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  سرائيلي وعباس يستنجد بمجلس األمنهنية في دائرة التهديد اإل .1

 قرب الجدار   ان استشهد ين فلسطيني يمواطنأن  : القدس المحتلة  و غزة من   25/2/2006 الخليج اإلماراتية    ذكرت
سار نحو ألفي شخص من أنصار حماس فـي         في حين   . رصاص جنود االحتالل  بالفاصل بين غزة وإسرائيل     

 ان كتائب القسام، تحتفظ بحـق الـرد علـى           ,وقال نزار ريان  .  جباليا احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي     مخيم
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توعدت مجموعات فلسطينية مسلحة عـدة بينهـا الجهـاد          فيما  . الجرائم التي يرتكبها العدو في الضفة الغربية      
وفي وقت الحق،    .ة بالرد اإلسالمي وكتائب األقصى وكتائب أبو الريش خالل مؤتمر صحافي مشترك في غز           

أمس، أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن صاروخين يدويي الصنع أطلقهما فلسطينيون من شمال غزة انفجرا               
  .في سديروت

 افي ديخترإلى أن :  غزة ووكاالت االنباء,القدس المحتلةمن  25/2/2006 الدستور  مراسلجمال جمال ونوه
. مشروعا لعملية اغتيال في حال شنت حماس اي هجوم على اسرائيلان اسماعيل هنية سيكون هدفا اعتبر 

  .ان هنية سيعتقل اذا وقع في اي وقت في يد الجيش االسرائيليوأضاف 
 إلى استخفاف هنيـة      : وكاالت نقال    غزةمن    25/2/2006 األيام البحرينية     مراسل عبد الرازق أبو جزر   ولفت  

واعتبر , عبد الفتاح دخان أحد شهداء التصعيد اإلسرائيلي       نجل      تشييع   فيبالتهديدات االسرائيلية خالل مشاركته     
  .يستحق الرد يخيفه وال   أنه كالم ال

 عباس بدأ اتصاالت عاجلة لعقد إلى أن محمود: رام اهللامن  25/2/2006 الحياة  مراسلمحمد يونسوأشار 
التصعيد العسكري االسرائيلي، كما بعث اجتماع لمجلس االمن للبحث في مسلسل االغتياالت المستمرة و

اعتبر من جانيه ان التصعيد فقد هنية أما اسماعيل . برسائل عاجلة الى اعضاء الرباعية يطالبهم بسرعة التدخل
  .االسرائيلي يهدف الى قطع الطريق على الخطوات الجادة لترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل الحكومة

:  وكـاالت  نقال عن القدس المحتلة   من   25/2/2006الرأي األردنية   مراسلي    كامل إبراهيم وامال شحادة    ولفت
ل اسماعيل هنية ان التصعيد الذى تقوم به قوات االحتالل هو من اجل جعـل الـدم الفلـسطيني مـادة                     وقإلى  

ـ عاد, سمح بهيللمنافسة االنتخابية لالحزاب االسرائيلية وهو أمر مرفوض و لن         ا كافـة االطـراف العربيـة    ي
 .دولية الى لجم سياسية العدوانوال
  
  من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها:عباس .2

 انه هو الذي يقرر في الشؤون الفلسطينية وليس أمسقال محمود عباس  : الناصرة ـ من زهير اندراوس
  استعداد للقاء المسؤولين االسرائيليين في أيىواضاف قائال انه عل.  ان هذا االمر قد حسمىحماس، مشددا عل

انه يرفض ان يلعب دور الوسيط بين حماس وبين الدولة مشيرا إلى , زمان وفي أي مكان يقومون هم بتحديده
 هذا االمر ال يعني مواصلة إال أنن من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها،  ولفت على صعيد آخر إلى أ.العبرية

يد أوبخصوص قضية احمد سعدات  .ئةعمليات االجتياح واالغتياالت المبنية علي معلومات مخابراتية خاط
 ان حماس ملتزمة ,من ناحية أخرىوقال .  ان تقوم اسرائيل باغتيالهيته خشإال أنه عبر عناطالق سراحه، 

 التوقف عن اطالق ىحركة اجرت محادثات مكثفة مع الفصائل المعارضة واتفقت معها علالاكد ان وبالتهدئة، 
  .الصواريخ من غزة

  25/2/2006القدس العربي 
  

  حكومة حماس تقشفية لمواجهة الحصار  : هنية .3
كشف إسماعيل هنية عن أن حكومته تعتزم اعتماد سياسة تقشفية تعمل على  : مصطفي الصواف،خان يونس

ترشيد االستهالك والمصروفات ضمن خطتها لمواجهة تحديات الحصار والمقاطعة التي تهدد بها قوات 
 تحمل المسؤولية باقتدار وكفاءة رغم التهديد منكد على أن حماس واثقة وأ .االحتالل واإلدارة األمريكية

 .لين أصبحت من الماضي وال يمكن أن تستمرووأكد أن الهدر في المال والميزانيات الخاصة للمسئو والحصار
ل في نشغااإلمن ناحية أخرى، أكد أن  و.إذا ترتبت األمور سيشكل سنداً مهماً  إلى أن دخل السلطة أيضالفتو

  . وما يتعرض له من عدوانهشعب وقضيتالتشكيل الحكومة ال يلهي عن تحمل المسئولية الكاملة تجاه 
  24/2/2006اسالم أون الين 
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   في مؤتمر البرلمانيين العرب  ةشاركللم الزهار وصيام في االردن: أبو زهري .4

يين العرب الذي يبدأ أعماله فـي       تشارك في مؤتمر البرلمان   سحماس   أن   25/2/2006 الخليج اإلماراتية    ذكرت
 بالفعل الـى األردن     وا ان محمود الزهار وسعيد صيام توجه       ذلك بقوله   سامي أبوزهري  أكدو .مدينة العقبة غداً  
  .أمس للمشاركة

ن الهدف من من أ ,مصادرإلى ما قالته : أ.ب.د نقال عن غزةمن  25/2/2006الشرق األوسط وأشارت 
تكليف اسماعيل هنية بتشكيل و, ع القيادة االردنية بعد فوز حماس في االنتخاباتالزيارة هو إجراء مشاورات م

  .يد أموال السلطةمإضافة إلى التهديدات االسرائيلية بفرض قيود على الفلسطينيين وتج, الحكومة
ن زيارة من أ مصدر رسمي أردني هقالإلى ما : عمان من 25/2/2006 الغد األردنية  مراسل حامد جادونوه
مع أي م واب حماس تأتي في إطار أعمال المؤتمر، مؤكدا أنه لم يتم ترتيب أو برمجة أي لقاءات رسمية لهن

  .من المسؤولين األردنيين
  

  علن إنفصالها عن قائمة البرغوثيراوية الشوا ت .5
ى ن االنفصال تم باتفـاق مـع مـصطف        أوقالت  . فلسطين المستقلة   أكدت راوية الشوا انفصالها عن قائمة      :وام

، ذلـك  تبرير أسباب    ةفضار .البرغوثي مع استمرار عالقة االحترام والعمل بصورة مستقلة تحت قبة البرلمان          
 ال  هـا  أشارت مصادر فلسطينية مطلعة إلـى أن       في حين الستئثار،  اتجاوزات ومحاوالت   ال إال أنها أشارت إلى   

ا االتجاه في حين يعترض البرغـوثي       تمانع في االنضمام إلى حكومة حماس المنتظرة، وأنها حسمت أمرها بهذ          
  .من جهته نفى البرغوثي أن يكون قرار الشوا قد تم باالتفاق معه و.على ذلك

  25/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

  لم نأت لنصنع انقالباً : أبو زهري .6
وضـع  هناك  أن  ,  قائال وأوضح.  لم تأت لتصنع انقالباً على الساحة الفلسطينية       حماسقال سامي أبو زهري ان      

 ونحن ندرك أن األمور بحاجة إلى صبر، لكن فـي النهايـة نحـن          ,مهمتنا هي اإلصالح  ف،  هقائم، ونحن نراعي  
الى ان عالقة حماس مع فتح هي عالقة        من ناحية أخرى    واشار  . أننا سنصل إلى اإلصالح المنشود    من  واثقون  

  .جيدة، وان هناك تواصالً مستمراً
  25/2/2006البيان 

  
    إطالق المعتقلين السياسيين ات حكومة حماسمن أولوي: مشعل .7

 ليـست   حماس  ن  أ مشددا على  ,ن المقاومة هي الخيار االستراتيجي للحركة     أقال خالد مشعل،     :زهير اندراوس 
إلـى أن الحكومـة     من ناحية أخرى    وأشار  . مستعدة الجراء اي نوع من االتصاالت مع مسؤولين اسرائيليين        

وتعقيبا على تصريح عباس بأنه يوجد قبطان واحـد          .سالمية في مناطق السلطة   الجديدة لن تفرض القوانين اال    
ال يعقل بعد ان فازت حمـاس بأغلبيـة،         حيث  أشار إلى أن واجب الجميع احترام المواقع كلها،         , لسفينة السلطة 

أن وأشـار إلـى     . وكلفت تشكيل الحكومة، ان ترحل الصالحيات لرئاسة السلطة وتصبح الحكومة كمجرد تابع           
 رفـض بقـاء معتقلـين        على صعيد آخـر    وأكد. دوره وصالحياته عباس واحترام   تعاون مع   ال ت اعلن حماس

 اولويات الحكومـة    اعتبر أن من  و. فلسطينيين في سجون السلطة، خاصة اذا كان ذلك برقابة أمريكية بريطانية          
  . أحدا تخيفتهديدات اسرائيل المشيرا إلى أن اطالق سراح سعدات ورفاقه، سيكون الجديدة 

  23/2/2006كل العرب 
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  عباس يأمل مباشرة المفاوضات بعيد انتخابات الكنيست: عريقات .8
شدد على ما أسماه اهتمام     حيث  يوسي بيلين، في القدس الغربية المحتلة،       ب صائب عريقات التقى  : القدس المحتلة 

 هـا نتخابات الكنيست على أمـل إنجاز     محمود عباس بمباشرة المفاوضات المكثفة مع الكيان الصهيوني، بعيد ا         
عام تكون نتائجه ملزمة بالنسبة ألي       خالل ستة أشهر، ومن ثم طرح االتفاقات التي ستتمخّض عنها في استفتاء           

تـرفض  أنهـا   أما بيلين فأكّد بدوره استحالة التفاوض مع حمـاس طالمـا             .حكومة فلسطينية على حد زعمه    
  .عاالعتراف بالكيان الصهيوني كأمر واق

