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 امريكا تتعهد  لعباس بمواصلة الدعم االقتصادي عن طريق ديوان الرئاسة  .1
الواليات المتحدة وافقت على استئناف أن صالح النعامي  عن مراسلها 26/2/2006ق االوسط الشرنشرت 

   .المساعدات للسلطة الفلسطينية عبر ديوان الرئاسة وليس لحكومة تشكلها حماس
أننا سنواصـل دعمـه      ولش التقى محمود عباس امس وقال      أن ديفيد    26/2/2006االيام الفلسطينية   وأضافت  

 الواليات المتحـدة تـدعم الـشعب         أن قال كما   .في هذه الوقت الحساس الذي يواجهه الفلسطينيون      ودعم قيادته   
  .الفلسطيني من فترة طويلة من خالل مساهمات رئيسية من أموال مساعداتنا الخارجية 

 صائب عريقات الذي شارك في اللقاء ان عباس طالب االدارة االميركية هقالما  26/2/2006الحياة وذكرت 
التدخل لوقف االعتداءات االسرائيلية اليومية، ومواصلة دعم البنية التحتية وعدم التلويح بالعقوبات، والعمل ب

على استئناف مفاوضات الوضع النهائي، واكد رفضه الحلول الجزئية المقترحة من نوع الحدود الموقتة 
 الكونغرس في مواصلة دعمها ونقل عن ويلش قوله ان ادارة بوش تواجه صعوبات حقيقية أمام .وغيرها

واستبعد عريقات ان يكون لوقف . للسلطة بعد تشكيل حكومة حماس المصنفة اميركيا ضمن قوائم االرهاب
  .المساعدات األميركية تأثيرات مباشرة على قدرات الحكومة الفلسطينية في تلبية حاجات موظفيها

 للمبعوث األميركي أنه ال الرئيس عباس قأن ةمصادر فلسطيني عن 26/2/2006اللبنانية  المستقبل ونقلت
كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك حركة فتح ال يمكن لهما أن يكونا جزءاً من أي خطة أميركية ـ 
إسرائيلية لتفشيل حكومة حماس، وأن على الشعب الفلسطيني الذي اختار حركة حماس أن يمتحن برنامجها، 

 . ةوللحركة الحق في هذه الفرص
  
  ابو مازن يهدد باالستقالة اذا فشل في التوفيق بين حماس والمطالب الدولية .2

 محمود عباس اطلق أول تحذير له حتى اآلن بانـه           أن: جوزيف حرب  عن مراسله  26/2/2006نشرت عكاظ   
سوف يستقيل في حالة وجد نفسه عاجزا عن التوفيق بين سلطة فلسطينية تقودهـا حركـة حمـاس ومطالـب                    

 الدولي وناشد كال من اسرائيل والمجتمع الدولي بعدم حشرحماس في الزاوية بل بمنحها الوقت الكافي                المجتمع
قبـل  , لكي تعدل من موقفها المعروف منذ تأسيسها والمتعلق برفض االعتراف باسرائيل والتخلي عن العنـف              

  .فرض اية عقوبات
و مازن ان على حماس ان تـسير بوضـوح           اب وأضاف    البريطانية   في حوار مع صحيفة اندبندنت    جاء ذلك   

على الـدول   , كامل في اتجاه التنكر للعنف ولالعتراف باسرائيل مشيرا الى ان جوالت المسؤولين في الحركة             
العربية وروسيا قد تكون لها نتائج مهمة واضاف سوف يستمعون الى الكثير من االمور التي تجعلهم يعيـدون                  

وانا اعتقد انهم اآلن مسؤولون وان على سياستهم ان تكـون متناغمـة مـع               النظر والتفكير بموقفهم السياسي     
شكك الرئيس الفلسطيني فـي      ومن ناحية اخرى     .  هذه المسؤولية  ءالسياسة الدولية اذا كانوا يريدون تحمل اعبا      

ن حصل  امكانية ايران على توفير التمويل الالزمة للسلطة الفلسطينية وعلى قدرتها على توصيل هذا التمويل ا              
هل تستطيع ايران تلبية كافـة مطالـب        : (الى السلطة عبر الشبكة المصرفية االسرائيلية المعقدة وتساءل قائال        

 ).وكيف السبيل لتوصيل األمول الى السلطة الوطنية الفلسطينية? وحاجيات الشعب الفلسطيني
 أبو مازن تهديدبا على  مصدر سياسي اسرائيلي، أمس، تعقيهقال ما  26/2/2006وذكرت الشرق االوسط 

ان اسرائيل لم تعد تحتمل هذه األالعيب من أبو مازن وتسعى لفتح عيون الغرب على خطورة باالستقالة 
أبو مازن مخطئ في أحسن األحوال، إال انني أخشى أن يكون قد اتفق مع حماس على : واضاف. سياسته

ولكن في جميع األحوال فإن موقفه يخدم حماس . المشاركة في التكتيك الجديد على طريقة سلفه ياسر عرفات
 .ويضر باسرائيل
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  نفى وجود هنية والزهار على قائمة االغتياالت يعباس  .3

 رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على االتهامات اإلسرائيلية لحماس بأنها تساعد نشطاء             : عبد القادر فارس  
 وحول التهديدات باغتيال رئـيس      .مل على التهدئة  فصائل فلسطينية على إطالق صواريخ بالقول إن حماس تع        

الوزراء المكلف اسماعيل هنية أشار عباس الى أن إسرائيل سلمت الجانب الفلسطيني قـوائم المطلـوبين وأن                 
أسمي هنية ومحمود الزهار ليسا مدرجين فيها معتبرا أن إقدام إسرائيل على مثل هذه الخطوة يعني أنها خدعت                  

   .الفلسطينيين
26/2/2006 عكاظ  

 
 تأجيل الجلسة األولى للمجلس التشريعي الفلسطيني   .4

 أجل المجلس التشريعي الجديد موعد جلسته األولى التي كانت مقررة غدا إلى السادس من آذار بناء على طلب 
                  ب                                 .ف.ا.أمس الكتل البرلمانية، حسب ما أفادت الدائرة اإلعالمية للمجلس

26/2/2006الخليج االماراتية   
 

   تهديدات اسرائيل ال تخيفني والمقاومة خيارنا لمواجهة االحتالل:اسماعيل هنية .5
 رد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اسماعيل هنية على تهديدات اسرائيلية باغتياله بأنه مقاوم :فهيم الحامد

ان مثل هذه التهديدات ال تخيفه على االطالق مشددا ) عكاظ(كد في تصريحات خاصة لـ وا. مستعد للشهادة
وأشار هنية الى ان الفلسطينيين ال يخشون مثل  .على انه يعيش بايمان مطلق بأنه لن يصيبه اال ماكتبه اهللا له

 الفلسطينية المحتلة وانهم مستعدون لتقديم ارواحهم من اجل تحديد االرض, هذه التدهيدات ولن يرضخوا لها
وحول دعوة  . وقال انه وكل ابناء الشعب مشاريع شهادة مذكرا بانه تعرض الكثر من مرة لمحاولة اغتيال

قال هنية ان الفلسطينيين لن .. الرئيس االمريكي جورج بوش لحماس بالتخلي عن السالح واالعتراف باسرائيل
فما دام , كيد على ان المقاومة خيار مرهون بوجود االحتاللمجددا التأ, يتخلوا عن السالح ومقاومة االحتالل

  . وكرر استحالة االعتراف باسرائيل.. هناك احتالل البد من مقاومته
26/2/2006عكاظ   

  
  الطيب عبدالرحيم يتهم حماس بامتالك عقلية انقالبية وثأرية  .6

أطلقها اسماعيل هنية حول الفساد     وصف أمين عام الرئاسة الفلسطينية امس التصريحات التي         :   د ب أ   -غزة  
وطالـب قيـادات    . المالي بأنها غير مسؤولة متهما حماس بممارسة التشويه المتعمد والمدروس بال مـسؤولية            

حركة حماس بالتوقف عن الضجيج الذي قال إنه ال يعبر إال عن عقلية انقالبية ثأرية بعيـدا عـن المـسؤولية                  
وقال أبو زهري في تصريحات صحفية إن       . أبناء شعبنا وقواه السياسية   والمصلحة الوطنية وتعميق الوحدة بين      

حركته تعبر عن استغرابها الشديد من تصريحات الطيب عبدالرحيم مؤكدة أن تصريحاته تضمنت عبارات غير               
   .الئقة وغير واقعية

26/2/2006الدستور   
 
  !! الوطني يجتمع في أيار القادم بالقاهرة:الزعنون .7

اعلن سليم الزعنون رئيس الـمجلس الوطني الفلسطيني أن الـمجلس الـمركزي  :ينكتب حسام عزالد
لـمنظمة التحرير الفلسطينية سيعقد اجتماعاً له في رام اهللا في آذار الـمقبل، وذلك في سياق التحضيرات 
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ربت مصادر واستغ .لجلسة الـمجلس الوطني التي ستعقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة في ايار القادم
سياسية تحديد موعد قريب لعقد المجلس الذي يتطلب اعادة تشكيل تستلزم حوارات مطولة بين مختلف 

وقال الزعنون، الذي يرأس لجنة مكلفة بوضع تصورات للنهوض بمنظمة التحرير الفلسطينية، في  0الفصائل
وفي رده على سؤال لـ . جداًمؤتمر صحافي عقده امس في الـمقاطعة، ان اللجنة توصلت الى نتائج مهمة

االيام ان كانت حركة حماس وضعت شروطا لدخول مؤسسات منظمة التحرير وتحديداً لجنتها التنفيذية قال 
واعلن  .الزعنون إن  حماس، وفتح، والجهاد االسالمي والجبهة الديمقراطية لـم تتقدم باية مقترحات لغاية اآلن

 الوطني سيشهد انتخاب هيئة رئاسة جديدة للـمجلس الوطني، وانه لن الزعنون ان االجتماع الـمقبل للـمجلس
  .يترشح للرئاسة مجدداً

26/2/2006األيام الفلسطينية   
  
     يرد على التهديدات بقطع المساعداتالزهار .8

كا قال محمود الزهار إن الحكومة الفلسطينية التي سيتم تشكيلها برئاسة اسماعيل هنية غير معنية بتهديدات أمير
 مليون دوالر سنوياً في حين ان الدعم العربي 50والدول األوروبية بقطع المساعدات والمعونات فهي ال تتعدى 

يتجاوز هذا المبلغ عدة مرات والمهم هو الدعم العربي الى جانب باقي دول العالم الحر وغير المنحازة 
 . إلسرائيل

26/2/2006االتحاد االماراتية   
 
  افي ضمن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلةهنية يلتقي عبد الش .9

حيدر عبد الشافي، أمس، إن اللقاء جاء لتعزيز التشاور في          . أكد إسماعيل هنية بعد لقائه د     :  حسن جبر  -غزة  
:  هنيـة  وتابع .إطار تشكيل الحكومة القادمة، واصفاً عبد الشافي بأحد األعمدة السياسية في المجتمع الفلسطيني            

وقال إنه استمع آلراء ووجهات نظـر ونـصائح          .ة دقيقة وحرجة وبحاجة إلى تكاتف الجميع وتعاونهم       المرحل
مفيدة من عبد الشافي، وسيتم أخذها بعين االعتبار في التحرك القادم في الساحة الفلسطينية، وفي إطار العمـل                  

  .الفلسطيني المشترك
26/2/2006األيام الفلسطينية   

 
  حماس ترغب في عملية سالم على مراحل: تهنية لـ الواشنطن بوس .10

قال اسماعيل هنية ان حركة حماس ستقوم بفحص جميع االتفاقيات الموقعة مع : رام اهللا  الحياة الجديدة 
قال هنية في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست و. اسرائيل وستدعم ما هو منها في مصلحة الشعب الفلسطيني

 وعاصمتها القدس 1967قيات التي تضمن قيام دولة فلسطينية في حدود االميركية، ان حماس ستجمع االتفا
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت حماس ستعترف . وكذلك االتفاقيات التي تتعهد بتحرير جميع األسرى
، قال هنية للصحيفة ان حماس ترغب في عملية سالم 67باسرائيل في حال استعدادها لالنسحاب الى حدود 

وتابع ليس لدينا شعور عدائي تجاه اليهود وال .  أولها الدعوة الى االستقرار وهدنة طويلة األمدعلى مراحل
  .نريد ان نقذفهم الى البحر، كل ما نريده استعادة أرضنا وعدم ايذاء أحد

26/2/2006الحياة الجديدة   
 

  أمريكا تغازل الحركة من تحت الطاولة : الناطق البرلماني لـ حماس .11
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ال خالد سليمان إن الموقف األمريكي كما هو واضح لم يتبلور باتجاه إسقاط حكومة حماس، بل ق: قدس برس
على العكس هناك محاوالت أمريكية لالتصال بالحركة من خالل مدير معهد العالقات األمريكية الخارجية، 

 الطاولة، ونحن ال سيجمار، مشيراً إلى أن األمريكيين على خالف مواقفهم المعلنة، يغازلون حماس من تحت
وأضاف سليمان يقول في تصريح لوكالة قدس برس إن . مشكلة لدينا لالتصال بأي جهة دولية، على حد تعبيره

المسألة مسألة وقت، حيث أن األمريكيين واألوروبيين، ينتظر كل واحد منهم ماذا سيفعل اآلخر، وهذا ما 
ن لم يكونا في البداية بعيدين عن مواقف األمريكيين حصل بالنسبة للموقف الروسي والتركي، وهذان الموقفا

واألوروبيين الحالية، ورئيس الوزراء التركي الذي لم يلتق وفد حماس الذي زار تركيا، أعلن أنه سيستقبل 
 . رئيس حكومة تشكلها حركة حماس

