضات، كما هو ثابت من تجربة أوسلو، يغدو من شروط ا               

التزام القوى والعناصر المشاركة فيها باعتماد كل السبل المشروعة دوليا لمواجهة االحتالل وتصعيد المقاومـة               
  .لحمل التجمع الصهيوني على التسليم بالمطالب الوطنية خالل المرحلة الراهنة من الصراع التاريخي الممتد

المشروطة والذي فيه مساس بكرامة شـعب       ” المعونات“تجداء  التصدي إلنذارات التجويع، ليس باس    هو   ثانيالو
 ورفـضوا كـل     1948فالشعب الذي ارتضى الجئوه العيش في المخيمات منذ العام          . معروف بإبائه وشموخه  

مـشروطة بإهـدار الحقـوق      ” معونـات “محاوالت اإلسكان والتوطين مستحيل أن يقبل التفريط بحقوقه مقابل          
وعليـه  . ن أن النصيب األكبر منها يصرف على الفاسـدين والبطالـة المقنعـة            الوطنية المشروعة، فضال ع   

فالمطلوب وبإلحاح مراجعة كل السلوكيات المالية واإلسراع بتقليص الجهاز اإلداري وتطهيره، وإشـاعة روح              
التقشف واالعتماد على الذات والتكامل األسري، وتصحيح العالقة مع فلـسطينيي الـشتات وتفعيـل قـدراتهم      

  . لمعطلةا
” المجلـس الـوطني الفلـسطيني     “وإعادة تشكيل   ” منظمة التحرير الفلسطينية  “ التحديات فإعادة تفعيل     ثالثأما  

والشعب الذي مارس الديمقراطية في ظل االحتالل ليس منطقيـا أن           . باعتماد االنتخابات حيث كان ذلك متيسرا     
لى اتفاق مع األنظمـة العربيـة، مـن خـالل           وليس مستحيال التوصل إ   . يشكل مجلسه بالمحاصصة الفصائلية   

  . الجامعة، إلى اتفاقيات تجيز لفلسطينيي الشتات انتخاب ممثليهم
  24/2/2006الخليج اإلماراتية 
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