  24/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
    السياسيدعو إلبعاد المعابر عن الصراعأبو صفية ي .9

 االحتالل إلى إخراج قضية المعابر عن دائـرة الـصراع الـسياسي،             ,دعا مدير عام المعابر في السلطة     : غزة
وناشد الهيئـات   . اع أمنية  هو تنفيذ لقرار سياسي وليس كما تدعي إسرائيل لدو         هامعتبراً ما يحدث من إغالق ل     

  .الدولية والمجتمع الدولي التدخل السريع لدى الجانب اإلسرائيلي للعمل على إعادة فتح معبري صوفا والمنطار
 25/2/2006البيان  

  
  استشهاد أحد القادة الميدانيين في كتائب القّسام في انفجار غامض .10
كتائـب  ل نتيجة انفجار غامض وقع داخل موقع تـدريب ل         استشهد أحد القادة الميدانيين في كتائب القسام،      : غزة

  .بمدينة غزة، كما أصيب اثنان بجراح مختلفة
  24/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  فتح تسعى لتنشيط صندوقها المالي: تقرير .11

 ن في فتح أال تدوم حقبة حكومة حمـاس طـويال،  ييأمل الكثير من المسؤول: عبد الرؤوف أرناؤوطـ رام اهللا  
 إلى الحكم فإن ثمة حالة من عدم الوضوح التي تعتري الكثيرين منهم إذ تمكن كثيرون مـن                  تهاولكن حتى عود  

الحصول على ترقيات وتعيينات في مؤسسات السلطة خالل الفترة االنتقالية، في حين ينتظر أن يتبـوأ القـادة                  
للحفاظ على البقـاء فـي الـشارع        منهم مراكز قيادية في الحركة والرئاسة وسط مؤشرات على سعي البعض            

 إن اإلشكالية األكبر التي ستواجههم فـي        الحركةويقول مسؤولون كبار في      .الفلسطيني بإنشاء مؤسسات أهلية   
 بعين االعتبار التداخل الكبير الذي كان سائدا ما بين ميزانيـة الـسلطة              ينخذآ ,الفترة القادمة هي الشأن المالي    
 وهو ما يفرض على الحركـة       .أن وزير مالية في حكومة تترأسها حماس لن يقبله        وميزانية فتح وهو ما يعتقد ب     

 الـذين   ئهانشطامن  إعادة تنشيط صندوقها المالي وإيجاد الموارد لدعمه وبالتالي الصرف على عشرات اآلالف             
 كبيـر مـن     وثمة اتجاه قوي بين عدد     .اعتادوا منذ االنتفاضة األولى على المساعدات المالية في تدبير أمورهم         

 وترتيب صفوفها لتفادي أخطاء الماضي واالسـتعداد لتـسلم          هاالمسؤولين في الحركة على وجوب إعادة تنظيم      
األمور من جديد ، حيث تشير المصادر إلى أن أحمد قريع يستعد لتولي منصب مسؤول التعبئة والتنظيم فـي                   

سؤولين في فتح الذين انتخبوا في السابق أعضاء        ويجد الكثير من الم    .الحركة بعد تسلم الحكومة الجديدة أعمالها     
في المجلس التشريعي أو تم تعيينهم وزراء في الحكومات السابقة أنفسهم اآلن بعد خسارتهم لالنتخابـات فـي                  

 على راتب شـهري بمعـدل       هم حصول ةواصلممرحلة اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم رغم أن القانون ينص على           
  .راءه كوزوقاضراتب الذي تال  قيمةمن% 75

  25/2/2006الوطن السعودية 
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  أسلحة الى أنصار حماس في المخيمات في لبنان: النهار اللبنانية .12
تتحدث أوساط مراقبة عن دخول أسلحة أخيرا الى أنصار حماس في المخيمات الفلسطينية في لبنـان، تمهيـدا                  

  .لتعزيز جبهة حماس في مواجهة فتح في المخيمات
  25/2/2006النهار اللبنانية 

  
  الهجمة اإلسرائيلية تهيئة لفك ارتباط جديد: بشارة .13

اعتبر عزمي بشارة، أمس، أن للهجمة اإلسرائيلية الجديدة ضد الشعب الفلسطيني ونتائج االنتخابات التـشريعية              
أهدافاً سياسية، وهي تهيئة لفرض خطة فك ارتباط جديدة لمحاصرة الشعب الفلسطيني في غيتوهات، بعد اتباع                

وقال بشارة إن الجرائم التي ترتكب ليست مجرد تـصعيد انتخـابي مـن حـزب                 . سياسة األرض المحروقة  
أولمرت وإنما نهج تتبعه الحكومة اإلسرائيلية ضد المجتمع الفلسطيني والقيادة الفلـسطينية، لمحاولـة فـرض                

  . الشروط اإلسرائيلية وجدول االعمال اإلسرائيلي عليهما
 25/2/2006السفير 

  
   جراء بناء الجدارفي الضفةوم دام في قرى ي .14

 مواطناً فلسطينياً ومتضامن إسرائيلي وجندي إسرائيلي، أمس، فـي تظـاهرات            17أصيب    :فادي العاروري 
  .بيت سيرا، وبلعين، وعابود: واسعة ومحتدمة تنديداً ببناء الجدار العنصري في قرى

  25/2/2006األيام الفلسطينية 
  

   الشهداء من الكيانثامين استعادة جبلةمطالبة الحكومة المق .15
اوضحت مصادر فلسطينية ان قرابة مائة أسرة في غزة تتلهف الستعادة جثامين أبنائها :  وليد عوض،رام اهللا

 جثة 88واوضحت المصادر ان هناك  .المحتجزة داخل الثالجات ومقابر االرقام اإلسرائيلية منذ سنوات ودفنهم
 أن أقدم جثة ى جثث شهداء من ابناء الضفة الغربية والدول العربية، مشيرة الشهيد من غزة وذلك عدا عن

وقال المستشار القانوني لتجمع أهالي الشهداء في غزة بأنه  .1985محتجزة لدي جيش االحتالل تعود إلي عام 
 اللحظة لم تقدم بإخطار لوزارة الجيش اإلسرائيلية وللجيش نفسه من اجل اإلفراج عنها، إال أنه وحتي هذه

 رغبة إسرائيل في استمرار تعذيب ذويهم، وان اجهزة االمن ىوأرجع عدم الرد إل. تصله أية ردود علي ذلك
وطالب المستشار .. تعتبر احتجاز جثث الشهداء بمثابة رادع للشعب الفلسطيني لمنعه من مقاومة االحتالل

  .لقادمة بضرورة تفعيل ملف الجثث المحتجزةالقانوني الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية والحكومة ا
 25/2/2006القدس العربي 

  
   منكوبة جراء الهجمة االستعمارية  نحالينقرية .16

 أكد رئيس المجلس القروي لقرية نحالين جنوب غرب بيت لحم، أن قريتـه منكوبـة                :  عنان شحادة  ،بيت لحم 
وقال إن الهجمة تمثلت بمـصادرة آالف       . لجراء ما تواجهه من هجمة استعمارية شرسة من قبل قوات االحتال          

وأضاف أن االعتـداءات  .  ألف دونم22الدونمات الزراعية، حيث لم يتبق لها إال سبعة آالف دونم من مجموع      
اإلسرائيلية ال تقف عند حد مصادرة األراضي، وإنما تتعدى إلى قيام مستعمري بيتار وعتصيون بضخ الميـاه                 

األمر الذي أدى إلى إتالف معظم المنتوجات الزراعية عالوة          ية المتبقية لسكانها  العادمة على األراضي الزراع   
  .على تلوث المياه الصالحة للزراعة والشرب، مما الحق خسائر جمة بالمزارعين يصعب تعويضها لهم

  24/2/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  ت األهلية  دعوات فلسطينية لواشنطن لتحويل المساعدات إلى المنظما .17

قال مدير برنامج االمم المتحدة االنمائي خالد عبد الشافي إنه بإمكان الواليات المتحـدة                :  لينا رضوان  -غزة  
أن تستمر في تحويل األموال للفلسطينيين عبر العديد من القنوات كالمؤسسات التابعة لألمم المتحدة ومؤسسات               

مؤكـدا علـى أن     . ضمان عدم وصول األموال لحركة حماس     المجتمع المدني والقطاع الخاص وذلك كمخرج ل      
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي يترأسه يعتبر واحدا من قنوات المساعدات التي توجهها الدول المانحة بمـا                 

 وفي السياق نفـسه    .فيها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لدعم الشعب الفلسطيني والمشاريع التي يتم القيام بها            
أكد امجد الشوا مدير شبكة المنظمات األهلية أن قيام الواليات المتحدة األمريكية بتجميد المـساعدات للـشعب                 

وطالب الشوا كافة الجهات الدوليـة باالسـتمرار فـي دعمهـا للـشعب              . الفلسطيني غير منطقي نهائيا مشددا    
  .يش االحتالل اإلسرائيليالفلسطيني الذي يعاني من العقوبات الجماعية والقيود التي يفرضها ج

  25/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مفوض أونروا تتفقد العائالت الفلسطينية في صيدا .18
نظمت بلدية صيدا جولة ميدانية للمفوض األعلى العام لوكالة أونروا كارن أبو زيد، لتفقد عـدد مـن األسـر                    

البزري، مفوض أونـروا    إتحاد بلديات صيدا  والعائالت الفلسطينية المقيمة داخل صيدا القديمة، بمشاركة رئيس         
وقال البزري، ان لجولة المفوض االعلى لـأونروا معنـى          .مدير أونروا في صيدا   وفي لبنان ريتشارد كوك،     

 فلـسطيني،   7000خاصا، اذ للمرة االولى يزور مسؤول رفيع في أونروا منطقة صيدا القديمة حيث اكثر من                
  .  االقتصادي والمعيشيبعضهم في حاجة الى مزيد من الدعم

  25/2/2006المستقبل اللبنانية 
  

  منظمة اطباء لحقوق االنسان تشجب االعتداءات االسرائيلية  .19
أصدرت منظمة أطباء لحقوق اإلنسان بيانا شجبت فيه اإلعتداء على الطواقم الطبية الفلـسطينية أثنـاء أدائهـا              

منظمة أنه منذ األحد الماضي وحتى أمس ، أصيب نحـو            وقال بيان لل   . لعملها الطبي اإلنساني في مخيم بالطة     
وقال البيان أنـه خـالل      .  آخرين 11 فلسطينيا بجروح معظمهم من المدنيين في حين قتلت قوات اإلحتالل            70