26/2/2006الشرق القطرية   
 

  لمواجهة الضغوط ” حماس“ تعلن استعدادها للتعاون مع الجهاد .12
ما زالت تعرض وبشكل جدي على الجهاد دخول الحكومة الفلسطينية بالرغم ” حماس“قال نافذ عزام إن حركة 

وأكد في تصريحات له أمس أن هناك إمكانية كبيرة للتعاون بين الجهاد . من موقفها الرافض للمشاركة فيها
الح الداخلي لتخفيف معاناة الناس، والحكومة الفلسطينية المقبلة بقيادة حماس في عدة ملفات أبرزها اإلص

ورأى ان الجهاد يمكن أن تساعد حماس في مواجهة  .وتعزيز خيار المقاومة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني
الضغوط التي بدأت من اآلن مشيرا إلى أن الجهاد لن تترك حماس وحدها وستتعاون معها في كل ما يعزز 

 )وام. ( حماسصمود الفلسطينيين وصمود الحكومة وصمود 
  26/2/2006الخليج االماراتية 

  
  البندقية غير المسيسة حمقاء  :الزهار .13

أكد محمود الزهار أن الواليات المتحدة ليست اإلله الذي يجب أن يطاع وهو ما يجب  :عمان ـ لقمان اسكندر 
الل مـشاركته   وقال الزهار خالل مؤتمر صحافي له عقد أمس في عمان خ          . أن يصل إلى كل الشعوب العربية     

نحن واجهنا دولة نووية اسمها إسرائيل واستطعنا هزيمتها جزئيا في كـل            : اجتماعات االتحاد البرلماني العربي   
وشدد على أن االعتراف المجاني الذي قدمته منظمة التحرير أدى إلى ما وصلت              . العناوين التي واجهناها بها   

تالل القدس وأن حماس لن تقـوم بتكـريس هـذه التجربـة             إليه القضية الفلسطينية من تكريس لالستيطان واح      
نحن ننظر إلى إسرائيل ككيان زائل ولكنه لن يزول بالمفاوضات بل ببرنامج المقاومة الـذي              : وأضاف. الفاشلة

  .نحن رأس حربة فيه، مشيراً إلى أن البندقية غير المسيسة بندقية حمقاء وأن البندقية المستسلمة بندقية خائنة
26/2/2006البيان   

  
  فتح تفضل المعارضة على حكومة حماس  .14

 كشف مصادر في حركة فتح عن حسم قرارها لجهة رفض المشاركة في هذه : محمد ابراهيم-رام اهللا 
الحكومة وتفضيل موقع المعارضة، وقال مسؤول في الحركة إن فتح ترى أن مصلحتها البقاء في المعارضة 

عد أربع سنوات، مشيرا الى أن الحركة وضعت شروطا غير مقبولة من قبل واعداد نفسها لالنتخابات المقبلة ب
  . حماس كي ال تظهر أنها هي الرافضة للمشاركة

26/2/2006البيان   
  

   في الحكومة    هانتظر رد حماس على النقاط المطروحة لمشاركتفتح ت .15
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اس لتـشكيل حكومـة وحـدة        قال عزام االحمد الذي يتولى مهمة التفاوض مع حركة حم          :عمان كمال زكارنة  
نحـن   و وطنية فلسطينية اننا اتفقنا مع حماس على بعض النقاط وال تزال هناك نقاط اخرى موضـع خـالف                 

بانتظار رد مكتوب من حماس على النقاط التي طرحناها وطالبنا بها ويوضح برنامجهم للمرحلة المقبلـة مـن                  
ابلغونا خالل الحوار رفضهم للبند الثالث في التكليـف         وقال االحمد انهم     .اجل مشاركتنا في الحكومة المرتقبة    

بتشكيل الحكومة وان هذا البند يمثل برنامج فتح السياسي ويتضمن االلتزام بوثيقة االستقالل واالتفاقيات التـي                
وقعتها السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية وقرارات القمم العربية وغيرها فاذا استمرت حمـاس فـي                

  .ه االمور فان االتفاق على تشكيل حكومة بمشاركة فتح يصبح بعيد المنالرفض هذ
26/2/2006الدستور   

  

    في العراقشجب استهداف الفلسطينيين .16
استنكرت قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان في بيان االعتداءات التي تعرض لها أبناء الجالية الفلـسطينية                 

وعقدت  . راقية المسلحة، محذرة من مجزرة محدقة بالفلسطينيين هناك       في العراق من قبل بعض المليشيات الع      
, اجتماعا طارئاً أول من أمس بحثت فيه ما آلت إليه الظروف واالعتداءات علـى الفلـسطينيين فـي العـراق                   

وطالبت في بيانها األمين العام لجامعة الدول العربيـة وأمانـة المـؤتمر              . مستنكرة تكرار االعتداءات عليهم     
ودعـا   . إلسالمي وكافة المرجعيات الدينية والمجتمع الدولي العمل على تامين الحماية للفلسطينيين في العراق            ا

لتأمين الحماية للجالية الفلـسطينية     , البيان السفراء الفلسطينيين في العواصم األوروبية إلى تشكيل ورشات عمل         
  .في العراق

  26/2/2006البيان  
  

   ويواصل حصاره لمدن الضفةاالحتالل يقصف شمال غزة .17
تواصل قوات االحتالل سياسـة       : ماهر إبراهيم والوكاالت   عن مراسلها غزة   من  26/2/2006 البيان   ذكرت

قصف الطيران اإلسرائيلي فجر السبت ثمانية طرقات مؤدية إلى         فقد  التصعيد العسكري ضد الشعب الفلسطيني،      
، الل القصف المدفعي لشمال القطاع والمناطق الخالية هناك       منطقة في شمال قطاع غزة، وتواصل دبابات االحت       

وجددت قوات االحتالل تهديدها للسكان في القطاع بإخالء منازلهم، بهدف تحويلها إلى ثكنات ومواقع عسكرية               
  . إسرائيلية للتصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية

المـصادر  أن  :  وكـاالت و –ل إبـراهيم    كامعن  القدس المحتلة    من   26/2/2006 الرأي األردنية    وأضافت
كما اقتحمت قوات االحتالل فجر      .الطبية الفلسطينية أفادت باستشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة         

وفي ذات السياق يواصل جيش االحتالل مـن   .السبت مدينة طولكرم وبلدة عنبتا وضاحية إكتابا شرقي المدينة  
  .ة طولكرم وذلك عبر عرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكريةتشديد حصاره الخانق على مدين

  
 ازدياد جرائم القتل في غزة .18
جريمة ، الوتأتي .  المسجد الكبير في مدينة خان يونسفي عاما، مقتوالً 66 وجد شيخ، :  صالح النعامي،غزة

 اجهزة السلطة األمنية على في ظل تزايد حوادث القتل على خلفيات مختلفة في قطاع غزة، في ظل عدم مقدرة
وسجل في اآلونة األخيرة ارتفاع عدد جرائم  .وضع حد لهذه الظواهر التي باتت تشكل كابوساً للفلسطينيين

  .القتل التي ترتكب على خلفية األخذ بالثأر
 26/2/2006الشرق االوسط 

  
 األنروا تشتكي من تدمير االحتالل لمدرستين  .19
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. ت االحتالل ألحقت أضراراً كبيرة بمدرستين تابعتين للوكالة في مخيم بالطةأن قوا  أعلنت وكالة األنروا
  وقالت في بيان وزعته في مقر األمم المتحدة أنها وضعت الئحة باألضرار التي ألحقتها بها  قوات االحتالل، 

  
  . مؤكدة أنها ستقوم باالتصال مع الخارجية اإلسرائيلية لبحث المسألة

 26/2/2006الخليج االماراتية 
  

 معرض صور يكشف جرائم االحتالل .20
افتتح في تل أبيب، معرض مميز للصور الصحافية التي تبين بشاعة جرائم االحتالل االسرائيلي في المناطق 

 امرأة يهودية يراقبن 400وأشرفت على تنظيم المعرض منظمة مراقبة الحواجز التي تضم . الفلسطينية المحتلة
وقالت، الناطقة بلسان المنظمة، ان حوالي مليوني فلسطيني يتعرضون للمعاناة . جزتصرفات الجنود على الحوا

 . وجاء هذا المعرض للفت نظر الجمهور. بطرق بشعة للغاية، والجمهور االسرائيلي ال يعرف
 26/2/2006الشرق االوسط 

  
  !صهيوني يلجأ إلى المحكمة لهدم مباٍن فلسطينية في القدس المحتلة .21
 رئيس فرع حركة موليدت افي القدس المحتلة، والمسؤول عن تطوير الحي االسـتيطاني فـي                صهيونيالقدم  

رأس العامود، التماساً إلى المحكمة العليا مطالباً بهدم مباني أقيمت حسب ادعائه بصورة غيـر قانونيـة فـي                   
لمذكورين، وأصدر قرار هـدٍم     قدمت البلدية الئحة اتهام ضد المبنيين ا      : وعقّبت البلدية قائلةً  . ضاحية بيت حنينا  

  .ضد أحدهما تم تأجيل موعده ولم تنتِه اإلجراءات بعد ضد المبنى الثاني
  25/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لن أكون مطرانا للمسيحيين فقط : المطران الجديد للكاثوليك في إسرائيل .22

ل عربي فلسطيني يتولى هذا المنـصب منـذ         أووهومن المقرر أن يتم ترسيم المطران شقور اليوم بمدينة حيفا           
وسط توقعات بحضور العديـد مـن       ،     عاما حيث يؤكد أنه لن يكون مطرانا للمسيحيين فحسب         250أكثر من   

رشح المطران شقور، لجائزة نوبـل للـسالم ثـالث مـرات أعـوام               .الشخصيات الرسمية المحلية والدولية   
  .1994و1989و1986

  26/1/2006الغد األردنية 
  

 حتالل يعزل أسيرة فلسطينية تعاني من مرض بالقلب اال .23
قالت مصادر حقوقية تعنى بشؤون األسرى إن سلطة السجون اإلسرائيلية تواصل منذ  : جنين ـ قدس برس

 عاماً من 36ورجاء الغول  .من مرض في القلب وهي بحالة صعبةعشرة أيام عزل أسيرة فلسطينية تعاني 
  . انتمائها لحركة الجهاد ونشاطها فيهاسكان مخيم جنين اعتقلت بحجة 

  26/2/2006الشرق القطرية 
 

 رئيس الموساد السابق يرجح إمكانية التوصل إلى هدنة مع حماس   .24
اعتبر افراييم هليفي انه يمكن في المرحلة الحالية التوصل الى هدنة مع حركة حماس وليس اتفاق سالم، وقال 

 في أي تفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي، ال يمكننا ان نتنازل  أنهلية أمسفي مقابلة مع اإلذاعة العامة االسرائي
لكنه أضاف ان الوقت اكثر . بحقوقنا، في موازاة الحقوق التي تطالبنا بأن نعترف بها) حماس(عن مبدأ أن تقر 
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ن تنظر إلى وتابع إن المطلوب في الوضع الحالي هدنة ونصح إسرائيل بأ .مالءمة التفاقات مؤقتة طويلة المدى
وقال هليفي إن عناصر حماس حكماء وأذكياء جدا يدركون تماما . حماس كعدو ذكي وعدم اإلقالل من أهميتها

  )                                     ب.ف.أ.  (لعبة األمم
26/2/2006الخليج االماراتية   

  
 شارون مصاب بشلل نصفي   .25

 اإلسرائيلي إن آخر التقارير الطبية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي  قال أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست
وأضاف الطيبي ان شارون لن يعود  .ارييل شارون تؤكد إصابته بشلل نصفي في الجزء األيمن من جسده

لوضعه الصحي قبل إصابته بالجلطة الدماغية ، مشيراً الى أن األطباء يصفون حالته الصحية الراهنة 
وأكد أن التقارير الطبية لشارون تشير الى أنه قد يظل في غيبوبته .  خطيرة في الوقت ذاتهبالمستقرة ولكنها

 )ا.ن.ق. (ألشهر عدة
  26/2/2006الخليج االماراتية 

  
   يعلون وديختر ضداسرائيل تطالب القضاء االميركي بالغاء دعاوى  .26

ها فلسطينيون ولبنانيون ضد آفي ديختر، طلبت اسرائيل من القضاء االميركي الغاء الدعاوى المدنية التي قدم
 . الجنرال موشيه بوغي يعلون، بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في لبنان واألراضي الفلسطينيةو

وبحسب أقوال المحاميتين، جينيفر غرين وماريا ليهود، فإن الدعوى ضد ديختر هي جزء من حملة دولية 
راء جرائم الحرب واإلخالل بحقوق اإلنسان في دول أخرى، خاصة وأن إللقاء المسؤولية على الذين يقفون و

  . حكوماتهم ترفض اتخاذ إجراءات ضدهم
26/2/2006 48عرب  

     
    دم نشطاء السالم والفلسطينيين مباح : ناشط سالم .27

 ان من تل أبيب والذي اصيب بعيار مطاطي في عينه)  عاًما17(اكد ناشط السالم االسرائيلي، متان كوهين 
وقال كوهين . مترا واطلق عليه النار 20احد جنود حرس الحدود وجه بندقيته الى وجهه مباشرة، من مسافة 

للقناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي، صباح اليوم االحد، انه سمع ضابط الوحدة يصدر اوامره الى الجنود 
ل كوهين لصحيفة هآرتس اثناء تواجده في وقا  .باطالق العيارات المطاطية على كل واحد من المتظاهرين

خرجنا إلى مظاهرة سلمية ضد إقامة الجدار على أراضي القرية واتفقنا مع : المستشفى عن أحداث المظاهرة
وطلبنا منه عدم مواجهة . مندوب عن الجيش االسرائيلي هناك على اقامة مظاهرة سلمية في المكان ضد الجدار