وأكد البيان أن جنود اإلحتالل كانوا يعيقـون        .  فلسطينيين من الطواقم الطبية الفلسطينية     3اجتياح المخيم جرح    
  .ل الطواقم الطبيةبشكل مستمر عم

 25/2/2006البيان 
  

  ول بنك عيون للتبرع بالقرنيات في فلسطين أتأسيس  .20
أوصى مؤتمر طبي لبنك العيون، بتشكيل وتسمية الكادر الرئيسي، الذي سيتولى إنشاء اللبنات األساسية للبنـك                

، بحضور حوالي مئة    وكان المؤتمر عقد في مدينة بيت جاال في الضفة         .وفروعه في مختلف محافظات الوطن    
من األطباء واألخصائيين، ورجال الدين والممرضين وأصحاب العالقة من مستشفيات الضفة الغربية وقطـاع              

يذكر أن البنك يحصل على دعم مادي من الوكالة األمريكيـة للتنميـة              .غزة والقدس، وجمعية الهالل األحمر    
  . الف دوالر175بقيمة 

  24/2/2006ا  وف–وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  إسرائيل تبتز المحامين في قضية تمزيق المصاحف   .21
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 األسرى، بحجة أنهـم قـاموا       واقدمت مصلحة السجون اإلسرائيلية شكوى ضد محام        :  أمين أبو وردة   ،نابلس
بنشر معلومات في الصحف، تتضمن شكاوى غير صحيحة عن قيام سجانين بتمزيق المـصاحف التـي مـع                  

وجاء في الشكوى أن جهات تطمح الى تمثيل السجناء األمنيين قانونيا، تستغل             .أقدامهماألسرى والدوس عليها ب   
وادعـت  . المشاعر الدينية، وتعمل عن سبق إصرار على اختالق قصص غير حقيقية بهدف تسخين األجـواء              

 مصلحة السجون أنها قامت بإجراء تفتيشات في غرف السجناء، ووجدت مصاحف قديمة، حيث تـم اسـتبدالها               
 تبين من التحقيق أن السجناء األمنيـين         أنه وذكرت مصلحة السجون  . بمصاحف جديدة، بأمر من إدارة السجن     

  .اعترفوا  بأنه لم يحدث أي اعتداء على مصحف من قبل السجانين، وأن المحامين الثالثة يكذبون
  25/2/2006الخليج اإلماراتية 

  
  أولمرت يهاتف أردوغان للحفاظ على الثقة   .22
أجرى أولمرت أتصاال هاتفيا برئيس الوزراء التركي أردوغان وأكد له رغبـة اسـرائيل              :  حسني محلي  ،أنقرة

وقال متحدث بأسم أردوغان أن الحديث بين        .الصادقة في تطوير العالقات مع أنقرة التي تثق بها أسرائيل دائما          
وأشـارت  . تطورات فـي المنطقـة     األسرائيلية وأخر ال   -أولمرت وأردوغان تناول تفاصيل العالقات التركية     

 األسرائيلية  -مصادر ديبلوماسية ألى أهمية توقيت االتصال الذي جاء بعد التوتر الذي شهدته العالقات التركية             
   .بسبب زيارة خالد مشعل ألى أنقرة

  25/2/2006المستقبل اللبنانية 
  

  حماس تدعم الهجمات والتنفذها : هآرتس .23
 أن حماس ال تنفذ هجمات ضد االهداف االسرائيلية خصوصا فـي مـا              ذكرت هآرتس أمس  : غزة والوكاالت 

ونقلت الصحيفة عـن    . يتعلق بإطالق الصواريخ ولكنها تقدم الدعم والمساعدة للمجموعات االخرى لتقوم بذلك          
إن معظم عمليات اطالق الصواريخ تنفذ على أيدي كتائب شهداء األقصى           : زئيف شيف المحلل العسكري القول    

وأضافت الصحيفة أن حماس كانت مسؤولة عن القطاع الشمالي مـن           . لقدس ولجان المقاومة الشعبية   وسرايا ا 
 مـن عمليـات إطـالق    % 20وادعت أن الحركة مسؤولة عـن      . لجان المقاومة الشعبية وتوفير كل الدعم له      

   . الصواريخ باتجاه اسرائيل رغم فترة التهدئة التي أعلنتها على االقل
 25/2/2006البيان 

  
   كم24 لصواريخ ذات مدى حماسمخاوف صهيونّية من امتالك  .24

 حذّر مصدر مسؤول في الجيش الصهيوني مما زعم أنّه محاوالت لحماس لتهريب صواريخ روسية من                :القدس
 كيلومتراً، األمر الذي سيؤدي إلى وصول هذه الصواريخ إلـى أهـداٍف             24طراز غراد التي يصل مداها إلى       

قالن كمحطة توليد الطاقة الكهربائية، وأهداف استراتيجية أخرى داخل األراضي المحتلة عام            استراتجية في عس  
  . لم يفصلها1948

  24/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  من ناحيتي أتنازل عن كفر قاسم مع كامل الرضا  : الفاشي ليبرمان .25
ريحاته الفاشية الترانسفيرية ضد الفلسطينيين فـي       كرر ليبرمان في مقابلة منحها للقناة اإلسرائيلية العاشرة تص        

 إلـى تلـة علـى    هوكان طاقم القناة رافق .من ناحيتي أتنازل عن قرية كفر قاسم مع كامل الرضا  : الداخل قائالً 
مقربة من قرية كفر قاسم ليشرح عن كثب خطته السـتبدال منطقـة وادي عـارة الفلـسطينية مقابـل ضـم                      
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يل للتخفيف من نسبة الفلسطينيين وخطر الديمغرافيا في الداخل والحفـاظ علـى             المستوطنات الى حدود اسرائ   
لماذا ال نتنازل عن كفر قاسم ونضم أريئيل؟ ولماذا ال نتنازل عن أم الفحـم               : وقال. اغلبية يهودية للمدى البعيد   

إذا كان سكّان   هل يهمك ما     :وفي رد على سؤال مراسل القناة      ونضم مستوطنات جفعات زئيف ومعاليه أدوميم؟     
هل سألوا سكان غوش كطيف اذا كانوا مـوافقين علـى           : كفر قاسم يوافقون على هذا الحل أم ال فرد ليبرمان         

وهـاجم  . اخالئهم من بيوتهم أم ال؟ ما يهمني اليوم هو مصلحتي وأريد أن أنفّذ ما يخدم مصلحتي في النهايـة                  
القـوي  . ال يمتون الينا بصلة وال توجد لإلتقيات أية قيمة) الفلسطينيون(هناك أناس شرسون : الفلسطينيين عامةً 

يجب قطع المياه والكهربـاء وخـدمات       . يجب أال نتردد أمام الفلسطينيين    : وقال. من يستمر والضعيف يختفي   
وقـال إن غالبيـة     . وقال إنه يرى نفسه وزيرا لألمن الداخلي في إسرائيل في الحكومة القادمـة             .الهاتف عنهم 
ورجح المحللون السياسيون في القناة أن ليبرمان ينوي الدخول إلى حكومة            .دونه في هذا المنصب   مصوتيه يري 

  . أولمرت في حال تشكيلها وأنه يئس من الجلوس في المعارضة
  24/2/2006 48عرب 

  
  التصعيد اإلسرائيلي األخير مرتبط بقرب معركة التنافس على مقاعد الكنيست: محللون .26

قطاع الربط محللون سياسيون بين التصعيد اإلسرائيلي األخير ضد الفلسطينيين في الضفة و            :كتب رائد أبو ستة   
والتداعيات االنتخابية بين األحزاب اإلسرائيلية المتنافسة على مقاعد الكنيست، بينما رأى آخرون أنه اسـتمرار               

األخير استمرار لنهج العـدوان     وأجمع المحللون على أن التصعيد       .للحرب اإلسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية    
اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ولزيادة توتير المنطقة، لتكريس انعدام أية فرصة للعملية السياسية، وتطبيق              

  .السياسات أحادية الجانب
إن أولمرت معني أن يبين للرأي العام اإلسرائيلي        : وقال صالح النعامي، المحلل المختص في الشأن اإلسرائيلي       

وأن العامل االنتخابي عامل مهم جداً فـي تـصعيد           .نه ليس أقل قدرة على قمع الشعب الفلسطيني من شارون         أ
وأكد أن دماء الفلسطينيين أضحت مادة أساسية في السجال االنتخابي بـين             .إسرائيل لعمليات قمع الفلسطينيين   

ناسب لتصعيد عدوانها، خاصة في ظل      وأشار إلى أن إسرائيل ترى أن الظرف الدولي م         .األحزاب اإلسرائيلية 
عدم إبداء أية جهة دولية اعتراضها العلني على ما يجري من إراقة لدماء الفلسطينيين، باإلضافة إلى الوضـع                  

  .الفلسطيني الداخلي، الذي لم يحاول أن يشكل جبهة موحدة، تقنع العالم بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها
ل السياسي، أن إسرائيل لم تتخل عن مخططها لكـسر إرادة الـصمود عنـد               بدوره، رأى جمال زقوت، المحل    

الشعب الفلسطيني، وهي لم تحترم طوال الوقت ال الهدنة التي وقعت قبل عامين وال التهدئة األخيرة التي أعلنها                  
زيد من  إن إسرائيل مازالت تتغذى من دوامة العنف، في سعيها إليجاد الم          : وزاد .الفلسطينيون من جانب واحد   

 .المبررات والذرائع، لفرض الحل األحادي الجانب، والتهرب من استحقاقات العودة إلى طاولة مفاوضات جادة             
وشدد على أن األحادية من جانب إسرائيل تحولت إلى استراتيجية، بل إلى أيدلوجية تقوم عليها الدولة العبرية،                 

كررة، جربتها كل الحكومـات اإلسـرائيلية الـسابقة،         مشيراً إلى أن تصعيد العدوان يأتي في إطار محاولة مت         
  .بتحويل المعاناة والدم الفلسطيني إلى مادة انتخابية إسرائيلية

بالمقابل ال يعتقد بعض المحللين أن التصعيد اإلسرائيلي األخير مرتبط بمجريات االنتخابات اإلسرائيلية، بقـدر               
  .ن الشعب الفلسطيني والقضاء على مقاومتهما هو استمرار في نهج عدواني منظم يحاول النيل م