وقال كوهين  .ى هذا االتفاق إلى حين وصول قوة من حرس الحدود االسرائيليالمتظاهرين وقد تم الحفاظ عل
أشعر بانه تمت إباحة دم الفلسطينيين ونشطاء السالم : في مقابلة منحها لموقع يديعوت احرونوت االلكتروني

ولكن في . الجيش يطلق الرصاص الحي في المظاهرات من اجل القتل: واضاف كوهين. االسرائيليين
ات اليمين المتطرف ال يرمون قنبلة غاز واحدة او قنبلة صوتية في مظاهرات أكبر من مظاهرتنا بعشر مظاهر
 .  مرات

26/2/2006 48عرب  
 

  تاريخ حافل بالشبهات والتحقيقات في قضايا الفساد : أولمرت .28
عدم استوفاء نشرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية في ملحقها االسبوعي، ملفًا موسًعا تحت عنوان رئيس حكومة ل

األدلة أشارت فيه إلى قضايا الفساد والتحقيقات ضد  إيهود أولمرت، في الماضي والتي ال يتحدث عنها أحد 
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وتساءلت الصحيفة عن كيف استطاع أولمرت أن يجمع هذه الثروة الهائلة من عمله السياسي الذي بدأه  .اليوم
اية ليكون واحًدا من أكثر ممن حقق معهم في الماضي كمحارب الفساد والجريمة المنظمة، وتحول بعد تلك البد
ونقلت الصحيفة أقوال عضو الكنيست يوسي سريد  .خالفًا للصورة التي يراها الشعب اإلسرائيلي اليوم

: ، الذي دخل الى الكنيست مع أيهود اولمرت وأعلن عن ترك الحياة الساسية قبل ثالثة أشهر) ياحد-ميرتس(
لقد دخلت . ادة إلى قلب الكنيست االسرائيلية المتحجرة في آواخر سنوات السبعيناتأتينا بالكثير من السع

لكن .  شاقال80ًالكنيست وخرجت منها في هذه األيام مع نفس المالبس ونفس الساعة التي ال يتعدى سعرها 
ذ وقتها فعل اولمرت ليس كذلك وعرف منذ البداية كيف يستغل منصبه في الكنيست إلى جانب كونه محامًيا ومن

 .الكثير لنفسه وبيته
26/2/2006 48عرب  

  
  فلسطين المسلمة اللندنية صحيفة لحماس : االستخبارات االسرائيلية .29

 ضمن حملتها على حركة حماس وسورية وحزب اهللا ادعت االستخبارات االسرائيلية            - امال شحادة    -الناصرة  
ووصـف مركـز     .ق وتطبع وتنشر في لبنـان       ان صحيفة فلسطين المسلمة الصادرة في لندن توجه من دمش         

المعلومات حول االستخبارات في جهاز الموساد الصحيفة بانها موجهة لكراهية اسـرائيل والغـرب وتـضفي                
وتقلق صحيفة  فلسطين المـسلمة        .الشرعية على ما اطلق عليه ارهاب االنتحاريين وجعل منفذيه قدوة تحتذى          

 من مواد ترى انها تساهم في تحقيق االهداف التي تخطط لتنفيذها الحركـة              االستخبارات االسرائيلية لما تحتويه   
بالتنسيق والتعاون مع سورية وحزب اهللا، وتقول يقوم مركز المعلومات لالسـتخبارات واإلرهـاب بمتابعـة                

  .صحيفة فلسطين المسلمة، كجزء من متابعة الحرب على الوعي التي تديرها حماس 
26/2/2006الرأي األردنية   

  
  منع تسويق أية منتجات كيماوية ال تحمل بطاقة بيان باللغة العربية  .30

أعلنت وزارة االقتصاد، أمس، أنها ستمنع تسويق أية منتجات كيماوية ال تحمل بطاقة بيـان باللغـة العربيـة،          
  .وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية للمستورد والمحلي، ابتداًء من شهر نيسان المقبل

  26/2/2006طينية األيام الفلس
  

  الضغوط على حماس قد ال تجدي: كرامبتون .31
قال هاري كرامبتون منسق مكافحة االرهاب بوزارة الخارجية االميركية يمكنني أن           :  رويترز -القدس المحتلة 

فانه جدل غيـر    ‚‚ وما اذا كانوا سيتغيرون او المدة التي يستغرقها ذلك        ‚ )حماس(اقول انني آمل في أن يتغيروا       
وقال ان الواليات المتحدة تأمل في التأثير على حماس من خالل التوجه مباشرة الى الشعب الفلسطيني                 ‚وممحس

غير أنه قال ان وجهة النظر المتعنتة تجاه العالم من جانب حماس يمكـن أن               . وحلفاء حماس في العالم العربي    
فكير في ذلك وأضاف أنه اذا لم تذعن حماس         وقال أعتقد أنهم بحاجة الى الت     ‚ تعيق جهود احالل التغيير بالحركة    

  .للضغوط الغربية فانهم عندئذ لن يذهبوا بعيدا فيما يتعلق بنجاحهم السياسي
  26/2/2006الوطن القطرية 

  
  عباس وسياسته لبوتين يؤكد دعمه  .32
س  رسـالة مـن الـرئي     غالوغين، المبعوث الروسي لعملية السالم في الشرق األوسط، في رام اهللا امـس نقل

وجـرى اسـتعراض التطـورات فـي        ،  عباس وسياسته نحو السالم   ل دعم بالده الثابت     هااكد في الروسي بوتن   
  .الفلسطينية األراضي
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 26/2/2006القدس الفلسطينية 
  
  
  

  !!صياغة جديدة لمفهوم األمن القومي اإلسرائيلي .33
  هاني حبيب: بقلم

لي مؤخراً االستعدادات لتطبيق خطة تتيح      بصمت وبال ضجيج او تصريحات صاخبة، استكمل الجيش االسرائي        
شبكة طرق منفصلة لالسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية هكذا لخصت الصحف االسرائيلية ما اطلـق               
عليه كل شيء يتدفق وهي الخطة التي تم تسريبها الول مرة منذ بدء وضعها في اطار خطة شارون لالنسحاب                   

تبارها نزوالً عن الضغط االميركي واالوروبي على اسرائيل للتـسهيل مـن            من قطاع غزة، ويتم تسويقها باع     
حركة الفلسطينيين في طرق الضفة، وتتضمن خلق شبكتين متوازيتين من الطرق في ارجاء الضفة الفلسطينية               
احداهما للمستوطنين واألخرى للفلسطينيين، اذ هؤالء سيحصلون على طريق عابر الضفة القديم والطريق بين              

  .ولكرم ونابلس وجزء من طريق مفترق تفوح في الشمالط
يضاف الى ذلك شق طرق جديدة لعبور الفلسطينيين يتيح لهم الحركة من الخليل الى بيت لحم شـرق غـوش                    

 القدس من رام اهللا الـى مـدن         -عتسيون وسيربط في السياق بين بيت لحم ورام اهللا، من خالل طريق أريحا              
  .شمال الضفة، خاصة طولكرم

الطريقة التي شرحت بها االوساط االسرائيلية، تبدو وكأنها تنازل كبير تحت الضغط الدولي بهـدف التـسهيل                 
على الفلسطينيين حرية الحركة والتنقل، لكن خطة كل شيء يتدفق ترمي في الحقيقة الى ما هو ابعد واخطـر                   

هيداً عملياً للفصل احادي الجانـب، وفـي        بكثير، وباعتقادنا انها تأتي في سياق خطة بناء الجدار الحدودي، وتم          
السياق، فإن هذه الخطة تؤدي الى عدم االحتكاك بين الفلسطينيين واالسرائيليين، ليس ألسباب عنصرية، بقـدر                

  .ما يتعلق االمر، بأسباب سياسية بالدرجة االولى
مر ينطوي على مفهوم عنـصري،      عند البدء ببناء الجدار الحدودي، انتقدنا السلطة الفلسطينية النها اعتبرت اال          

وباعتقادنا ان هناك خطأ كبيراً في ذلك، النه يخفي االسباب والدوافع الحقيقية لبناء الجدار، باعتبـاره تحديـداً                  
للحدود من جانب واحد، بين اسرائيل، واي هيكل او دولة او سلطة مجاورة لها، قد يحمل في طياتـه ابعـاداً                     

امشية مقارنة باالبعاد السياسية االكثر خطورة، والتي رأينا فـي حينهـا، وال   عنصرية، لكن هذه االبعاد تظل ه   
 األمنية، األهمية   -نزال، انه كان يجب التركيز عليها، وتأتي خطة كل شيء يتدفق لتمنح االعتبارات السياسية               
باعتبـاره سـياجاً    المالئمة بعيداً عن المفاهيم العنصرية التي تظل على الهامش، وكما سوقت اسرائيل الجدار،              
  .فانها اليوم تسوق خارطة الطرق الجديدة، باعتبارها تسهيالً للفلسطينيين في الحركة والتنقل

خطة الفصل، التي تعبر اصدق تعبير عن رؤية شارون، وخارطته، تفرض على اسرائيل اعادة النظر بمفهـوم    
اع لكن هذا الجيش، والعتبـارات تتعلـق        األمن القومي للدولة العبرية، اسرائيل اطلقت على جيشها جيش الدف         

بمفهوم االمن القومي االسرائيلي، خاض معظم حروبه، خارج حدود الدولة العبرية، اي ان االسـم ال ينطبـق                  
على الواقع، ليس فقط ألنه جيش تم اعداده للقيام بعمليات هجومية، ولكن ألن معاركه كانت في الغالب خـارج                   

نا في االيام االخيرة، من يتندر من قادة هذا الجيش باعتباره جيشاً للدفاع، كمـا               حدود واليته األمنية، وقد سمع    
يقول اسمه، مع ان االمر، كان واليزال على غير ذلك، هذا التندر على االسم، له ما يبرره هـذه االيـام، الن                      

العبرية، االولى كانـت    اسرائيل بدأت في اعادة صياغة مفهومها لألمن القومي، للمرة الثانية منذ تأسيس الدولة              
في عهد وزير الدفاع االسبق اسحق مردخاي، لكن تلك الصياغة لم تر النور ولم يعمل بها، لكن اللجنة الحالية،                   

 رئاسة لها لفترة طويلة، ما اخـر مـن          - المريض حالياً  -بقيادة دان ميريدور بعد ان عارض رئيس الحكومة         
بعد ان حظر التعامل مع بعض القضايا الجوهريـة، هـذه اللجنـة    عملها، حيث لم يوافق على هذه الرئاسة اال         
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الجـيش،  : انتهت قبل ايام من صياغة جديدة لمفهوم االمن القومي للدولة العبرية، وتتناول كافة مقومات االمن              
المخابرات، الموساد، الخارجية، مجلس االمن القومي، الطاقة الذرية لكنها لم تتطرق الى جوانب اخرى كانـت                

المواجهة النووية، عرب اسرائيل وهما الموضوعان اللذان ابعدهما شارون عن اللجنة بقيـادة             : اطار الخطة في  
  .ميريدور كما اسلفنا

جوهر مفهوم االمن القومي، يتعلق شكالً باسم الجيش، اذ سيصبح جيشاً للدفاع اي توجيه فعالياته الى الـداخل                  
ه الى الشرطة الداخلية وحرس الحدود، اي إلغاء المفهـوم الـسابق   االسرائيلي، بعد ان يتم نقل اجزاء من واليت      

في مفهوم االمن القديم،    . الخاص بنقل المواجهة الى ارض العدو، والتركيز على الدفاع عن الحدود من الداخل            
اضطرت اسرائيل الحتالل هضبة الجوالن السورية وسيناء وجنوب لبنـان، فـي المفهـوم الجديـد لألمـن                  

 لن تحتاج الدولة العبرية الحتالالت جديدة، لسببين رئيسيين، االول، ان النظام العربي الرسمي، لم               االسرائيلي،
يعد قادراً على مجرد التفكير في تهديد الدولة العبرية، بسبب ميزان القوى العسكري والسياسي واالقتـصادي،                

ني فيعود الـى خطـة شـارون احاديـة          اضافة الى اتفاقيات السالم التي عقدتها مع بعض االنظمة، السبب الثا          
الجانب، وترسيخ حدود الدولة العبرية من خالل الجدار الحدودي، الذي سيشكل على جانبيه، معركة اسـرائيل                

  .االمنية الالحقة
الطرق المشار اليها في خطة كل شيء يتدفق تأتي في سياق المفهوم الجديد لالمن القومي االسـرائيلي، حيـث                 

ين، خاصة المستوطنين، طرق للتحرك والتنقل بمعزل عن تحرك وتنقل الفلسطينيين، بما يتيح             سيتوفر لالسرائيلي 
المجال لعدم االحتكاك بين الجانبين، ويوفر في الوقت نفسه مجاالً للتحـرك العـسكري االمنـي االسـرائيلي،                  

توطنين، من هنا جـاءت     لالستفراد بالمناطق الفلسطينية، في الجانب الفلسطيني من الحدود دون تداخل مع المس           
تسمية كل شيء يتدفق حيث يتدفق الفلسطينيون من خالل معازلهم وطرقهم، بمنأى عن االختالط باالسرائيليين،               
ليس لدوافع عنصرية، بل لدوافع امنية سياسية بالدرجة االولى، لكن هذا التدفق، على الجـانبين، يـتم علـى                   

لحدودي ليلتهمها وليضع حدوداً ستصبح غير قابلة للتفاوض فـي          االرض الفلسطينية اساساً، التي جاء الجدار ا      
  .المستقبل

المفهوم الجديد لألمن القومي االسرائيلي ينطوي على ابعاد مغايرة لما اعتاد عليه المستوى السياسي واألمنـي                
ورات على  في الدولة العبرية، ويعبر عن طرق تفكير غير تقليدية في التعامل مع المعطيات والمستجدات والتط              