عبد الستار قاسم الذي بين أن ما يجري من تصعيد في العدوان اإلسـرائيلي              . ومن أبرز أصحاب هذا الرأي د     
ضد الفلسطينيين ليس ظاهرة جديدة بدأت بل استمرار لنهج عدواني، إحدى أدواته عمليـات اغتيـال نـشطاء                  

االختراقات األمنية التي تعاني منها صفوف المقاومة الفلسطينية، والتي أدت إلى           ونوه إلى    .المقاومة الفلسطينية 
ودعا المقاومة بكل أذرعها العسكرية إلى أخذ المزيـد          .تكبدها الكثير من الخسائر الممكن تفاديها أو الحد منها        
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ة، وأن تنـتهج    من سبل االنضباط األمني، ووقف كل مظاهر االستعراض والظهور العلني لكوادرها المـسلح            
  .ترتيبات أمنية مختلفة تماماً عما هي عليه اآلن

وأجمع المحللون السياسيون على أهمية وجود برنامج فلسطيني سياسي موحد يواجه التحديات المتوقعـة فـي                
ونوه زقوت، إلى ضرورة االتفاق فلسطينياً على برنامج سياسي واضح ومعلن يرتكز             .المرحلة الراهنة والمقبلة  

طاب الرئيس، ويكون بمثابة برنامج إجماع سياسي فلسطيني يمكن الشعب الفلـسطيني ومؤسـساته مـن    إلى خ 
أوالً لجم العدوان اإلسرائيلي، وثانياً إفـشال مخططـات األمـر الواقـع،             : استعادة المبادرة السياسية من أجل    

 وصفها بحالة المناكفة الداخلية     واتفق النعامي مع ذلك منتقداً ما      .واألحادية في فرض الحلول من جانب إسرائيل      
  .بين مختلف القوى الفلسطينية، مؤكداً أن المستفيد الوحيد منها إسرائيل

  25/2/2006األيام الفلسطينية 
  

  كديما في المقدمة على رغم تراجع طفيف وقوة اليمين المتشدد في ازدياد .27
 الستطالعات الرأي في إسرائيل، على رغم التراجع الطفيف، وفقاً: الناصرة من 25/2/2006الحياة نشرت 

إال أن الصورة التي رسمتها هذه االستطالعات للخريطة الحزبية بعد االنتخابات لم تتغير على  في شعبية كديما
ليكود والعمل، ويحصل، ال يوماً من االنتخابات ال يزال كديما يحلق بعيداً عن منافسيه 32نحو الفت، فقبل 

في  . مقعدا16ًليكود ال مقعداً و19 مقعداً يليه العمل مع 39ت أمس، على بحسب استطالع يديعوت أحرونو
المقابل، بين االستطالع تعاظم قوة اليمين المتشدد المتمثل باسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان وتحالف االتحاد القومي 

التحاد السوفياتي واشار االستطالع الى أن غالبية المهاجرين من دول ا.  مقعدا17ًومفدال، إذ حصال على 
وحصل الحزبان الدينيان المتشددان شاس ويهدوت هتوراة  .السابق ستصوت لحزب ليبرمان على حساب كديما

 مقعداً 12وحصل ميرتس على خمسة مقاعد واألحزاب العربية الثالثة على تسعة، فيما بقي .  مقعدا15ًعلى 
ب مباشر لرئيس الحكومة، لصوتوا ألولمرت في مقابل  من اإلسرائيليين إنه لو أجري انتخا% 34وقال  .عائماً

  . لعمير بيرتس% 19 لنتانياهو، و% 25
 لمـا   جيروزاليم بوست نشرت نتـائج مـشابهة       نقالً عن واكالت أن    25/2/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  

 لكل  17على    مقعدا وحصول العمل والليكود    38 ـ حيث دل استطالع أجرته على تقدم كاديما ب        نشرته يديعوت 
 % 46وقـال   . % 50دل على ان أياً من المرشحين لمنصب رئاسة الوزارة لم يحصل على اكثر من                و .منهما

 36ولم تتعد نسبة التأييد لنتنياهو نسبة       .  انه غير مناسب   % 49إن اولمرت هو األنسب لتولي القيادة، بينما قال         
وجاء عمير بيرتس في اسفل القائمة حيث لم        . ء انه غير مناسب لمنصب رئيس الوزرا      % 61 في حين قال     %

   . انه غير مناسب إطالقا لشغل منصب رئيس الوزراء% 75في حين قال % 21يحصل سوى على 
  

  االسرائيليون يتحولون الى كديما طلبا للتغيير .28
يل لكل من   يقول محللون سياسيون إن نجاح كاديما يأتي من تطلع الناخبين اإلسرائيليين إلى بد             :القدس رويترز 

ويدعو برنامج كاديما إلى السعي إلنهاء الصراع مع الفلسطينيين ووضع حدود دائمة إلسرائيل             . ليكود والعمل ال
وقال المحلل الـسياسي افـرايم       .من خالل المحادثات أو من خالل إجراءات أحادية لالنفصال عن الفلسطينيين          

 الجمهور اإلسرائيلي خالل السنوات القليلـة الماضـية         يعبر كاديما عن التغير األكثر عمقا الذي حدث في        : يار
وقال آفـي ديجـاني خبيـر       . وهذا تحرك نحو الوسط يتجنب البرامج الجذرية إما على اليسار أو على اليمين            

أظـن أن   : وأضاف .إنه لشيء خارق للطبيعة أن يقترب أولمرت من مقعد شارون الشاغر          : استطالعات الرأي 
وقـال  .  إليه التوقعات من كاديما واآلمال المعلقة على الحزب وبدأ يتحرك وفقا لـذلك             انتقلت. هناك بعدا نفسيا  

ويعبر مـنهج   . إن اإلسرائيلي العادي يريد سالما دون عرب      : أوري افنيري الناشط اليساري والمعلق السياسي     
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ه اإليمان بحـزب    وأضاف محللون أن اإلسرائيليين فقدوا في الوقت نفس       . كاديما األحادي عن هذا الموقف بدقة     
  . العمل، ويرى كثيرون اآلن أنه غير قادر على توحيد البالد خلف أي تنازالت كبيرة عن األرض

  25/2/2006الرأي األردنية 
  
  

  فتقر الى الخبرة في المسائل السياسية واألمنية ي بيرتس :شاحل .29
 اإلسرائيليين بالتصويت له على رأى القطب البارز في العمل سابقاً موشيه شاحل أن بيرتس لن ينجح في اقناع

لست متأكداً من انني قادر على االعتماد على : واضاف. خلفية افتقاره الى الخبرة في المسائل السياسية واألمنية
بيرتس في حال تعرضت إسرائيل للشدائد سواء في الملف الفلسطيني أو اإليراني، لم يكن ذات مرة وزيراً أو 

إنه ال يعرف معنى عملية عسكرية أو اتخاذ قرار صعب في أوقات . المصغرةعضواً في الحكومة األمنية 
  .عصيبة أو مأزومة

  25/2/2006الحياة 
  

  مهاجر يهودي أميركي يصل إلسرائيل مدججا بالسالح .30
اعتقلت الشرطة االسرائيلية مهاجرا يهوديا وصل الى مطار اللد قادما من الواليات المتحـدة، وهـو                : تل أبيب 

، وبندقية قنص، وناظور للرؤية 16فقد وجد في حوزته بندقية من طراز أم ـ  .  األسلحة القتاليةمدجج بمختلف
الليلية وبعض الذخيرة وسكين كوماندوز واجهزة قتالية أخرى تستخدمها عادة فرق الكومانـدوز فـي الجـيش                 

ون أن تكتـشفه قـوات   واالفت للنظر ان هذا المهاجر تمكن من ادخال تلك المعدات الحربية مـن د     . األميركي
. وتم ضبط األسلحة فقط بعد وصول معلومات استخبارية، بعد عدة أيام على وصوله             .حرس الحدود في المطار   

  .وفي التحقيق معه ادعى ان لديه هواية جمع األسلحة، لكن الشرطة لم تقتنع بذلك واحتجزته لمواصلة التحقيق
  25/2/2006الشرق األوسط 

  
  سماً من نشاطها إلى تونس شركة إسرائيلية تنقل ق .31

 ذكر تقرير اخباري الجمعة ان شركة نيس سيستمز االسـرائيلية المتخصـصة فـي التقـاط                 :ا. ب.  د ،تونس
وأوضح التقرير ان الشركة تتولى اساسـا        .المعلومات على شبكة االنترنت نقلت قسما من نشاطاتها الى تونس         

  .التقاط المكالمات الهاتفية التي تتم عبر موقعي ياهو وماسندجر دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل
  25/2/2006القبس الكويتية 

  
  االمم المتحدة تمارس ضغوطا لتقديم مساعدات للفلسطينيين .32

 االمم المتحدة تحث المانحين على تقديم االموال من           قال دبلوماسيون امس ان     :رويترز/  كامل ابراهيم  ،القدس
اجل استمرار عمل السلطة الفلسطينية بعد ان تبدأ اسرائيل منع تحويل عائدات الضرائب للفلسطينيين رافـضة                

وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضـوع            .دعوة اسرائيل الى وقف المساعدات    
  .سسات السلطة الفلسطينية من االموال الى الحد الذي يؤدي الى انهيارهاموقفنا هو عدم حرمان مؤ

  25/2/2006الرأي األردنية 
  

  االستشهاد اسهل من تولي وزارة: بوش .33
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حث جورج بوش حركة حماس على التخلي عن السالح واالعتراف بدولة اسرائيل والعمل :  ب.ف. أ،واشنطن
في , ن االسهل ان يستشهد المرء من ان يصبح رئيس بلدية او وزيراوقال م  . على الوفاء بوعودها االنتخابية

واضاف ان . تحذير ضمني الى الحركة من صعوبة الوفاء بوعودها من دون مساعدة مالية دولية او امريكية
وسيحكم . قامت بحملة انتخابية مع برنامج لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات االجتماعية''حركة حماس 

قادة حماس امام خيار فاذا ارادوا مساعدة من ''واكد بوش ان .''على حكومة حماس انطالقا من ذلكالفلسطينيون 
  امريكا والمجتمع الدولي لبناء دولة فلسطينية مزدهرة ومستقلة عليهم ان يعترفوا باسرائيل وان ينزعوا سالحهم 

  
  .''ر ليرى خيار حماسالعالم ينتظ''وختم يقول . ''وينبذوا االرهاب ويعملوا على سالم دائم