الخارطة السياسية، وهو بالتأكيد ينطوي على مفاهيم ومعاٍن ال نستطيع ادراكها، لعـدم تخصـصنا فـي هـذا                   
المجال، لذلك، تناولنا ما امكننا من الزاوية السياسية لهذا المفهوم المتجدد لألمن القومي االسرائيلي، والذي يؤكد                

 بصرف النظر عما يحدث لدى الجيران الفلسطينيين فسواء         ان الدولة العبرية ماضية في تنفيذ خريطة شارون،       
أكانت حماس ام فتح على رأس السلطة، وسواء اعترفت حماس باسرائيل ام لم تعترف، فـاالمر فـي نهايـة                    
المطاف يعود الى رؤية اسرائيلية تم تنفيذ الجزء االكبر منها، من جانب واحد، وستمضي هذه الخطـة قـدماً                   

ى االرض، حتى لو ادى ذلك الى انسحابات جزئية من الضفة الفلـسطينية قـد يعتبرهـا                 لخلق وقائع جديدة عل   
  !!.انتصاراً جديداً... البعض في الجانب الفلسطيني 

  26/2/2006األيام الفلسطينية 
  

  التعايش بديال لالنفصال بين إسرائيل والفلسطينيين .34
  عبد العاطي محمد ‚ د 

 اإلسرائيلية تـداخلت    - ثالثة عناوين كبرى في تاريخ العالقات الفلسطينية         ‚والسالم الدائم ‚ والتعايش‚ االنفصال
فيها الرؤى والمواقف وتضاربت أو تقاطعت السياسات على هذا الجانب أو ذاك ألسباب محلية ودولية وإقليمية                

تداخل بين   فإن حصيلة ال   1979وبعد سنوات طويلة منذ اتفاقية السالم الموقعة بين مصر وإسرائيل عام            ‚ عديدة
كل هذه العناوين قادت كما نرى اليوم إلى طريق مسدود بين الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي وتحديـدا مـع                   
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فالعالقة اليوم تتجه سريعا إلى تكريس االنفـصال علـى ضـوء            ‚ اعتالء حماس السلطة في الساحة الفلسطينية     
‚  اإلسرائيلى وعدم االعتراف به أيضا     إصرار حماس على عدم التفاوض في ظل الظروف الراهنة مع الطرف          

وبالمقابل السعي الحثيث من جانب إسرائيل إلى الحل األحادي الجانب في الضفة مثلما حدث في غزة ويتوازى                 
  ‚ معه رفض مشابه من جانبها لحماس وسلطتها الجديدة وإغالق أي بادرة الستعادة المفاوضات

‚  إسقاط كل من الخيارين اآلخرين وهما التعايش والسالم الدائم         ولكن ترجيح خيار االنفصال ال يعنى بالضرورة      
والـسؤال اآلن هـل   ‚ بل هو إقرار فقط بحقيقة واقعية قد تتغير مالبسات تشكيلها مستقبال في ظل شروط معينة      

ب وهل هناك إمكانية فعال للعمل من جان      ‚  اإلسرائيلية -خيار االنفصال هو الخيار األفضل للعالقات الفلسطينية        
  ‚الطرفين بخيار التعايش أو السالم الدائم؟

وقد يبدو طرح هذه التساؤالت أمرا مثيرا للدهشة والغرابة بالنظر إلى أن المفترض في عالقـة الجـانبين أن                   
فذلك هو ما سعى إليه الجميع على األقل منـذ اتفاقيـات أوسـلو    ‚ تنحصر فقط في خيار واحد هو السالم الدائم  

‚ تى بمقتضاها نشأت السلطة الفلسطينية وعلى إثرها بدأت تتشكل معالم ما يشبه الدولـة              وال 1993الموقعة في   
وانفتحت آفاق المفاوضات إلنهاء االحتالل اإلسرائيلى واستعادة الحقوق الفلسطينية المـشروعة وصـوالً إلـى            

بين الجانبين منذ ذلـك     ودون الدخول في تفاصيل عديدة لتطور العالقات        ‚ الهدف المبتغى أال وهو السالم الدائم     
بل قادت إلى أفظع مراحل العدوان اإلسرائيلى       ‚ فقد فشلت مرحلة أوسلو في إتمام االنسحابات اإلسرائيلية       ‚ الوقت

بينما كانت المستوطنات تنتشر هنا وهناك بسرعة شديدة إلى أن أصبحت الدولة الفلـسطينية              ‚ على الفلسطينيين 
  ‚لثقوب أو الفراغات ال تزيل احتالال وال تستعيد هويةالمنتظرة مثل قطعة الجبن المليئة با

ولم تنجح كل جهود التقريب بين الجانبين ال من جانب الواليات المتحدة وال من غيرها دوليا وعربيا وإقليميـا                   
في أن تجعل للسالم معنى وأمال مرتجى إلى أن وصل آرييل شارون إلى الحكم في إسرائيل عقـب انتفاضـة                    

ومنذ ذلك الوقت تجمدت عملية السالم ولم تفلح خريطة الطريق في استئنافها ولم تتحقق نبوءة               ‚ 2002األقصى  
ضمن مشروعه عن دولتين متجـاورتين      ‚ 2005الرئيس األميركي جورج بوش عن قيام الدولة الفلسطينية عام          

ي ظل حالـة الجمـود      وف‚ وماتت عملية السالم على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلى       ‚ تتعايشان جنبا إلى جنب   
ومنذ ذلك الوقت لم يعد هنـاك       ‚ 2005مرر شارون مشروعه باالنسحاب األحادى الجانب من غزة في سبتمبر           

وقبل أن يدخل   ‚ بل حديث واحد فقط هو الحل األحادي الجانب من جهة إسرائيل          ‚ حديث عن خيار للسالم الدائم    
 رئيسي هو االنسحاب األحادي الجانب من الضفة        شارون الغيبوبة الدماغية أسس حزب كاديما ووضع له هدف        

ووضع حدود نهائية لدولة إسرائيل رأى أنها هى الحدود الواقعية وليس إسرائيل التاريخية التي ليس لها حـدود          
وجاء إيهود أولمرت بديال لشارون في زعامة كاديما ورئاسة الحكومة اإلسرائيلية وأعلـن بعـد فـوز                 ‚ بعينها

ت التشريعية أنه سينفذ برنامج الحزب ولن تعترف إسرائيل بالـشريك الفلـسطيني الجديـد            حماس في االنتخابا  
وبوجه عام لم يعد هناك خطاب في       ‚ بل ستعاقب الحكومة الجديدة بتجميد حقوقها المالية لديها       ‚ الممثل في حماس  

ل الـذي يـوفر األمـن       باعتباره الح ‚ إسرائيل سوى الحل احادي الجانب أي االنفصال نهائيا عن الفلسطينيين         
وقد كان ذلك التوجه تطبيقـا      ‚ وهو القضية األولى لديهم وليس السالم أو التعايش مع الفلسطينيين         ‚ لإلسرائيليين

وحيث إن  ‚ لنظرة شارون التى قالت إنه إذا لم تجد إسرائيل شريكا فلسطينيا تثق فيه فإنها ستتجه للعمل المنفرد                
فإنـه ال   ‚ عب اإلسرائيلي يرون في حماس منظمة إرهابية على حد تعبيـرهم          القيادة الحاكمة هناك وغالبية الش    

ويعزز من هذا الموقف تضاؤل تأثير حزب العمل الذى يرفع          ‚ خيار سوى االنفصال دون أي تفاوض على ذلك       
وحزب الليكود نفسه المتـشدد والمتـصلب       ) ليس من بينها حماس بالطبع    (شعار التفاوض مع قيادات فلسطينية      

والقى ‚ ؤية اليمين اإلسرائيلي القومية وهى إقامة إسرائيل التاريخية ومن ثم رفض وضع حدود نهائية لها              عند ر 
توجه كاديما ترحيبا لدى واشنطن التي نظرت إلى سياساته المنتظرة على أنها حـل معتـدل أو واقعـي بـين                     

  ‚إسرائيل الكبرى وإسرائيل الحقيقية
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وذلـك  ‚  هو المبرر الحقيقي وراء تفعيل إسرائيل لخيار االنفـصال         لم يكن فوز حماس وحصولها على السلطة      
وعلينـا أن   ‚ ألنها كانت ستمضي فيه حتى لو استمرت القوى المعتدلة من وجهة نظرها في السلطة الفلسطينية              

بل إنها تعمدت إغالق باب     ‚ نتذكر أنها نفذت هذا التوجه بالنسبة لغزة في ظل وجود سلطة فلسطينية بقيادة فتح             
وعلـى  ‚ المفاوضات معها برغم منهجها القائم على تحقيق السالم مع إسرائيل حتى ولو كان جزئيا أو مرحليـا                

بما ‚  سنوات أو أكثر سدت إسرائيل آذانها لكل مطالب استئناف المفاوضات من جانب السلطة الفلسطينية              4مدى  
‚ ة عن إقامة السالم مـع الفلـسطينيين       يعنى أنها مصرة على حل أمني منفرد وليست صادقة في مواقفها المعلن           

إال أن  ‚ ومع أن فوز حماس يعد شأنا فلسطينيا داخليا تماما وجاء بفعل انتخابات ديمقراطية شهد بنزاهتها الجميع               
إسرائيل لم تقبل هذا التطور واعتبرته تهديدا ألمنها واتفقت واشنطن معها في هذا التصور حيث لم تخف عـدم                   

لم تتأخر عن المشاركة إلسرائيل في حملة اإلدانة واالستنكار للحركة ومواقفها وترديـد             ارتياحها لفوز حماس و   
وقالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية في القاهرة إن على حمـاس أن             ‚ وصفها بالمنظمة اإلرهابية  

تعترف بإسرائيل وتقبل   تختار بين اإلرهاب والسياسة وتقصد بذلك أن تعلن حماس إسقاط المقاومة الفلسطينية و            
المسكوت عنـه فـي المـوقفين اإلسـرائيلى         ‚ بأي شروط للتفاوض بافتراض أن هناك بالفعل تفاوضا منتظرا        

واألميركي هو إغالق ملف السالم الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين وإحالل االنفصال بدالً منه كخيار لعالقـة                
ئيلي مفهوماً وذلك من حيث أولوية عامل األمن بالنسبة للشعب          وإذا كان الموقف اإلسرا   ! مستقبلية بين الطرفين  

فإن ما ال تريد واشنطن إعالنه هو أنها عجزت عن فرض ضغوط على الحكومة اإلسرائيلية وغير                ‚ اإلسرائيلي
التحركات هنا ال تندرج مطلقاً تحت إطار مفهوم السالم وإنما فـي            ‚ قادرة على تنفيذ رؤية بوش إلقامة دولتين      

يضاف إلى ذلك أن السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لم يعد في           ‚  ما تراه إسرائيل مفيداً ألمنها وحدها      إطار
أولويات أجندة أميركا بالمنطقة بل تراجع إلى نهايتها لتحل بدالً منه قضايا أكثر حيوية بالنسبة لها مثل الوضع                  

ة بمخططها االستراتيجي إلعادة بناء تركيبـة الـشرق    في العراق وسوريا ولبنان والسودان ألنها مسائل مرتبط       
  ‚ األوسط

حماس من جانبها أيضاً ليست معنية بالسالم الدائم في األجل المنظور وإنما بالتعايش أو بالتعامل الواقعي مـع                  
 ذلـك   ال يعني ‚ االحتالل إلى أن يقتنع الطرف اإلسرائيلي بأن له مصلحة في إقامة السالم الدائم مع الفلسطينيين              

ومنطقها قائم على أن    ‚ أنها ضد مبادئ السالم الدائم ولكنها تتحدث من حيث انتهت التطورات ال من حيث بدأت              
مراحل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية لم تؤد إلى شئ مهم بل ربما فاقمت من أزمـة الـشعب الفلـسطيني     

  ‚ ئين والحدودوذلك من حيث تجميد المطالب المشروعة فيما يتعلق بالقدس والالج
وقضية االعتراف ليست هدفا فـي حـد        ‚ وترى أن الهدف ليس هو امتالك السلطة بقدر ما هو إزالة االحتالل           

وكثيراً ما يؤكد المسؤولون فيها أن إسرائيل نفسها هي التـي        ‚ذاتها وإنما هي نتيجة الحقه للتخلص من االحتالل       
 السالم وهي التي أعلنت أن اتفاقيات أوسلو قد انتهـت           رفضت االعتراف بالسلطة الفلسطينية كشريك في عملية      

فلماذا يتم وضع العربة أمام الحصان أي بأن تقدم السلطة الجديدة ممثلة في حماس سلـسلة                ‚ ولم تعد ملتزمة بها   
ال حد لها من التنازالت تشمل االعتراف بالدولة اإلسرائيلية ووقف المقاومة لطرف يتصرف أحادياً وال يعترف                

وبالمقابل فإنهم يؤكدون أيضاً أنهم قادرون على إدارة العالقة مع الطرف اإلسرائيلي            ‚ ف الفلسطيني نفسه  بالطر
في ظل االحتالل أي لديهم آليات مختلفة للتعايش مع الطرف اإلسرائيلي وسط هذه األجواء بما يـوفر األمـن                   

إنهم يراهنون علـى    ‚  يستطيع أحد إنكارها   للطرفين انطالقاً من اقتناعهم العميق بأن هذا الطرف حقيقة واقعة ال          
أن النجاح في خيار التعايش سيجعل الطرف اإلسرائيلي أكثر استعداداً إلقامة سالم دائم وذلك ألن حماس بفعل                 
تأثيرها الداخلي أو قوتها المجتمعية والسياسية بين الشعب الفلسطيني لديها فاعلية كبيرة في إقناع هذا الـشعب                 