  25/2/2006عكاظ 
  

  رايس تنهي جولتها للمنطقة وخالف حول عزل حماس .34
فشل فـي حـث     ب انهت كوندوليزا رايس في ابوظبي امس جولة شرق اوسطية           : تاج الدين عبد الحق    ،أبوظبي

قف المعلنة  ومع ان الوزيرة األميركية لم تبد اي تغيير في الموا          .»حماس«الحكومات العربية على عزل حركة      
لالدارة األميركية من حماس، اال ان المصادر الخليجية قالت ان رايس اعربت عن املها فـي ان تـتمكن دول                    
مجلس التعاون الخليجى من لعب دور يقنع حركة حماس في قبول القواعد التي قامت عليهـا عمليـة الـسالم                    

 ان تكون رايس قد طلبت مـن دول التعـاون           ونفت المصادر . ومبادرة السالم العربية التي اقرتها قمة بيروت      
وقف المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، مشيرة الى ان دول التعاون لديها قنوات مساعدة ذات طابع انساني                

  .وتنموي وتتوفر فيها مستويات عالية من الشفافية
  25/2/2006الشرق األوسط 

  
  لندافع عن إسرائيل بال نقاش : إيطاليا .35

 وجه رئيس مجلس الشيوخ االيطالي مارتشيلو بيرا نداء دعا فيه الـى الـدفاع عـن                 : ، ا ب  ا ف ب، رويترز   
وعدد بيرا المبادىء التي يجب ان       . الغرب الذي يجتاز ازمة اخالقية، والمهدد باالصولية واالرهاب االسالمي        

حدة، والدفاع عن اسـرائيل     تقوم عليها السياسة االيطالية، وهي عدم جعل اوروبا ثقال موازنا مع الواليات المت            
بشكل غير قابل للنقاش، ومعارضة العلمانية التي تذهب بعيدا اكثر فاكثر، والمساواة بين كل انماط الحياة وكل                 

 على هـذا    67ومن بين الموقعين ال   . ودعا الى الدفاع عن الجذور اليهودية المسيحية الوروبا        . االنماط الثقافية 
وقـال  . يين في الحكومة االيطالية، ونحو عشرة نواب من ائتالف يمين الوسـط           النداء، هناك اربعة وزراء حال    

  .بيرا، المقرب من البابا بندكت السادس عشر، ان برلوسكوني اطلع ووافق على هذه الوثيقة
 25/2/2006السفير 

  
   لتركيا تتواصلزيارة مشعلتداعيات  .36

عـضو الكـونغرس تـوم      أن  :  حسني محلي  عن المراسل أنقرة   من    25/2/2006 المستقبل اللبنانية    ذكرت
النتوس قال في رسالة بعث بها الى أردوغان، ان اللوبي اليهودي لم يعد يثق بحكومته، وهدده بتمرير مشروع                  
القرار األرمني الخاص بالمجازر األرمنية من الكونغرس أذا أستمر الموقف التركي الرافض للتنسيق والتعاون              

  .بي اليهودي وأسرائيلالصادق واألستراتيجي مع اللو
يتعرض لحملة اعالمية عنيفـة مـن        غول   اوزير خارجية تركي   الى أن   25/2/2006 القبس الكويتية    ولفتت

بعض الصحف ووسائل االعالم الخاصة بتهمة العمل على الحد من حرية الصحافة وتوجيه اتهامات غير مثبتة                
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الوزير بعض الصحف والصحافيين بالتأثر بـأقوال  وجاءت هذه الحملة بعد ان اتهم    .ضد الصحف واالعالميين  
  .اجهزة المخابرات والدبلوماسيين واالجانب خالل هجومها على الحكومة بسبب استضافتها مشعل في انقرة

  
  !فتح وسعيها الى سيطرة مستمرة على السلطة .37

  ياسر الزعاترة
ي حققته حركة حماس في االنتخابات من الواضح أن الجدل الداخلي في حركة فتح بشأن التعامل مع الفوز الذ

قد مال إلى تبني مسار االنقالب األبيض، أو ما وصفناه سابقاً بأنه منح الحكومة لحماس مقابل إبقاء السلطة بيد 
  .حركة فتح، ومعها كل المتعلقات األمنية والسياسية

اً سياسياً، وربما أمنياً على حدث ذلك، ألن المسار اآلخر سيشكل فضيحة من العيار الثقيل، فيما قد تشكل عبئ
المسار القادم برمته، السيما في ظل انسداد أفق التفاوض مع اإلسرائيليين بعد ما يشبه اإلجماع في أوساطهم 

والحال أن تمسك حماس بثوابتها وخطابها التقليدي زاد في صعوبة  .على برنامج حزب كاديما بزعامته الجديدة
حركة فتح تبعاً لزيادة صدقيتها في الشارع الفلسطيني والعربي واإلسالمي، االنقالب السريع عليها من طرف 

األمر الذي كان سيختلف لو تراجعت على نحو سريع كما توقع كثيرون وأمعنت في الحديث عن إمكان 
هكذا اتفق القوم على تسليم حماس سلطة  .التفاوض مع اإلسرائيليين أو القبول بصيغة الدولتين أو ما شابهها

فرغة من مضمونها، وبالطبع عبر مسلسل من اإلجراءات كان بعضها مثيراً للسخرية، كما هي حال الجلسة م
األخيرة للمجلس التشريعي المنتهية واليته التي أعلن عنها تحت غبار من الحديث عن قانون يمنح الرئيس 

ارات التي ال تقل أهمية الفلسطيني حق حل المجلس، األمر الذي لم يحدث مقابل تمرير مجموعة من القر
وتترك حماس من دون فرصة حقيقية للتحرك الداخلي، فيما لن يكون بوسعها تغييرها تبعاً لحاجتها إلى نسبة 

بكل  .الثلثين، كما يستبعد أن تجد صيغة قانونية لشطبها، ولو وقع ذلك لكانت محطة نحو االنقالب السريع
مان انتهت واليته باتخاذ مجموعة من القرارات البالغة بساطة ومن خالل جلسة رتبت على عجل قام برل

األهمية، ثم أتبعت بمرسوم رئاسي مهم أيضاً عنوانه اعتبار أعضاء المجلس التشريعي أعضاء في المجلس 
الوطني الفلسطيني، وهو توجه كان قد ألغي من قبل، ما يعني أن األصل هو المجلس الوطني وليس التشريعي، 

 إلى حركة فتح، في حين سيواصل الرئيس الفلسطيني إمساكه بملف المفاوضات بوصفه رئيس ما يعيد الغالبية
هكذا يخرج ملف التفاوض،  .اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت االتفاقات مع الدولة العبرية
لذي هو من حركة فتح، فيما أي تحديد المسار السياسي بتعبير أدق، من يد حماس إلى يد الرئيس الفلسطيني ا

ينص القانون األساسي للسلطة على حقه في تعيين ممثلي السلطة في الخارج، فضالً عن سيطرته على وسائل 
بدورها ستخضع األجهزة األمنية، بحسب ذات القانون، لوالية الرئيس الفلسطيني بوصفه القائد األعلى  .اإلعالم

للحكومة سوى الشرطة واألمن الوقائي والدفاع المدني، أي األجهزة للقوات المسلحة الفلسطينية، ولن يكون 
  .التي تتحمل عبء االنفالت األمني

والالفت أن ملف األجهزة األمنية، بما فيها التابعة للحكومة، لم ولن يخضع العتبارات القوانين والصالحيات 
محمد دحالن أي أحد يقترب من شرطي فقط، بل لذات معادلة السلطة والحكومة أو الدولة والحكومة، إذ هدد 

  .أو موظف بأن قراره ذاك سيكون األخير في حياته
نتذكر ها هنا ما قاله ناصر أبو عزيز، وهو قائد إحدى المجموعات المسلحة التابعة لحركة فتح لمراسل الحياة 

يطخطخ أي يطلق ، حيث أعلن بكل وضوح، ومن دون الحاجة إلى إخفاء اسمه، أنه سيظل )14/2(في رام اهللا 
النار، حتى يفشلوا ويرحلوا كما أفشلوا فتح، مع العلم أن صاحبنا لن يطخطخ على اإلسرائيليين، بل في 
الشوارع ولترويع الناس بما يعزز ظاهرة االنفالت األمني التي أرهقت المواطن الفلسطيني، والتي يتولى كبرها 

بل إن معظمهم يتقاضون رواتبهم من السلطة هو وأمثاله، وجميعهم من فلول حركة فتح ومسلحيها، 
  !ومؤسساتها
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نعود إلى قرارات المجلس التشريعي المنتهية واليته، وهي هنا مجموعة من القرارات المهمة على رأسها منح 
الرئيس حق تشكيل المحكمة الدستورية، وهي المحكمة األعلى في السلطة، أي أن حماس لن تتمكن من 

مة في أي اتجاه، فيما ستكون نتيجة البت في أي تعارض بين السلطات لصالح حركة استصدار أية قوانين مه
إضافة إلى ذلك حصل الرئيس الفلسطيني على حق تعيين مدير عام لديوان الموظفين، وهو ما سيعني أن . فتح

 فيتمثل في تعيين الموظفين، وبالضرورة إقالة الفائض الرهيب منهم، سيبقى بيد حركة فتح، أما القرار اآلخر
تعين أمين عام المجلس التشريعي، ما يكفل التحكم أيضاً بآليات عمل المجلس، في تعارض واضح مع رئاسته 

  .التي ستتوالها حماس
خالصة القول هي أن قادة فتح لم يتركوا شيئاً مذكوراً لحركة حماس، اللهم إال تدبير رواتب الموظفين 

، واألسوأ أن جزء كبيراً منهم ليس لهم أماكن عمل على والعسكريين ومعظمهم من أعضاء حركة فتح
اإلطالق، بل إن عدداً منهم هم من كوادر فتح الذين لم يعودوا إلى مناطق السلطة، إذ تحول رواتبهم عن طريق 

  .البنوك إلى أماكن إقامتهم خارج فلسطين
له األشاوس كي يواصلوا األسوأ من ذلك هو أن على حماس أن تدبر رواتب أمثال ناصر أبو عزيز ورجا

الطخطخة، من دون أن تتجرأ على محاسبتهم، ألنهم أبناء الست، كما أن زمالءهم هم المكلفون بالمحاسبة، ولو 
  .فعلت الحركة ذلك بطريقة ما التهمت بضرب الوحدة الوطنية والتجرؤ على المناضلين الشرفاء

 دون قيام حماس بإجراء أية تغييرات في بنية السلطة كل ذلك وسواه من اإلجراءات والقوانين من أجل الحيلولة
ما نشرته (أو أجهزتها األمنية، أما السيناريو التالي فسيوفر اإلسرائيليون واألميركيون أجواءه المناسبة 

، حيث سيعلن اإلسرائيليون رفضهم التعاطي مع حكومة )نيويورك تايمز مجرد عينة على هذا النمط من التفكير
سها التشريعي إلى جانب رفض تحويل أموال الجمارك، بل ربما قاموا باعتقال نواب حماس في حماس أو مجل

الضفة الغربية أو منعهم من حضور الجلسات، أما الواليات المتحدة فسيكون لها دورها المساند في ترتيب 
 قد غدت مهددة الحصار الدولي، وكل ذلك سيمنح رئيس السلطة إمكانية القول إن مصالح الشعب الفلسطيني

بهذا الوضع المتناقض والخطير، ما يعني ضرورة العودة إلى الشعب الفلسطيني ليقرر من جديد ماذا عليه أن 
من الصعب الجزم بتوقيت حدوث مثل هذه التطورات، إذا كانت ستحدث بالفعل، ولم يتواصل مسار  .يفعل

شريعي الجديد، لكن البعض ما زال يعول بالتأكيد اإلفشال والتشويه لوقت أطول قد يمتد حتى نهاية المجلس الت
على وصول حماس من تلقاء نفسها إلى مرحلة القرف ومن ثم االنسحاب من اللعبة بعد اليأس من إمكانية 
اإلصالح التغيير، لكن عدم حصول ذلك، وإصرار الحركة على خطوات ما تسهل حياة الناس بأية طريقة كانت 

سالمي، قد يدفع نحو التسريع في قرار إعالن حالة الطوارىء، أو حل المجلس ومن خالل تجييش العالم اإل
وإجراء انتخابات جديدة، حتى لو لم يتوفر للرئيس الحق الصريح في ذلك، ما دامت األجهزة األمنية تحت 

ل جميع ما من شك أن مسار االنتخابات الجديدة سيكون مفضالً من قب .واليته وبوسعها العمل على تنفيذ القرار
األطراف أكثر من إعالن حالة طوارى طويلة األمد وتجاهل اللعبة الديموقراطية، وهنا لن يكون أمام فتح سوى 
ترتيب الموقف بطريقة جديدة؛ ليس فقط عبر التأكد من عدم تعارض مرشحيها مع بعضهم البعض على اعتبار 

توفير بعض أشكال التزوير الذكية التي لن يبخل أن هذا البعد قد تسبب في هزيمتهم في الدوائر، بل أيضاً عبر 
عليهم بطرائقها المحيط العربي المستاء من فوز حماس، ومعه اإلسرائيلي واألميركي واألوروبي الذي هزته 

ويبقى أن . واقعة الفوز غير المتوقع، ويدرك بالضرورة ما ستتركه من تداعيات على الوضع العربي برمته
بقانون مؤقت لن يكون مستبعداً أيضاً، على خلفية أن القانون الحالي قد ساعد حماس، مسار إجراء االنتخابات 

ليس أمام حماس في مواجهة هذا الموقف غير التوجه إلى الجماهير التي  .السيما في النصف المتعلق بالدوائر
أما .  مضايقاتانتخبتها، ومن ثم إلى جماهير العرب والمسلمين لوضعهم في صورة تفاصيل ما تتعرض له من

األهم فهو اإلصرار على ذات الخطاب المتمسك بالمقاومة والحقوق األساسية ورفض االعتراف بالعدو، ألن 
أي خطاب آخر لن يغير من حقيقة االستحقاق القادم، والسبب هو أن أي تنازل ستقدمه لن يشكل في واقع الحال 
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 لو انطوى على ضرب لصدقيتها في الشارع، سوى مزيد من إحراج الطرفين اإلسرائيلي واألميركي حتى
والنتيجة بالنسبة ألولئك أن عودة فتح هي األفضل ويجب العمل على تحقيقها بكل الوسائل، مستغلين بالطبع 

لقد قلنا من قبل إن فتح أمام فرصة كبيرة لكتابة محطة جديدة . تراجع الحس الوطني في ظل المناكفة الحزبية
لكن لسان حال القوم ما زال يقول إن المراوحة في ظل قيادتنا .  تفاهمت مع حماسفي تاريخ القضية في حال

  !أفضل من إنجاز تتصدره حماس
25/2/2006الحياة   

  
  حكومة فلسطينية برؤية جديدة .38

ناجي صادق شراب. د  
لمانية التي تتعدد االجتهادات والتساؤالت حول شكل المرحلة السياسية التي أفرزتها االنتخابات الفلسطينية البر

أوصلت حماس إلى السلطلة وبؤرة صنع القرار بعد تحكمها بأغلبية برلمانية مريحة، ما يضعها أمام تحدي 
  .كيفية التوافق بين منطق الثورة والسلطة

وال خالف أنه ومنذ أن أعلنت حماس مشاركتها في االنتخابات الفلسطينية البلدية أوال ثم البرلمانية ثانيا، بدا أن 
ام السياسي الفلسطيني دخل المرحلة الثالثة من تطوره، فكانت المرحلة األولى عندما سيطرت الفصائل النظ

 في أعقاب تنحي مؤسسها احمد الشقيري في 1968الفلسطينية الفدائية على منظمة التحرير الفلسطينية عام ،
 ونشوء ما عرف الحقا 1994ت أوسلو  وكانت النقلة النوعية الثانية بتوقيع اتفاقيا1967كانون األول ،/ديسمبر

  .بالسلطة الوطنية الفلسطينية
أما النقلة النوعية الثالثة فتبدأ مالمحها العامة ليس فقط بمشاركة حماس في االنتخابات، ولكن بفوزها في 

 وهي سابقة غير معهودة في النظام السياسي. انتخابات أهلتها للتحكم في السلطة التشريعية ورئاسة الوزراء
الفلسطيني المعاصر، لما سيترتب على هذه المشاركة السياسية المباشرة من تغييرات في كينونة وتكوين السلطة 

فداخليا أدى الى تراجع دور تنظيم فتح التقليدي في التحكم المطلق . الفلسطينية وتفاعالتها الداخلية والخارجية
لى تقليص دور قوى اليسار الفلسطيني، وكأننا في منابع صنع القرار الفلسطيني، وأدى من ناحية أخرى ا

وال شك أن هذا الفوز سيؤدي الى . أصبحنا أمام نظام سياسي يميل الى ثنائية التكوين أو استقطاب السلطة
االسراع في وتيرة االصالح الداخلي الذي انتظره المواطن الفلسطيني العادي طويال وكان سبباً مباشرا في هذا 

واألهم من ذلك التحوالت . ل الحياة السياسية الفلسطينية الى حالة من التكلس السياسيالتحول، الذي حو
. المتوقعة في بنية وخطاب حماس، فهي لن تنجو من مفاعيل وصولها الى السلطة واالنغماس في أدغالها

  . طة والحكومةفالسلطة لها مفاعيلها الداخلية والخارجية التي ستترك آثارها المباشرة في إدارة حماس للسل
إذن نحن أمام مشهد سياسي فلسطيني جديد سيقرر واقعاً سياسياً جديداً مستنداً على شرعية قانونية عقالنية ال 
يمكن ألي تنظيم أن يشكك فيها أو يخرج عنها ألنها هي ركيزته وقوته، وذلك مع تراجع الشرعية التقليدية 

لعائلية، فال خالف أن هذه االنتخابات قد أرست المبادئ والركائز كاالحتماء بالشرعية الثورية أو الكارزمية أو ا
الجوهرية ألية عملية تحول ديمقراطي ناجحة، لكن يبقى أألمر مرهوناً بدرجة الممارسة السياسية على واقع 

يير السلطة نفسها، ولعل في مقدمة هذه الممارسات الحاجة أوال الى حكومة فلسطينية برؤية جديدة تبتعد عن معا
توزيع المناصب على اسس الوالء والترضيات الشخصانية، حكومة تستجيب أوال للواقع السياسي وتحدياته 
األمنية واالقتصادية واالجتماعية والتي تفرضها عملية التحول وارتفاع سلم التوقعات من هذه الحكومة تحديدا، 

رج، وال تتجاهل كافة شرائحه كالشباب وتخاطب ثانيا قدرات وكفاءات الشعب الفلسطيني في الداخل والخا
ولعلها تخرج بثوب جديد وبنية واقعية وخطاب سياسي متفهم لواقعها وبيئتها، الداخلية والدولية، بعيدا . والعمال

  .عن لغة الشعارات والعموميات التي تحكم عمل التنظيمات
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نه، حكومة تلغي وزارات وتدمج نحن اآلن أمام خطاب سياسي لحكومة يسمعها العالم كله وليس تنظيما بعي
أخرى وفقاً لحاجات التنمية الشاملة وتطوير االداء الفلسطيني، وزارات تتصدى لمشاكل االداء االداري 
المتضخم، وتقدم رؤية تنموية شاملة تستجيب لحاجات الشباب وتنمية المجتمع ومتطلبات الثقافة في عصر 

. اصا بالقضايا الرئيسية كالقدس والالجئين والفلسطينيين في الشتاتالعولمة الثقافية الزاحفة، وتولي اهتماما خ
المطلوب حكومة فلسطينية تنهي أسطورة وهم الفرد الواحد الذي ال يتغير، توحد الفلسطينيين في داخلهم 

  . وخارجهم وفي قضاياهم
بمفردها أن تتجاوزها هي بكل المعايير فترة انتقالية تحكمها قيود ومحددات وتحديات كثيرة لن تقوى حماس 

وبقدر استجابة الحكومة في تشكيلتها ورؤيتها بقدر . إنما تحتاج الى مشاركة جميع قوى ومؤسسات المجتمع 
تجاوز هذه المرحلة المفصلية، التي ستنقل مسيرة النظام الفلسطيني الى المرحلة الرابعة في تطوره، والتي من 

 التطور السياسي، وعندها يمكن أن نقدم نموذجاً ديمقراطياً يملك شأنها أن تؤسس الى مرحلة راسخة وثابتة من
عناصر نموه الذاتي التلقائي، يوصلنا الى إجبار العالم على احترام ارادة الشعب الفلسطيني وخياراته وحقوقه 