  ‚ الم منتظرة في المستقبلبأي اتفاقيات س
الحديث إذن عن اتفاقيات سالم في المرحلة المقبلة غير وارد ألن االختيار األرجح في العالقة بـين الطـرفين                   

وألن االهتمام العـالمي واألميركـي      ‚ كل ألسبابه المختلفة  ‚ الفلسطيني واإلسرائيلي هو خيار تكريس االنفصال     
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وهو خيـار يبنـى علـى عالقـة         ‚ التعايش يبقى مسألة مطروحة للنقاش    ولكن خيار   ‚ بقضية السالم قد تراجع   
إال أن العقبات التي    ‚ االنفصال التي تكاد تصبح أمراً واقعاً ويعد مرحلة وسط ما بين األول وإقامة السالم الدائم              

نـه  تواجهه تتمثل أساساً في محاوالت خنق حماس وإفشالها وذلك بالعمل على عقاب الشعب الفلسطيني بحرما              
وليس من المستبعد أن تـنجح تحركـات إسـرائيل          ‚ حقوقه المالية عند إسرائيل   من المساعدات الخارجية ومن     

وأميركا في هذا االتجاه ليس ألن كل منهما يعتبر حماس منظمة إرهابية وإنما ألن خيار التعايش سـيقود فـي                    
أميركا قـد   وألن  ‚ نهاية المطاف إلى خيار السالم الدائم الذي سيفرض على إسرائيل التزامات ال تريد أن تقبلها              

انحازت تماماً للمنطق اإلسرائيلي إما نتيجة الفشل في فرض ضغوط عليها أو ألنه منطق ال يفرض التزامـات                  
والسؤال الذي ستبقى إجابته مفتوحة هو      ‚‚ عليها ويسمح لها بحرية الحركة في مناطق أخرى تراها أكثر سخونة          

  ‚‚ ما يحيطه من عقباتإلى أي حد ستتمكن حماس من تفعيل خيار التعايش برغم كل 
  26/2/2006الوطن القطرية 

 
  حماس حسمت أمرها .35

  رياض الـمالكي. د: بقلـم 
نقطة الفصل كانت خطاب الرئيس محمود عباس في جلسة افتتاح الــمجلس التـشريعي الجديـد فـي مقـر                    

بينمـا دامـت   . الـمقاطعة ـ الرئاسة ـ في رام اهللا، حيث مثلت انتهاًء لـمرحلة، وبدايةً لــمرحلة جديـدة    
الـمرحلة األولى عشر سنوات دون تغيير يذكر في آليات عملها وأدائها، حيث هيمن الروتين واألداء الـمتوقع                
مسبقاً والرتابة في العمل وُأحاديـة النظرة على مجريات تلك الـمرحلة، من غير الـمتوقع أن تدوم الـمرحلة                

 وحملها شعلة التفجير الدائم بين قطبي الحكـم، وحـساسية           الجديدة نفس الفترة بسبب مظاهر التناقض داخلها،      
الرئيس أعلن انطالق الـمرحلة الجديدة والتي بـدورها إمـا أن           . االحتكاك الـمتواصل ألصغر قضية ممكنة    

تبشر بتعايش ثنائي ممكن بين قطبي الساحة السياسية الفلسطينية، وإما أن تقودنا إلى أزمة مركّبة تحمـل فـي                   
لكن، هل نقطة الفصل الــمتمثلة فـي خطـاب          . نب قانونية ودستورية وسياسية وإدارية وحزبية     طياتها جوا 

الرئيس تعني هنا بداية للعد العكسي النتهاء الـمرحلة حتى قبل أن تبدأ، أم تعني تصاعد وتيرة التـصريحات                  
  . بهدف الوصول إلى تناغم أفضل للـمصالح ما بين أقطاب السلطة الحاكمة؟

فمصلحة كل طرف تختلف وتتناقض مع مصلحة الطرف اآلخر، فمن الـمؤكد أن مصلحة حمـاس               كما يبدو،   
تكمن في تخفيف حالة التوتر دون إنهائها، وتجاهل أية محاولة للبحث عن مصالحة حقيقية أو دائمة مع فـتح،                   

 على مبدأ ضرورة    مع التأكيد على أنها ستسعى جاهدة وستواصل لتحقيقها مع مؤسسة الرئاسة تحديداً، اعتماداً            
الفصل ما بين فتح ومؤسسة الرئاسة لسببين اثنين، وهما أن الرئيس عباس نظرياً يجب أن يرتفع فوق الحزبية                  
ضمن صفته الجديدة كرئيس منتخب للشعب الفلسطيني، وقد تستطيع حماس محاولة تحييده عن مواقع الخـالف     

لسلطة، والتركيز بالـمقابل في تقريب وجهات نظره       الـمباشر مـا بين مواقف الحركتين الـمتنافستين على ا       
مع مواقف حماس عبر التعاطي الـمباشر معه في النقاط االيجابية والـمشتركة بين برنامجه االنتخابي الـذي                
قدمه للناخب الفلسطيني كمرشح للرئاسة ـ وليس برنامج حركة فتح األخير النتخابـات التـشريعي ـ وبـين      

ومن خالل متابعة مجمل تصريحات القادة من حركة حماس منـذ انطالقـة حمـى               . يبرنامج حماس االنتخاب  
االنتخابات وحتى ما بعد إلقاء الرئيس عباس خطاب الرئاسة في التشريعي مؤخراً، فجميعها دون أي استثناء قد                 

خالفيـة،  أشادت بمواقف الرئيس وأثنت عليه دون أي تحفظ ومايزت بينه وبين موقف حركة فتح في القضايا ال                
على تذليل الخالفات والتوصـل     ) أي حماس والرئيس  (وأكدت على جدية ومتانة عالقتها مع الرئيس وقدرتهما         

إلى حلول وسطية لها، بعكس رؤية الحركة من فتح، حيث لـم يصدر عن حماس ما يدعو إلى االعتقاد بوجود                   
املة، كما لـم يصدر عكس ذلك أيضاً، من        نفس التوجه لديها، أو حتى اإلشادة بالعالقة مع فتح من باب الـمج           

أما السبب الثاني، فيعود لـمعرفتها أن الرئيس عباس يحمل معه ـ بصفته الوظيـفية ـ   . أجل الـموضوعية
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سلطات دستورية كبيرة تنافس صالحيات حماس الجديدة وتتفوق عليها في الكثير من الـمجاالت، بينمـا فـي                 
مل أية سلطات أو صالحيات دستورية بينية نتيجة للواقع الجديد الذي أفـرزه             ال تح ) التنظيم(الـمقابل فإن فتح    

حصول حماس على أغلبية مقاعد التشريعي، ما يعني ضرورة تركيز حماس في تعاطيها مع الواقع الجديد على                 
ـ                   د عالقتها أوالً وأخيراً مع الرئيس عباس دون غيره، وعدم وجود حاجة تذكر في هذه الـمرحلة لبذل أي جه

خارج ذلك اإلطار، وبالتالي محاولة تحييد سلطاته الدستورية بدرجة كبيرة، إن توفرت لهم تلك الفرصة، حتـى    
ال تصطدم مع صالحيات حكومة حماس وطموحاتها ورؤيتها في كيفية تسيير أمور السلطة، وإدخال أكبر قدر                

طة ذاتها بهدوء ودون إثـارة زوابـع        ممكن من التغييرات الجوهرية على هيكلية الـمجتمع والتشريعات والسل        
من هذا الـمنطلق، قد تعمد حماس إلى مهادنة الـرئيس ولـيس            . سياسية وأزمات دستورية هي في غنى عنها      

سحب ما يمكن مـن صالحياته إليها عبر االنفـراد بـه           ) على األقل نظرياً  (مهادنة حركة فتح، وقـد تحاول      
منشغلين ـ حسب التوقعات ـ في محاولة إعادة بناء حـركتهم،    ومحاورته بعيداً عـن أعين رجاالت فتح الـ

ومواصلة حروبهم الداخلية التي ستستنزف منهم كل الطاقات واإلمكانيات، والتي ستمنعهم عملياً من اسـتغالل               
قدرتهم الكاملة على متابعة ما قد يحدث من تأثيرات على مواقف الرئيس أو في إصراره مثالً علـى تمـسكه                    

تجربة الكثيرين ومنهم قد تكون أيضاً تجربة حماس تقول إن الرئيس بتواضـعه ومنطقيتـه               . ياتهبكامل صالح 
وزهوه على الـمناصب واالمتيازات والتزامه بكلـمته يعكس حالة ضعف يمكن الدخول منها لتحييده ـ قـدر   

وبرنـامج عملهـا   اإلمكان ـ عن اتخاذ إجراءات قد تعيق عمل حكومة حماس وتنفيذها لبرنامجها االنتخـابي   
  . السياسي

وفي العودة إلى مصلحة حركة فتح، فهي نظرياً تكمن في التحضير ألزمة دستورية قريبة هـدفها أن تعـصف    
بحكومة حماس وبرلـمانها وتهيئ األجواء النتخابات جديدة مبكرة تسمح لحركة فتح بالتقاط أنفاسها واسـتعادة               

  .عاب الدروس واستخالص العبر من تجربتها الـماضيةمكانتها السابقة، فقط إذا ما سارعت في استي
قادة حماس على دراية تامة ومعرفة سياسية بأن اتّباع أسلوب الـمواجهة مع الـرئيس سيفـضي فـي نهايـة                
الـمطاف إلى أزمة سياسية ودستورية لن تكون في صالحهم، ومن مصلحتهم تدارك مثل هذه األزمة ـ قـدر   

إلى تقديم بعض التنازالت للرئيس للحصول منه على تنازالت متبادلة، للحفـاظ  اإلمكان ـ رغم أن ذلك يحتاج  
من شأن أية أزمة دستورية     . على مكانة حماس التي حصلت عليها نتيجة انتخابات الـمجلس التشريعي األخيرة          

نيـاً  أن تعصف بحكومة حماس رأساً وقد تفضي، في حال أقرت الـمحكمة الدستورية أو من يحّل مكانها قانو                
بأحقية الرئيس بحـّل الـمجلس التشريعي عند وصول أزمة الحكم، إلى طريق مـسدودة ال يمكـن تخطيهـا،                  

قطعاً مثل هذا الوضع ال يصب في مصلحة حركة حمـاس،           . وبالتالي دعوته إلجراء انتخابات تشريعية مبكرة     
لرئيس بمعزل عن فتح، لتجنب اتخاذ      وعليه، ستحاول تجنبه قدر اإلمكان عبر تبنيها نهج التعاطي االيجابي مع ا           

  .الرئيس مثل هذه الـمواقف أو دفعه تجاهها
من جهة أخرى، يبدو أن حركة حماس قد قررت السير بدايةً على خيط رفيع، يحف بالكثير من الــمخاطر،                   
مراهنة في ذلك على عوامل االنهيار الداخلي لحركة فتح من جهة، وعلى مهنية الرئيس عبـاس مـن جهـة                    

قرارها األخير بإعالنها رفض التعامل مع االحتالل أو التفـاوض معـه رغـم معرفتهـا الكاملـة أن                 . أخرى
التفاوض، إن تم أصالً، فسيكون من خالل منظمة التحرير الفلسطينية وليس للحكومة دور مباشر فيـه، يعنـي                  

 هذا التراجع عملياً عند تحييدها      عدم تراجعها عن مواقفها السابقة الـمعلنة من الناحية النظرية، بينما تؤكد على           
لدورها بعدم ممانعتها في قيام الـمنظمة بالتفاوض في حال توفرت الفرصة لذلك، مع أن هذه الفرصـة غيـر                   

نفس الحال مرتبط بموقفها من الـمقاومة، فبينما تؤكد عليه بقوة في كل مناسـبة              . واقعية في الظروف الحالية   
افظة على التهدئة التي التزمت بها دون غيرها من الفصائل طوال فترة مـا              ودون مناسبة، نراها معنية بالـمح    

جاء من العام الـماضي، ولـم تتوقف لتؤكد من جديد على استمرار تلك التهدئة رغم كل عمليـات االغتيـال                   
ة التـي   نفس الحال سنشاهده يحدث مع مبادرة السالم العربي       . والتدمير التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي      
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التزمت بها قمة الدول العربية، فنظرياً ستستمر في الرفض كحركة بينما ستوافق عليهـا بـشروط كحكومـة،                  
وينطبق ذلك أيضاً على مضامين االتفاقيات السابقة الـموقعة من قبل السلطة الفلسطينية، حيث ستعمل حمـاس               

  .لكن بتحفظ وبشروطعلى الفصل عملياً ما بين الحركة الرافضة والحكومة الـموافقة، 
هل ستنجح حماس في السير على هذا الخيط الرفيع للحفاظ على تأييد كوادرها، وفي نفس الوقت في تقديــم                   
التنازالت الـمحدودة سياسياً ضمن إطار الحكومة فقط، للحفاظ على تأييد ناخبيها من خارج إطار كادراتهـا؟                

االنتخابات ألسبابهم الخاصة هم كثر، دون أية ضـمانات         خاصةً أن الناخبين الذين صوتوا لـ حماس في هذه          
لـمواصلة تأييدهم لـ حماس طويالً في حال فرضت األخيرة برنامجها عليهم دون إحداث أي تغييـر عليـه                  
يعكس تطلعات هؤالء الناخبين، وهذا ما يفترض أن تدركه قيادة حماس على وجه التأكيد، وتـستوعبه، وكمـا                  

  0 االنتخابات وتفسيراتهاأظهرته بيانات عملية
  26/2/2006األيام الفلسطينية 

  
  حماس وزمن المكاشفة  .36

  ناصيف حتي  
أفضل ما توصف به الحالة الفلسطينية غداة االنتخابات التشريعية التي أحدثت بنتائجها زلزاالً فلسطينياً وعربياً               