 وبالمقابل فإن عمل الحكومة لن يكتمل إال من خالل تفعيل دور البرلمان في الرقابة. الوطنية المشروعة
والتشريع والمحاسبة والمساءلة السياسية، وتفعيل دوره كقناة مؤسساتية إلدارة الحوار والخالفات، وهنا يقاس 
دور وأداء كافة القوى السياسية داخل البرلمان، فلسنا داخل حلبة مالكمة نسعى للفوز بالضربة القاضية أو 

  .ذي منح صوته وينتظر الكثيرتسجيل أكبر عدد من النقاط، نحن داخل قبة برلمان المواطن ال
إن نجاح هذه العملية مرهون بتكرارها على نفس األسس والمعايير التي تمت بها، وهذا يحتاج الى شراكة 

  .سياسية حقيقية إن لم تكن داخل الحكومة فعلى االقل داخل قبة البرلمان 
25/2/2006الخليج اإلماراتية   

  
  احتالالن يتهاويان وعلينا بالثالث .39

د الستار قاسمعب. د  
جثم على صدور الفلسطينيين خالل السنوات السابقة ومنذ بداية عهد السلطة الفلسطينية ثالثة أنواع من 

عانى الشعب الفلسطيني بأشكال متنوعة ومتعددة . االحتالل الصهيوني، الفساد الداخلي والمال الغربي: االحتالل
 القضية الفلسطينية وتحويل الشعب إلى مجرد أفراد عكست تحالف هذا الثالوث المرعب الهادف إلى تذويب

أعمل كل نوع خنجرا في جسد الشعب في سباق لتحويله إلى جثة . مشتتين يبحث كل منهم عن ملجأ يأوي إليه
يقف الشعب صامدا على أقدامه وقد قرر أن تبقى . هامدة، لكن من الواضح أن النتائج لم تكن وفق التمنيات

  .من بيئتها الصحيحة والمنطق التاريخي الذي يتجاوز االستسالمالقضية الفلسطينية ض
األمريكيون . بعد االنتخابات التشريعية، ان االعتماد على المال الغربي لتسيير الحياة اليومية ليس بالعمل الحكيم
لمطلوب أن واألوروبيون يهددوننا بلقمة خبزنا، ويريدون معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره، كأنه كان من ا

بهذا ال يخالف أهل الغرب منطق التاريخ . يتأدب الفلسطينيون، وأن ينحنوا مقبلين لأليدي التي تمدهم بالطعام
في المنطق اإلنساني، يتم تقديم المساعدات ألسباب إنسانية فقط . على الرغم من أنهم يخالفون المنطق اإلنساني
خ، أما وفق المنطق التاريخي، فإن المساعدات تخدم أغراض ال.. وخالية من أي أهداف اجتماعية أو سياسية 

الذي يقدم المساعدة، والذي يضع عادة شروطه أو مطالبه مسبقا، وهكذا تبقى اليد ممدودة ما دامت االستجابة 
 لم يقدم الغرب لنا العون المالي والمادي من أجل عيوننا السوداء، وال ألنه يريد أن يتبارك بنا، .للشروط قائمة

مع توقيع اتفاق أوسلو وقدوم السلطة الفلسطينية، تحولت مسؤولية . وإنما كمكافأة على مواقفنا تجاه إسرائيل
دعم الفلسطينيين ماليا إلى أهل الغرب وذلك ليكون المال صمام أمان يضمن انصياع الفلسطينيين لإلرادة 

طينيون أن المال الغربي هو وحده الذي كان من المهم ألهل الغرب أن يعرف الفلس.  اإلسرائيلية-الغربية 
حرص أهل الغرب  .يمكنهم من شراء الحليب ألطفالهم، وأن التمرد لن يأتي عليهم إال بالجوع وضنك العيش
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على ضرورة زيادة أعداد الناس الذين يتلقون رواتب وفوائد من دعمهم المالي، وذلك للسيطرة على قرار أكبر 
فتحوا المجال أمام السلطة الفلسطينية لتوظيف أعداد كبيرة من الناس الذين ال . عدد من العائالت الفلسطينية

عشرات اآلالف تم تعيينهم في األجهزة األمنية، وتضخم الطاقم الوظيفي في مختلف المؤسسات . عمل لهم
ء النفسية لم تخيب القيادة الفلسطينية أمل الغرب في زيادة األعبا.بطريقة أسهمت إلى حد كبير بصناعة الفساد

ليس من السهل التخلص من هذا التراكم االحتاللي، لكن بدء المسيرة يبشر  .والمالية على الشعب الفلسطيني
ستضع الدول الغربية الكثير من العراقيل من أجل معاقبة الشعب الفلسطيني ماليا، ومن . بالتخلص منه تدريجيا

حماس عن أهمية عدم معاقبة الشعب الفلسطيني بسبب تتحدث اآلن . المرجح أنها ستنجح مؤقتا وستخسر الحقا
اختياره الديمقراطي وعن ضرورة استمرار تدفق األموال، لكنها تدرك تماما أن المالطفة الكالمية اآلن لن 

لن تجد حماس صعوبة في توفير . تصمد أمام المصالح الغربية واإلسرائيلية، وأن عليها أن تبحث عن بدائل
صادر عربية وإسالمية متعددة لديها االستعداد لتقديم المعونات، ومنها من هو تواق ألخذ األموال ألن هناك م

حماس تدرك أيضا كما يدرك الشعب . دور الدول الغربية ومن دون فرض شروط على الشعب الفلسطيني
يقفون مع الفلسطيني بأنه من المهم التخلص من هذا االحتالل حتى ال تبقى لقمة الخبز بيد األعداء أو من 

  .األعداء
ستكون مهمة حماس في التخلص من الفساد، أكثر صعوبة من التخلص من االحتالل المالي الغربي، ذلك ألن 

ليس من السهل أن تلقي قوى . هناك قوى داخلية كبيرة مستفيدة منه، وهي مراكز قوى تملك أسلحة ومسلحين
ليها في حضن حماس، ومن المتوقع أن تصنع الفساد بمصالحها وسلطانها وكل االمتيازات التي حصلت ع

الكثير من المشاكل لعرقلة القيادة الجديدة، ولإلبقاء على ارتباطاتها مع إسرائيل والدول الغربية، فضال عن أن 
إذا استطاعت حماس التخلص من هاتين الكارثتين فإنها تكون قد خطت  .هذه القوى تخشى يوم الحساب العاجل

ين الشعب الفلسطيني وتحصينه، وتكون بذلك أكثر قدرة على مواجهة االحتالل خطوات واسعة نحو تمك
  .الصهيوني

25/2/2006الخليج اإلماراتية   
 

 اسماعيل هنية في عيون اسرائيلية: تحقيق .40
 تصادوق يحزقيلي وعنات تال شير

 في الدواوين التي الساحة األكثر اشتعاال في الشرق االوسط ليست موجودة في قاعات االجتماعات المفتخرة وال
قلب الحدث ينبض في صالون منزل . تغص بالمستشارين المالزمين للشاشات الرقمية من كل أرجاء العالم

ال مصبات مائية وال طرقات . أحد االماكن األكثر فقرا في العالم. عائلة هنية في مخيم الشاطيء لالجئين
ي األكثر رخصا تقع علي شاطيء البحر ومتنزهات وال اراضي مكسوة بالخضرة، وانما قطعة ارض ه

في هذا .  دونم800 ألف نسمة يعيشون علي 80المتوسط، حيث ينتصب الحي األكثر اكتظاظا في العالم، 
المنزل، في قلب المخيم، الذي ترتسم شعارات القدس الحبيبة واحمد ياسين المتوفي علي جدرانه، يستقبل رئيس 

الصحافيون جاؤوا في هذا االسبوع الي هناك، ومثلهم . منتفعين والحالمينالحكومة القادم قوافل المهنئين وال
االقتصاديون ورجال الدين والنشطاء السياسيون وكذلك الحال مع الناس البسطاء الذين جاؤوا لمالمسة رئيس 

 .فلسطين الجديد
 عاما، لنفسه 43(هنية قبل مدة وجيزة لم يسمح اسماعيل . بعض رفاقه المقربين لم يستوعبوا بعد هذه الصورة

في تلك الفترة التي أصبح فيها هدفا لالغتيال علي قائمة االجهزة . بامتياز معرفة العالم كله أين يتواجد بالضبط
كان يتحرك من مكان الي آخر . األمنية االسرائيلية، وعنوانا للصاروخ القادم، لم يكن يظهر إال بصعوبة

هنية كان مطلوبا طول خمس سنوات، . روحيات الهجومية التي تالحقهبسرية، متنكرا ومحاوال الفرار من الم
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أي آفي ديختر، الذي كان حتي مدة وجيزة رئيسا . وعاش طريدا في مواجهة من يلقبه الغزاويون بـ الصياد 
 .علي هنية أن يشكر ربه مرتين في اليوم ، يقول ديختر، ألنه ما زال حيا يرزق . للشاباك 

ص لتصفيته، إال أن اسرائيل قد تنازلت في أكثر من مرة خشية اصابة أبرياء في عملية بالرغم من توفر فر
 آخر 2003حسب التخطيط االسرائيلي كان من المفترض أن يكون السادس من ايلول . االغتيال ، يقول ديختر

ن ربع طن قنبلة تز. هذا الشخص ، يقول ديختر، كان جزءا من آلة القتل الحمساوية . يوم في حياة هنية
القنبلة أصابت . سقطت علي المنزل الذي انعقدت فيه كل قيادة حماس، منتخب األحالم ، كما يسميها ديختر

. سطح المنزل في الوقت الذي كان فيه كل قادة حماس في الطابق االرضي ـ إال أنهم خرجوا من دون أذي
في نهاية المطاف .  وعبد العزيز الرنتيسيكل المنتخب نجا بمن فيهم الشيخ احمد ياسين. هنية نجح في الفرار

 .أصابت الصواريخ االسرائيلية االثنين األخيرين
ياسين والرنتيسي كانا حينئذ قيادة التنظيم ورموزا بارزة وأهدافا مفضلة . حسب ديختر. هنية كان محظوظا

. ة فقط ، يكشف ديختربصورة مؤقت. وعندما جاء دور هنية جاءت الهدنة التي منحته حصانة معينة. لالغتيال
لقد كان في نظري وما زال شخصية .  وضعا يصبح فيه هنية ذا حصانة بسبب كونه رئيسا للوزراءىأنا ال أر