  : ودولياً، وهي ظاهرة صحية، أن الرد على االنتصار يأتي عبر الحصار
صار سياسي ودبلوماسي من طرف الرباعي مع بعض اإليحاءات بوجود درجة معينة من المرونة تعبر عنها                ح

 . بشكل خاص الثغرة الروسية، لتبقى هنالك شعرة معاوية مع حماس وكذلك فترة سماح قبل الحصار االقتصادي               
بطء كمـا يقـول دوف      وحصار إسرائيلي على األرض عسكري وأمني ومعه خنق اقتصادي والدعوة لتجويع ب           

فايسغالس كبير مستشاري رئيس الوزراء، ومحاوالت عربية ناجحة نسبياً حتى اآلن إلبقاء جسور التواصـل               
  . قائمة بالواسطة بين الرباعي وحماس

أوالً كشف لعبة التبشير بالديمقراطية من جهة، ديمقراطية        : جملة من المفارقات المثيرة تطرحها الحالة الراهنة      
مفارقة تثير التساؤالت تتعدى الشأن الفلسطيني حول مـدى         . والتعبير، ورفض نتائجها من جهة أخرى     التغيير  

جدية دعم التغيير، وتخيف جماعات التغيير من جهة كما تعطي ورقة هجومية قوية ألعداء التغيير ولخـصوم                 
 استفتاء وتداول سـلطة     هذا مع التذكير بأن الديمقراطية ليست فقط آلية        . واشنطن بشكل خاص من جهة أخرى     

بل ثقافة سياسية تقوم على التفكير النسبي وتعددية الخيارات والقبول باآلخر واحترام حقوق األقلية أيـاً كـان                  
  . نوعها

ثانياً، محاولة االنقالب على نتائج االنتخابات لعدم إعطاء حماس فرصة لممارسة الحكم بشكل طبيعي سـيؤدي                
خابات ستكون لمصلحة حماس فرصة لممارسة الحكم بشكل طبيعي سيؤدي في           في حال نجاح االنقالب إلى انت     

وستؤدي بأي حال إلى السماح لحماس       . حال نجاح االنقالب إلى انتخابات ستكون لمصلحة حماس بشكل أفضل         
فيما لو حكمت تحت الحصار إليجاد التبريرات المسبقة والمحقة لكل تقصير أو فشل من طرف حماس وتحميل                 

  . ية لحالة الحصار وسياسة االحتواءالمسؤول
ثالثاً، اإلصرار على حماس التخاذ عدد من المواقف واإلعالنات السلمية والتفاوضية بشكل مسبق فـي المبـدأ                 
وفي السلوكية تحت عنوان حماية عملية السالم، في وقت يذكر فيه الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر الذي                 

فلسطيني اإلسرائيلي والعربي اإلسرائيلي بأن انتخاب حماس ال يمكن أن يـؤثر            يعرف جيداً ملف المفاوضات ال    
  . سلباً على مفاوضات السالم باعتبار أن هذه األخيرة غائبة منذ أكثر من خمس سنوات

وفي وقت يكرر فيه ايهود أولمرت أن هدف البرلمان اإلسرائيلي القادم هو ترسيم حدود دولة إسرائيل، بـشكل                  
ع طالما أن السلطة الفلسطينية بعد االنتخابات قد تحولت من وضع الالشريك إلى وضع العدو رغم                أحادي بالطب 

وفي وقت تستمر فيه إسرائيل في سياسة عزل األغوار عن الضفة            . أن الوضعية هي ذاتها على صعيد الواقع      
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والجدير بالـذكر أن    . اع عنها الغربية استكماالً لسياسة شارون ولمفهوم ايغال ألون حول الحدود التي يمكن الدف           
  . النظام الذي تقيمه إسرائيل في منطقة األغوار شبيه بالنظام الذي أقامته غرب جدار الفصل

أياً كان االختالف االيديولوجي بين حماس وفتح السلطة، وللتذكير فإن فتح مرت أيضاً في امتحان مطول مـن                  
ختالفاً واسعاً بينهما في كيفيـة إدارة دبلوماسـية الـصراع           التمخضات العقائدية والسياسية، فإن هنالك أيضاً ا      

  . والتسوية مع إسرائيل أياً كانت المسميات التي تعطيها حماس للتسوية
يعزز منطق حماس في هذا المجال التجربة المرة للسلطة والفشل الذريع لتلك التجربة التي قامت على سياسـة                  

في حين أن أسلوب حماس يلجـأ        .  لجذب إسرائيل إلى المفاوضات    تسليف المواقف وتقديم التنازالت المستمرة    
إلى لغة االلتباس المقصود يساعده في ذلك الرفض اإلسرائيلي للتفاوض األمر الذي ال يضع حماس بعد أمـام                  

فحماس ال تؤيد رسمياً مبادرة السالم العربية التي أقـرت فـي بيـروت ولكـن ال                 . امتحان أو تحدي التغيير   
وحماس ال تمارس سياسة شراء السمك في البحر بل تقوم سياساتها على التبادلية والتـوازن فـي                  . تعارضها

سـواء   . التنازالت، واالمتحان أمام حماس سيكون يوم تتحرك المفاوضات من جديد وليس في ظـل غيابهـا               
 الصعب النجاح   اختبأت حماس وراء الرئيس الفلسطيني ضمن نظام مساكنة على الطريقة الفرنسية يبدو أنه من             

فيه، أو نجحت في إقامة حكومة وحدة وطنية فإنها قد تستطيع التعايش مع البيئـة الـسياسية الـسائدة طالمـا                     
استمرت إسرائيل في حالة الال تفاوض واستمر الوضع الدولي متفهماً إلسرائيل ولو مع نقد خفيـف وضـاغط                  

  . على الفلسطينيين
والً، كيفية مواكبة تجربة انتقالية لتيار إسالموي واسع وشعبي وصـل           أ: إنها لحظة مثيرة على أكثر من صعيد      

إلى السلطة باالنتخابات والتحوالت التي سيعيشها هذا التيار وتداعيات ذلك على بنيتـه الفكريـة والتنظيميـة                 
 أكثـر   والسياسية، وثانياً، الخصوصية الفلسطينية لهذه التجربة ذات الوجهين التحرري والتحريري التي تجعلها           

انخراط اإلسـالم الـسياسي فـي       : إنها تجربة مزدوجة في الفشل وفي النجاح برسم الجميع         . صعوبة وتعقيداً 
  . السلطة وتبلور نموذج ديمقراطي عربي يستوعب هذا االنخراط

 26/2/2006البيان 
 

  كيف ستحكم حماس؟ .37
  عبداللطيف العواملة 

طينية غير مستغربة على االطالق، بل انه وفي ظل الظروف          يجب ان تكون نتائج االنتخابات الفلس     : بداية نقول 
  .االقليمية الحالية، فانه يمكن اعادة بلورتها بالشكل نفسه تقريباً في كثير من الدول العربية

الناخب الفلسطيني الذي يريد التغيير، تم حشره لسنين عديدة بين مطرقة تفرد البعض بالسلطة من حيث الحكـم              
الفساد الحكومي الذي استشرى، فقرر ان يقول كفـى، خـصوصاً بعـد غيـاب الـزعيم                 والمفاوضات، وبين   

الكاريزمي لفتح ياسر عرفات، الذي كان له تأثير نفسي هائل على قرار كل مواطن فلـسطيني وحتـى عنـد                    
يين لقد بدا للناخب الفلسطيني ان التفاوض الذي اصبح مهنة العديد من السياسيين والدبلوماس            . صندوق االقتراع 

اسرائيل لديها اجندتها منذ البداية وهي معروفة، اطالة مفاوضات السالم          . الفلسطينيين هو شبه غاية في حد ذاته      
ولكن السؤال هو عن الجانب الفلسطيني الذي اصبح يبدو وكأنه          . عند كل فرصة والى االبد اذا كان ذلك ممكناً        

جعلها االستراتيجية الوطنية بشكل منفـصل عـن        يهدف الى الشيء ذاته، عن طريق امتهان فن المفاوضات و         
  .التحرير

آن االوان للفلسطينيين ان يجددوا طاقمهم التفاوضي من اساسه وان يقدموا اشخاصاً يمكنهم التفاوض باسـلوب                
ما الجديد الذي يمكن ان تقدمه مجموعة فاوضت الجميع مـن اسـرائيليين وامريكـان               . يالئم المرحلة الجديدة  

س وامم متحدة وحتى العرب الكثر من خمس عشرة سنة متتالية؟ الم ينته ما في جعبتهم مـن                  واوروبيين ورو 
قدرات وامكانات واساليب، وكم بقي لديهم؟ كم مرة تغير الطاقم المعني بالتفاوض على الجانـب االسـرائيلي                 
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 واسـاليبنا ومهاراتنـا     واالميريكي واالوروبي خالل تلك الفترة ونحن كما نحن؟ الم تعد كل اوراقنا وتكتيكاتنا            
الشخصية معروفة ومكشوفة لكل هؤالء، واصبح بمقدورهم التنبؤ حتى بما سيقول المفاوض الفلسطيني في كل               

  لحظة وموقف؟ 
ادرك الناخب الفلسطيني ان مفاوضه فقد بوصلته منذ زمن، فالمشكلة هي االحتالل العسكري لالرض العربية،               

 او الشرطة والحدود واالصالح واالعتراف بالمفاوض الفلـسطيني مـن           وليس الرئيس او السلطة او العاصمة     
الى اخر هذه الدوامة من فوضى االولويات، التي نجحت اسرائيل ومن خلفهـا الماكينـة الـصهيونية                 .. عدمه

  .العالمية في زج كل العرب بها بطريقة مكشوفة
بل تركت الفساد يتآكلها    ) يها فتح بالكامل  التي قادتها وسيطرت عل   (وفي الخط الحكومي لم تصلح السلطة نفسها        

وعلى جميع المستويات من غير ان تحرك ساكنا، بينما تضرب حماس من اسرائيل وتقاطع من قبـل اوروبـا                   
االنظمة . وامريكا والسلطة نفسها من حيث المفاوضات والحكم، فكان من الطبيعي ان يطلب منها الشعب النجدة              

س فتح وتحارب الفساد بجدية وترفع من جرعات الحرية والديمقراطية قبـل ان             العربية يمكن ان تستفيد من در     
  .تكتسحها حماسات اخرى اجالً ام عاجالً

. فتح قد ال تستطيع اعادة انتاج ذاتها، بالرغم من كل ما تملكه من خبرة ورجال مهرة وعالقات كثيفة ومـوارد                   
، وسيبدأ التناحر بين قادتها، مما يؤدي الى ان تتفكك        من الممكن ان يكون دورها السياسي ككتلة واحدة قد انتهى         

السؤال المفتوح هو كيف يمكـن      . الى احزاب سياسية متعددة، يمكن القواها ان ينافس حماس في المرة القادمة           
لحماس ان تحكم اجهزة مدنية وامنية جميع كوادرها وقياداتها من فتح، وال تعرف غير فتح تاريخاً او منهجا او                   

  فلسفة؟ 
  26/2/2006الدستور 

  
  !لماذا يدفعون حماس للتجربة الفاشلة؟ .38

  عرفات حجازي 
  انا اعرف ان يقوم بوش بمطالبة حماس باالعتراف باسرائيل وبالقاء سالحها النه هو صاحب شعار الحرب 

عونات الصليبية التي تهدف الى ابادة العرب والمسلمين، واعرف ان يقوم اولمرت بمطالبة دول العالم بقطع الم               
عن السلطة الفلسطينية بعد ان تولت حماس قيادة المرحلة النني اعرف ان اولمرت هو اول من ازال االيـات                   
القرآنية المحفورة على جدران مسجد عمر بالقدس، النه عندما كان رئيسا لبلدية القدس كان يعمل عى ازالة كل                  

 انه ال يوجد في القدس اال اليهود الذين عجزوا عن ان            اثر للمسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة ليؤكد للدنيا       
  . يثبتوا ان لهم وجودا تاريخيا او دينيا في المدينة المقدسة

اما ان اسمع عربيا او فلسطينيا او مسلما في شتى انحاء العالم يطالب حماس بان تعترف باسرائيل وتتفـاوض                   
والدين كفر الن هؤالء يريدون ان تسير حماس على         معها بعد القاء سالحها، فهذا في نظري وفي عرف العقل           

طريق السلطة السابقة التي ضاعت من بين يديها كل خيوط الحق الفلسطيني في فلسطين وكان اخرهـا بنـاء                   
جدار الفصل الذي نسميه جدار العار والذي اتفق خبراء االستراتيجية على ان هذا الجدار اذا بقي قائما، فانه لن                   

طينيين الن هذا الجدار بما يفرضه من حصار قاتل سيدفع الشعب الفلسطيني الى هجرة وطنـه،                تقوم قئمة للفلس  
  . النه لم يبق بوجوده مصدر امان وسالم وال عمل وال انتاج حتى وال الحصول على لقمة طعام

  اعداء الشعب الفلسطيني
  لطة الفلسطينية، اعداء الشعب فهؤالء الذين يدعون حماس الى القاء سالحها واالعتراف بما اعترفت به الس

الفلسطيني بعد ان شاهدوا بام اعينهم ماذا تفعل اسرائيل باهل فلسطين وكيف فرضت الحصار المذل على اول                 
شركائها الشهيد ياسر عرفات، الذي منعت عنه نور الشمس حتى قتلته مسموما النه لم ينفذ رغبـات شـارون                   

  . قات السريةالذي كان يطالبه باستمرار بتنفيذ االتفا
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  !.اعترافات سالم الشجعان
  ولم تنفع كل نداءات سالم الشجعان التي كان يطلقها الرئيس الفلسطيني لمجرد ترتيب لقاء له مع الرئيس 

  االمريكي او رئيس وزراء اسرائيل شارون اللذين كانا يعلنان على رؤوس االشهاد بانه لم يعد لهما شركاء عند 
عد الشهيد ياسر عرفات رئيس السلطة محمود عباس واعلن عن اعتذاره لمـا واجهـه               وجاء من ب  . الفلسطينيين

اليهود من معاناه عبر التاريخ، واعلن ان الشعب الفلسطيني لن يحمل سكينا واعلن انه يسعى الى المفاوضـات                  
ائيلية ولم ينتظر ردا من شارون، بل طلب مساعدة كل قوى الدنيا الستنئاف المفاوضات حسب الشروط االسـر                

حتى ان الدول المانحه قامـت بالحـاح مـن          .ولكن لم تكن هناك حياة او مجيب اال مزيد من القهر االسرائيلي           
 اي قبل ان تخوض حمـاس االنتخـاب         2005 كانون االول    18اسرائيل بوقف المساعدات المالية اعتبارا من       

ماس بل هي الهوان واالستسالم الذي      وقبل ان تفوز فوزها المزلزل، وكان هذا يؤكد ان القضية ليست قضية ح            
ادى في البداية الى حصار ياسر عرفات والذي ما زال قائما بمحاصرة كل فلسطيني بعد ا كـشفوا ان هيكـل                     
سليمان اصبح جاهزا بناؤه تحت اساسات المسجد االقصى، مثلما طالبوا في مؤتمر كامب ديفيد الثانية عنـدما                 

مأل شرعية هدم المسجد وليس كما جرى تحويل الحرم االبراهيمـي فـي             كانوا يريدون شريكا ان يعلن على ال      
والمعـروف ان قـرارات     .الخليل الى كنيس وبقي حتى االن ليس معلنا ومعترفا به امام شعوب العالم ودولـه              

اولمرت بعدم تسديد مستحقات السلطة الفلسطينية الشهرية عن حصتها من الجمارك ومنع حركة التنقـل بـين                 
رى الفلسطينية التي اعلنتها اسرائيل حقدا على فوز حماس في ادارة السلطة الفلـسطينية، لـم تكـن                  المدن والق 

 موجهة ضد حركة حماس بل هي ضد الشعب الفلسطيني الذي واجهته بمثل هذه القرارات في كل مرة تقـرر                  
  . فيها اذالله

  .ماذا بقي من فلسطين؟
  البونها بالواقعية واحترام االتفاقات الدولية، هل يصدقون فهل الغيارى على نجاح تجربة حماس في الحكم ويط

  ان هناك اتفاقيات دولية بعد ان لم يبق في فلسطين موقع بدون مستوطنات وبعد ان لم يبق مستوطن بدون ان 
  !يمتلك احدث سالح؟

ن ان  يريدون ان تعترف حماس باسرائيل ويريدون تجريدها من السالح فهل يمكن الي من هـؤالء المخلـصي                
يدلونا على حق واحد استطاع الفلسطينيون الحصول عليه منذ نزعت السلطة سالحها ونزع قائد السلطة مسدسه                

  !واعترفت السلطة باسرائيل وبدأت التفاوض عليها؟
هناك اشخاص استفادوا وقبضوا الثمن والشعب يعرفهم جيدا، لكن الشعب الفلسطيني بسواده يعيش فـي حالـة                 

سجن كبير بدون الشعور باالمان والحماية وفي حاالت المداهمة للجيش االسرائيلي اليوميـة             جوع ومعاناة وفي    
للمدن والقرى والمخيمات وقتل المواطنين وتدمير بيوتهم وعقاراتهم، دون ان تنطلق في وجـوههم رصاصـة                

 في حجم الـضفة     دلونا عن بلد في الدنيا    . واحدة ليس لتصدهم بل لتعلن الرفض عما يقوم به هؤالء المجرمون          
الغربية التي اصبحت في نصف مساحتها يقف على معابر مدنها وقراها اربعمايـة حـاجز الذالل المـواطنين          
صيفا وشتاء وهم ينتظرون في طوابير طويلة لساعات عديدة، من اجل ان يسمح لهم الجندي الحاقد بـالمرور                  

  !  وعلى الكالم؟بعد ان يكونوا قد فقدوا قدرتهم على االنتظار وعلى المشي بل
  .الحواجز في الضفة الغربية

قالها احد المراقبين الدوليين ان في اعتى سجون العالم ال توجد حواجز الذل والمهانـة فـي عـدد الحـواجز                     
  المفروضة على الشعب الفلسطيني، الذي ليس له من يثير قضيته على العالم بعد ان جرد مواطنيه من سالحهم 

قولوا لنا هل تستطيع السلطة الفلسطينية ان       !!طته ان يفتحوا المعابر والحواجز والحدود     الذي كان بامكانهم بواس   
تقدم اية خدمة لمواطنيها بدون وساطة وموافقة اسرائيلية، خاصة مثل الحصول على الهوية الفلسطينية او على                

طة من االحتفـاظ بوثيقـه      جواز السفر الفلسطيني بدون ان تتولى اسرائيل اصدار هذه الوثائق التي منعوا السل            
  !واحدة منها حتى يصرفوها البناء شعبها؟
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على ماذا ينصحون حماس التي يلقى افرادها كل تبجيل واحترام في جميع انحاء العـالم، هـل ينـصحونها ان       
  تحني الرأس لجنود الفالشا حتى يفقد قادتها احترام الدنيا؟

لذين عرفوا طريق الجهاد والتضحية بـالنفس والنفـيس         ليس قادة حماس هم الذين بحاجة للنصح واالرشاد؛ فا        
اثبتوا بعد ان حازوا على اعجاب الدنيا بعلمهم وادارتهم وسياستهم وخلقهم، انهم اقاموا مؤسـساتهم االيمانيـة                 
والعلمية والخيرية التي لم يستطع احد ان يتهمها بالفساد او سوء االدارة، وكانوا قدوة في انجاح المهمات، حتى                  

عبهم الذي كانت تنقصه هذه الكفاءات قد اختارهم لينقذوا فلسطين من الضياع ولينقذوا شعب فلسطين مـن                 ان ش 
  .هذا اذل والخوف والهوان

  .حزب اهللا واالفراج عن االسرى
ويكفي ان استذكر امام هؤالء الناصحين بالتزام حماس بالواقعية نزع السالح، كما استذكر امام هـؤالء الـذين                

يط حماس وافشال حرب التحرير التي بدونها ستضيع فلسطين وشعب فلسطين، الذكرهم بحـزب              يحاولون تور 
اهللا اللبناني الذي رفض االعتراف باسرائيل ورفض القاء سالحه، كيف استطاع حتى االن اجبار اسرائيل على                

 واحدة مـن التـي      اطالق سراح االف االسرى والمعتقلين العرب من شتى الدول العربية، بينما لم تستطع دولة             
تعترف باسرائيل االفراج عن سجين او اسير او معتقل من ابنائهم الذين يتعذبون في زنازين اسرائيل بـالرغم                  
من توسيط دول الدنيا للضغط على اسرائيل النهاء مأساة ابنائهم في السجون االسرائيلية والذين يقضي بعضهم                

 ان نقول لهؤالء الذين يحاولون ان يقدموا النصائح المشبوهة،          وليس لنا اال  .في سجون اسرائيل منذ ثالثين عاما     
ال تحاولوا وضع العصي في عجالت حماس الن هذا الفريق الجهادي المؤمن قد مارس السياسة والحكم لـيس                  
بالعمالة او الخيانة، الن معظمهم ارتقوا الى اعلى مراتب العلم والمعرفه بالجدارة والورع، وكلهم يؤمنون انـه                 

  . تنجح قضية اال اذا كانت عادله ولن ينجح قائد اال اذا كان شريفا عفيفا مخلصا يخاف ربهلن 
  26/2/2006الدستور 

 
  مشاركة فتح ضرورة مصيرية .39

  أحمد خليل 
 عاما وفق برنامج التسوية السياسية على اسـاس اتفـاق           15المسار السياسي الذي قادته حركة فتح ألكثر من         

ولو لم يفـشل لمـا قامـت االنتفاضـة          ‚ فشل من ألفه الى يائه    ‚  وتشعباته وتفريخاته  أوسلو وملحقاته وتفرعاته  
  . التي اعادت االعتبار لبرنامج المقاومة2000 ديسمبر 22الفلسطينية المسلحة في 

في غضون ذلك تحولت السلطة الفلسطينية الى معارضة لبرنامج المقاومة والمبالغة في الرهان على برنـامج                
اسية برغم الحصاد البائس واالذالل اليومي فتراجع دور فتح في الفعل المقاوم لالحتالل مما حـدا                التسوية السي 

ولكن الموقف ظـل رجراحـا      ‚ لبروز جماعات فتحاوية للتمرد على سياسة السلطة وممارسة المقاومة المسلحة         
ستئناف مسيرة التـسوية    بحيث ظلت فتح الرسمية معارضة الستئناف المقاومة وتراهن على الوعود الوهمية با           

وظل األمر كذلك حتى بعد اجتياح الجيش االسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية وفرض حصار على              ‚ السياسية
  .مقر الرئاسة الفلسطينية الذي لم يخرج منه ياسر عرفات إال بعد ان شارف على الموت

ة وبالتالي عندما انسحب الجيش االسـرائيلي       التطورات الالحقة لم تعط لبرنامج التسوية السياسية أي آفاق جديد         
وهدم المستوطنات في غزة لم يكن نتيجة لبرنامج تسوية سياسية وانما اضطرارا وبالتـالي نتيجـة لبرنـامج                  

  .المقاومة التي لعبت حماس فيها دورا مركزيا جنبا الى جنب مع جميع القوى المقاومة االخرى
قوة الصف التنظيمي لحماس ونظافة اليد الممدودة للشعب الفلسطيني         عندما جرت االنتخابات التشريعية تفوقت      

  ‚على ضعف الصف التنظيمي لفتح ومسؤوليتها عن انتشار الفساد
فاذا كانت فتح تريد ان تحافظ على مصيرها وتاريخها النضالي العريق فال بد لها ان تنهض من جديـد ولكـي           

ايجابية مع حماس وبقية القوى الفلسطينية في اطار وحـدة          تستطيع ذلك عليها ان تشارك في الحكومة مشاركة         
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وطنية يتم في أسرع وقت اما االصرار على عدم المشاركة بأي حجة من الحجـج فمعنـاه االصـرار علـى                     
استمرار الفساد وعلى الرهان على مسيرة سالم قبرت منذ اجتاحت قوات شـارون الـضفة الغربيـة ونبنـي                   

  . للحلول االحادية الجانبالمؤسسة السياسية االسرائيلية
ليس مقبوال من حركة فتح ان تتعلق بالخيار السياسي من باب تغليب االنتصار للعصبية الحزبيـة والشخـصية              

  .على االنتصار لمنطق العقل والحكمة والمصلحة الوطنية
النظر فـي   إن دعوة حماس لحركة فتح للمشاركة في الحكومة تستحق التجاوب معها ألنها فرصة لفتح العادة                

المسار السياسي التسووي المسدود وفتح آفاق فلسطينية جديدة تركز على التخلص من االحتالل وقيـام دولـة                 
  ‚فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وقبول مبدأ المرحلية في التحرير

 تقـول بـه     وأما الفرق بين االعتراف باسرائيل مثلما يقول برنامج فتح ومبدأ القبول بهدنة طويلة األمد الـذي               
حماس فهو يحسم على قاعدة ايهما يمثل المصلحة الفلسطينية العليا وأيهمـا ال يفـرط بـالحقوق الفلـسطينية                   

وعليه فإن الهدنة طويلة األمـد هـي حـل           ‚التاريخية والذي ال يلغي حق االجيال القادمة في استكمال المسار         
ا كما ان الهدنة تلقي الكرة في ملعب االحـتالل    ومخرج لجميع االطراف التي لم تستطع ان تحسم المعركة نهائي         

ولكل هـذه   ‚ وتحمله المسؤولية كطرف مطلوب منه االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل           
  ‚االسباب ينبغي على فتح ان تشارك في الحكومة وتفتح اآلفاق امام نفسها وأمام الشعب الفلسطيني في االساس

  26/2/2006الوطن القطرية 
  

 النكبة الثانية في الضفة الغربية .40
  منير شفيق

ببساطة شديدة لم يقترع الناخب الفلسطيني، بأغلبية كبيرة، لحماس من أجل أن تدخل في السياق السياسي العام 
الذي أوصله وأوصل األرض الفلسطينية المشهد المفزع لخريطة الضفة الغربية إلى ما آلت إليه األمور حتى 

الطريق إلى المزيد، مثالً االستمرار في بناء الجدار، والتوسع في االستيطان، واإلعالن عن اآلن، وهي في 
  . مصادرة األغوار المحيطة بنهر األردن من جهة الضفة الغربية

ولهذا قبل أن تطالب حماس بالدخول في هذا السياق وتصبح جزًءا من البرنامج الذي طرحه عليها محمود 
 الحال مع حكومة أحمد قريع، وأيدته الحكومة المصرية في ذلك، لماذا ال يتوقف الذين عباس، تماماً، كما كان

كانوا وراء ذلك السياق فلسطينياً وعربياً ودولياً وإسرائيلياً ليسألوا أنفسهم لماذا اقترح الشعب الفلسطيني في 
وليتذكروا أنهم جميعاً طالما . قطاع غزة والضفة الغربية، وفي الخارج، لتأييد أكثر لحماس على هذه الصورة

  . رددوا احترامهم إلرادة الشعب وللخيار الديمقراطي
ألن احترام إرادة الشعب الفلسطيني، والسؤال عن مغزاها يناقض توجهاتهم السابقة . هذا التوقف ال يريدونه