اذا حدثت عملية، وردت عليها اسرائيل بعملية اغتيال ـ فان هنية سيكون هدفا . ارهابية مهما كان منصبه
اذا وصل هنية الي حاجز عسكري فانني .  موافقة القيادةمشروعا الن حماس ال تستطيع أن تنفذ عملية من دون

 .أعتقد أنه سيعتقل ويتعرض للتحقيق والمحاكمة بسبب دوره في العمليات 
هل يحق السرائيل أن تمس برئيس : اقوال ديختر هذه ستتسبب في اختالفات في وجهات النظر علي ما يبدو

هو يعرف ، يقول أحد مقربيه، أنه ال . سماعيل هنيةولكن آخر شخص سيفاجأ من ذلك هو ا. وزراء فلسطيني
. هو علي قناعة أن اسرائيل ستحاول قتله. يملك أي حصانة ويعرف أنه سيعتقل، ولذلك ال يتزحزح من غزة

اربعة حراس يرافقونه الي كل : هنية ينتظر ذلك وال يخشاه وال يختفي ـ ولكنه لن يقدم رأسه علي طبق ايضا
  .مكان يتوجه اليه

  مير الفقر والترديأ
احمد ياسين كان كل . اول مرة يشاهد فيها اسماعيل هنية وهو يبكي كانت بعد دقائق من اغتيال الشيخ ياسين

الشيخ احمد ياسين كان مرتبطا كثيرا بهنية من بين كل المجموعة الشبابية . شيء بالنسبة له ، قال لنا رفيقه
في ظل احمد ياسين لم تبرز . ما جاءا من مخيم الشاطيء لالجئينكاله. أنت مثل ابني ، قال له. التي تحيط به

 .ياسين وثق به تماما . شخصية هنية، ولم يحاول إبراز نفسه مظهرا الوالء التام للشيخ
لن تروه مع ربطة عنق في أي وقت من االوقات ، يقول أحد أتباعه موجها بذلك لسعة لالسلوب الدحالني 

ما زال حتي اليوم يسافر في سيارة .  ديور، وال يحمل ساعة رولكس هو ال يرتدي ماركة. الصارخ
اعتزازه الكبير يتمحور حول عدم .  دوالر في الشهر500رفاقه يقولون انه يعيش براتب . ميتسوبيشي قديمة

  . مغادرته لمخيم الالجئين بالمرة
أوضح بأنه ال ينوي اتباع أي في االيام األخيرة، عندما دخل في خطوات محسوبة الي منصب رئيس الوزراء، 

 الربط األصيل بين الفقر ،قال لن أغادر مخيم الشاطيء أبدا. شكل من أشكال النمط الذي يترافق مع المنصب
هنية يحرص علي اسلوب نقي وزاهد كثوري راهب ذي عينين . واللجوء هو رايته، وهذه ليست دعاية انتخابية

فيها الناس من الفاسدين في الحكم الذين يقطنون في الفيالت واألطيان متقدتين في الساحة الفلسطينية التي سئم 
 .الضخمة

هذا مصدر صالحياته ، قال يوني . قُرب اسماعيل هنية من احمد ياسين هو أحد االمور األكثر مغزي في سجله
ما لمؤسس السنوات التي كان فيها هنية مالز. فيغل، باحث بارز في معهد دراسات االرهاب في مركز هرتسليا

حماس ومتواجدا في كل المواقف التي تتخذ فيها القرارات واللقاءات السرية وادارة التنظيم وبلورة السياسة ـ 
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هذه كانت . اسماعيل هنية تعلم من احمد ياسين كيفية ادارة تنظيم ارهابي، سياسي واقتصادي. هي التي بنته 
 .مدرسة العمر بالنسبة له، كما يقول فيغل

اد السنين، يقول آريه لفنه، رئيس منطقة الجنوب في الشاباك سابقا كان هنية أقل تدخال في الذراع علي امتد
هنية كان رجل شارع، شخصا من . الصدقات والرفاه والتربية والتعليم: العسكرية، وركز علي توسيع الصفوف

 .الجهاز الذي يدر االموال الهائلة علي مشاريع حماس 
هنية تبلور في . ن هنية هو منتوج ياسيني صارخ، وأن عيونه تتوجه نحو الكفاح المسلحولكن ديختر ال يشك بأ

هو كان قريبا من ياسين وتعلم منه كل . ظل احمد ياسين ، كما يقول ديختر، وبذلك يجرده من صورته المعتدلة
ين فقط وانما الفلسطينيين هذا الشيخ لم يقتل االسرائيلي. االمور السيئة والفظيعة النه لم يكن يملك امورا جيدة

 .مكتبه كان ضالعا في ذلك بالتأكيدوعندما قام بالتسبب في القتل من الممكن أن نكون متأكدين أن رئيس . ايضا
كتجسيد للتعالي الصارخ الذي يؤيد سياسة . أتباع حماس يرون في اقوال ديختر إعداما من دون محاكمة

هنية لم يكن أبدا جزءا من الذراع العسكرية، وهو لم يقم : الأحد كبار قادة حماس في غزة ق. االغتياالت
بالتأكيد باصدار األوامر للعمليات، ولكن من المريح لالسرائيليين القول انه ال يوجد فصل بين الجهاز السياسي 

 .والعسكري في الحركة 
هذا حدث في معقله الخاص . في اليوم الذي كلفه فيه أبو مازن بتشكيل الحكومة، قام هنية بعقد مؤتمر صحافي

ومن حولهم تزاحمت الصحافة . الي جانبه كان أبناؤه الكبار همام وعبد. في منزله في مخيم الشاطيء
هنية خرج الي جيش الصحافيين مرتديا عباءته . واألضواء من كل أرجاء العالم حتي يسمعوا مستر فلسطين 

 .ه االولي في السلطة للعالمبهذه الطريقة اختار هنية إظهار صورت. ورداءه الديني
صحيح أنه جاء الظهار . هناك اشخاص أكثر بروزا منه في حماس. حتي اليوم لم يكونوا ينظرون اليه كقائد

إحداث االنقالبات يستوجب منه مواجهة . من الذي أصبح رب البيت، ولكنه يعرف أنه ليس هذا الشخص بعد
شعل وأبو مرزوق، تعتبر صاحبة القرار السياسي العام مثل القيادة في دمشق، خالد م. اشخاص أكثر قوة منه

من يعرفه يقول ان االنقالبات ليست اسلوبه، ولذلك ال توجد احتمالية بأن يعترف . مجلس حكماء االسالم 
حتي االسرائيليون األكثر اعتداال ال يخدعون انفسهم بأن ذلك . باسرائيل خصوصا ليس في الفترة القريبة

أنا ال . هو قائد شاب يقطن في فقاعة متطرفة. يلين مثال، غير مستعد العطائه وصفا براغماتيايوسي ب. سيحدث
 .أري بوابة للمفاوضات 

بأسلوبه يعتبر نقيضا . ولكنه جذاب في نظر الفلسطينيين. اعتدال اسماعيل هنية ال يؤثر في الحمائم االسرائيليين
كما أن . ذو كلمات متزنة ويعرف كيف يصغي لآلخررجل لطيف المحيا، . للرنتيسي المحرض والحربجي

هو تعلم األدب العربي في جامعة غزة، وكان عميدا . سجله حافل بالمفترقات المدنية وليس باألوسمة الحربية
 سم، إال انه كان 190رغم مقاساته الكبيرة، طوله . وهو قاريء متحمس وفي بيته كتب كثيرة غير دينية ايضا

في اوقات فراغه يقوم بمشاهدة برامج . خيم الشاطيء وكان ضمن المنتخب المحليالعب كرة قدم في م
 .ابنه يشرف علي برنامج رياضي في االذاعة. تلفزيونية ومباريات كرة قدم

كما توجد في سجله ثالث سنوات في سجن كتسيعوت بتهم هامشية وسخيفة تقريبا مثل توزيع المنشورات في 
من المحظور التحدث عن زوجته، وال يمكن ايجاد . خن ويفتقر الي روح الدعابةهو ال يد. االنتفاضة االولي

هنية . هو يحرص علي الصالة وفي بعض االحيان يلقي خطبة الجمعة في المسجد. صورة لها في أية صحيفة
ة، خالل المقابالت يحذر من االنزالق نحو عبارات تُظهره بصورة متطرف. يعتبر متحدثا فصيحا وجذابا ومؤثرا

. هو ليس فظا وهجوميا كقادة حماس اآلخرين. وخصوصا اآلن حيث يحتاج الي الشرعية والي اموال العالم
. فلسطين كلها ستتحول الي جهنم ، وعد بعد تصفية احمد ياسين. ولكن لديه تصريحات حادة واحيانا تهديدية

وخالل موجة . ن ، قال مؤخرافلسطين ستكون فوق كل مساحة اسرائيل وقوانينها ستكون منبثقة من القرآ
 .نحن ال نريد إلقاء اليهود السماك القرش في البحر، وانما نريد فقط استعادة ما استُلب منا : اعتدال عابرة قال
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أتباعه يقدمون : في كل صباح يقوم بعقد اجتماع ألعوانه ويحصل علي تقرير حول آخر التطورات في اسرائيل
خالفا ألتباع فتح الذين تصادقوا مع . لتطورات في السياسة االسرائيليةله تغطية لمجريات االنتخابات وا

 . االسرائيليين، ليس لهنية اصدقاء اسرائيليون
هو تُوج تماما . هنية لم يحتل القمة بصورة عنيدة وال من خالل صراعات قذرة وال حيل علي مستوي القيادة

الشخص الذي ال يوجد له خصوم الشخص األقل كُرها . ككما في الحكايات األكثر دراماتيكية فقط النه كان هنا
لديه الهالة . ولكن هذا ال يعني أنه لن ينضج للزعامة مع الوقت. ، قال ديختر، الذي لم يشكل تهديدا ألي أحد 

هم : ليس صدفة أن المشعليين والمرزوقيين قد وضعوه علي رأس القائمة .والحكمة المطلوبة ، يقدر ديختر
ن يحرث القطاع من اجلهم من صالون بيته الصغير حتي يقوم بالعمل االسود، بينما يتمكنون هم أرادوا منه أ

االسرائيليون، والفتحاويون، : الجميع سينتظرون سقوطه. من التحرك في األجنحة الفاخرة بين دمشق وطهران
طريدا ومالحقا اذا  نفسه 1كم هي قريبة اللحظة التي سيجد فيها الشخص رقم . وحتي المتطرفون في حماس

 .كبا خالل مسيرته
24/2/2006 يديعوت احرونوت   
25/2/2006القدس العربي   
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