ني، وإدارة والحالية، ومن هنا راحوا يشددون الضغوط على حماس لتقوم هي بتحدي إرادة الشعب الفلسطي
وبعبارات أخرى، ثمة غضب شعبي على مسار المفاوضات، واألهم على مسار ما يجري على  . الظهر له

  . وإال كيف يفسر الصمود وراء االنتفاضة والمقاومة طوال خمس سنوات. أرض الواقع
ك الصمود، وتأكيداً ومن ثم فإن ما فعله االقتراع األخير عبر صناديق االنتخابات كان تتويجاً لهذا الغضب وذا

.  األولى1949 / 1948على مواصلة مواجهة ما يجري على أرض الضفة الغربية من نكبة ثانية بعد نكبة 
ومن ال تصدق عيناه وأذناه وقلبه وعقله أن ما يحدث اآلن في الضفة الغربية هو نكبة ثانية تحل بفلسطين 

ليمعن النظر في المستوطنات الكبرى التي تخنق القدس، وقضيتها وشعبها، بل بالعرب لم يترك شيئاً وراءه، و
ثم ليلحظ كيف قُطعت القرى والمدن الفلسطينية عن . وتمتد حتى نهر األردن لتقسم الضفة إلى شمال وجنوب

بعضها حتى أصبح التنقل من قرية إلى أخرى مجاورة أو من مدينة إلى مدينة قد يحتاج إلى أربع أو خمس 
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فهنالك الحواجز والطرق االلتفافية والجدار . ه رحلة بالطائرة من القدس إلى باريسساعات، أي ما تحتاج
  . وفقدان األرض والمياه، مما يعني مع تكريسه أمراً واقعاً، فرض التهجير على مئات األلوف

ثم أضف التصريحات الرسمية اإلسرائيلية والتواطؤ الدولي بأن القدس وحق العودة والحدود خارج نطاق 
أما . مفاوضات، وإذا وضعت على األجندة، فالمفاوضات لن تصل إلى نتيجة غير ما قررته الدولة العبرية لهاال

وأخيراً . الفلسطينيون فيعوضون عن ذلك بفتات بعضه شكلي، وبعضه من صحراء النقب التي هي لهم أصالً
 األقصى ربما كخطوة أولى، أو حتى وليس آخراً فال ينسين أحد أن الدوائر اإلسرائيلية تدور القتسام المسجد

مع مراعاة التفاوت في المسؤولية، فإن محصلة السياسات . هدمه، كما تشير الحفريات، مع أقل هزة أرضية
الرسمية الفلسطينية والعربية المصرية بالخصوص لدور مصر المميز والمؤثر في السلطة من جهة 

فماذا ستفعل حماس إذا استجابت للضغوط المختلفة . هة أخرىواإلسرائيلية والدولية األمريكية بالتحديد من ج
  . التي تريد منها تكرار المسار نفسه غير زيادة الطين بلة

 جانباً، ومن أجل - كما فعل دعاة الواقعية من قبل وأثبتت التجربة خطأ ما فعلوا-ولندع المبادئ والثوابت
:  سيقدم مقابل ما هو مطلوب من حماس تقديمهولنتحدث بلغة المصالح، والبيزنس، وماذا. الجدال فقط

االعتراف بإسرائيل وبحقها في الوجود على أرض فلسطين التاريخية، وبالتخلي عن العنف الجيش اإلسرائيلي 
-هل هناك التزام إسرائيلي. بالطبع ال يمارس عنفا، وبااللتزام باتفاق أوسلو وبقية االتفاقات وبالقرارات الدولية

ال لماذا خريطة الطريق التي حولت االلتزام المقصود إلى مجرد مرجعية وهمية خاضعة دولي بذلك، وإ
 . للمفاوضات، وأين مناطق أ وما قصة إعادة االحتالل؟

أما المقابل فاستمرار المساعدات المالية للسلطة، والقبول بحماس مفاوضاً ال تبقى حماس إذ تصبح شيئاً آخر 
ومن أجل حفنة . ماس أن تقايض حقوقاً وأرضاً وواقعاً مقابل االعتراف بهايعني أن على ح. كما حدث مع فتح
وهو الخطأ الرئيسي الذي وقعت به فتح ومنظمة التحرير، إذ قدمت تنازالت تمس الحقوق . من الدوالرات

 مقابل االعتراف الشكلي بها والقابل للسحب في أية لحظة، كما حصل مع الرئيس الشهيد 48والثوابت مناطق 
ياسر عرفات نفسه، المسؤول األول عن ارتكاب ذلك الخطأ، بل لم تنتزع حتى أرضه بالضفة الغربية وقطاع 

 مناطق 1967بل تركت األراضي المحتلة في يونيو . غزة مقابل ذلك وال حتى القدس، وال حتى حق العودة
  .  واألرضتنازع خاضعة للمفاوضات والنتيجة كانت ما سلف ذكره من نكبة ثانية في القدس

وبعبارة أخرى، أثبتت التجربة فشالً ذريعاً حتى في لغة المصالح والبيزنس ألن لغة المصالح والبيزنس تقايض 
وال تقايض األرض باالعتراف بمنظمة أو قيادة، والتبادل التنازل عن . الشيء بما هو من جنسه، وبما يساويه

  . حقوقه إال مقابل االعتراف بحقوق مساوية ولو أقل
مثالً االعتراف بحق الوجود للدولة العبرية على أرض فلسطين هل قوبل باعتراف بحق الوجود للشعب 
الفلسطيني على تلك األرض، هذا معنى المصالح والبيزنس وياللفضيحة حين يقايض الشيء، بما هو من جنسه 

  . أو يساويه من ناحية القيمة المادية
ت وكيت وكيت، ماذا قدموا لها، ليس كحركة أو سلطة، وإنما للشعب فالذين ينهالون على حماس بمطالبتها بكي

وبكلمة ال يجوز أن يتحول الموضوع إلى  الفلسطيني واألرض الفلسطينية والقضية الفلسطينية مقابل ذلك؟ 
موضوع اعتراف أو عدم اعتراف بحماس أو توليها للسلطة إذ يجب أن يبقى الموضوع هو الشعب الفلسطيني 

 . فلسطينية والقضية الفلسطينية، هذا أوالواألرض ال
لماذا ال يصار إلي وضع اليد بيد حماس فتحاوياً وفصائلياً ورئاسة فلسطينية لمواجهة الجميع بسؤال : وثانياً
ما موقفكم مما يحدث اآلن على أرض الضفة الغربية؟ وما هي حقوق الفلسطينيين التي تعترف بها : واحد

موضوع االعتراف بحماس والسلطة القديمة والجديدة، وموضوع حل الدولتين فال إسرائيل والرباعية؟ أما 
يجوز أن يسبق موضوع األرض والقدس وحق العودة واالنسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة، وهدم الجدار 

 بل في أدني من. ثم إن إحالة تحقيق الحقوق الفلسطينية التي حصرت في الحد األدنى . وتفكيك المستوطنات
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األدنى، إلى المفاوضات باعتبارها الطريق الوحيد ثبت فشلها وكان ياسر عرفات الذي اعتمدها بعد اتفاق أوسلو 
فقد تأكد بأنها . أول من انقلب عليها حين تبين له بعد تجربة سبع سنوات، وبالتحديد في مفاوضات كامب ديفيد؟

تفاضة وربما المشاركة وغض النظر عن المقاومة وهذا ما دفعه إلى تشجيع االن. عبثية ومؤدية إلى الكارثة
ودفع ثمناً مقابل ذلك حصاراً وسجناً لثالث سنوات ثم بثّ في جسده السم ليقضى . المسلحة طوال أربع سنوات

 . شهيداً
وجاءت تجربة الرئيس عباس ومعها تجربة وقف العمل المسلح لمدة عام، التهدئة من جانب واحد فلسطينياً، 

ستراتيجية المفاوضات طريقاً وحيداً، ليتأكد الجميع وبالملموس ان ذلك كله لم يجِد، وساءت األمور واعتماد ا
 . فكانت إرادة الشعب الفلسطيني لوقف تجريب المجرب. على األرض حتى وصلت مرحلة النكبة الثانية

 26/2/2006الشرق القطرية  
 

  حماس بين الحركة والدول .41
   نصر طه مصطفى 

الثاء الماضي أصدر محمود عباس قرار التكليف إلسماعيل هنية القيادي في حركة حماس بتشكيل يوم الث
الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي ستكون التجسيد الفعلي لنتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية، التي أسفرت 

” فتح“ ظل الموقف المتشدد ل عن فوز حماس بأغلبية كبيرة، وعلى ما يبدو فإن مهمة حماس ستكون صعبة في
بعدم الدخول معها في حكومة واحدة، وكذا في ظل تردد بقية أطراف العمل السياسي بالمشاركة رغم أن 
حماس بالفعل ال تحتاج ألي طرف باعتبار أنها تملك األغلبية العددية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة 

 الفترة القادمة بين الرئيس عباس وقيادة حماس على كسب ثقة سيكون هناك سباق خالل .وحصولها على الثقة
وود ودعم األنظمة العربية واإلسالمية، باعتبار أنها، أي هذه األنظمة، ليست قادرة على إعالن موقف مناهض 
لوصول حماس إلى الحكم في فلسطين ألسباب ديمقراطية وأخرى شعبية، ألن صورة حماس صورة إيجابية في 

ن العربي والمسلم، وليست صورة سلبية كما هو الحال لدى بعض القيادات العربية ومعظم دول ذهن المواط
وصحيح أن معظم الدول العربية واإلسالمية لم تستقبل قيادة حماس حتى اآلن وقد ال تستقبلها قريباً . الغرب

ى الحكم ال يمكن تجاهله إلى لكنها تدرك جيدا أن المتغير الكبير الذي حصل في القضية الفلسطينية بوصولها إل
أجل غير مسمى، فحماس منذ اآلن ستكون حاضرة في كل المحافل العربية واإلسالمية وعلى رأسها مؤتمرات 

 .القمة وستكون حاضرة في كثير من المحافل الدولية باعتبارها سلطة وطنية تملك كامل المشروعية السياسية
اس خالد مشعل في جولته العربية واإلسالمية التي يقوم بها من تابع تصريحات رئيس المكتب السياسي لحم

حاليا، سيقرأ فيها رؤية سياسية أكثر مرونة وواقعية عما كان عليه األمر قبل الحصول على األغلبية، وهذا 
. تطور البد أن يكون اهتمام الدول العربية به ال يقل عن االهتمام الذي قوبل به من روسيا والرئيس بوتين

تفهمها، فهو أبدى ” إسرائيل“لكنه طرحها باللغة التي يعتقد أن ” إسرائيل“ لم يقطع خطوط التفاوض مع فمشعل
االستعداد للتفاوض عن طريق طرف ثالث وهو كذلك أعلن التزامه بكل االتفاقات الفلسطينية دون أن يسمي مع 

وجود إمكانية للتفاوض وفق شروط من، كما أن استهالله لجولته العربية بزيارة مصر هو إشارة واضحة إلى 
محددة من جانب حماس، فمشعل لم يذهب إلى مصر ليقنع قادتها بالتأكيد بضرورة التزام خط المقاومة فقط، 

طوال السنوات ” فتح“ولكنه أراد إقناعهم بمخاطر التخلي عن أوراق قوتهم دون مقابل، باعتبار أن ما عانته 
الذي وصل إلى حد محاصرة الرئيس الراحل ياسر ” اإلسرائيلي“ذالل الثالث عشرة الماضية من التعنت واإل
تفضل لغة القوة على لغة التفاوض، رغم أن عرفات هو الذي ” إسرائيل“عرفات وتصفيته كاف للتدليل على أن 

 .كل االتفاقات السلمية، وهو صاحب االعتراف التاريخي بحقها في الوجود” إسرائيل“وقع مع 
مع الفلسطينيين، ” إسرائيل“نفس التكتيكات التي تستخدمها ” إسرائيل“ضل أن تستخدم مع يبدو أن حماس ستف

حتى اآلن لم تعترف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ولم تعترف بحق عودة الالجئين، وترفض ” إسرائيل”ف
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ريده منها دون كل ما ت” إسرائيل“أن تعطي ” حماس“االنسحاب من كامل أراضي الضفة الغربية، فهل ستقبل 
ستواجه هذه المرة مفاوضا أكثر صالبة بما ال وجه معه للمقارنة مع من قبله، رغم أن ” إسرائيل“مقابل؟ ان 

بالكامل من الضفة الغربية والقدس الشرقية هو نوع ” اسرائيل“حديث مشعل وقادة حماس عن ضرورة انسحاب 
” اسرائيل“م، ومع ذلك فإن 1948في أراضي ” اسرائيل“من االعتراف غير الصريح بقرار التقسيم وبحق 

ال يقابله  على األقل  اعتراف ” اسرائيل”ودول الغرب المتعاطفة معها تريد من حماس اعترافاً صريحاً ب
والواليات المتحدة ” اسرائيل“بحماس كممثل شرعي منتخب ديمقراطيا للشعب الفلسطيني، بل إن ” إسرائيلي“

 أغرب الخطوات عبر التاريخ، وهي معاقبة شعب خاضع أصال لالحتالل بقطع ودول أوروبا تتجه لواحدة من
المساعدات عنه بسبب اختياره الديمقراطي، بدال من أن تقف بمسؤولية أمام األسباب التي جعلت أغلبية هذا 
الشعب تعطي أصواتها لحماس والتي تعلم تماما أنها ال تحظى بأي قبول دولي، وأن وصولها إلى الحكم 

نعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية السيئة أساساً والتي ستزداد سوءا نتيجة قطع المعونات إال إن غطت سي
 .الدول العربية أي عجز قد يحدث بسبب ذلك

إن حماس ستكون قادرة على تحقيق مكاسب حقيقية لشعبها خالل وجودها في السلطة باعتبار أن ليس هناك ما 
مواقفها السياسية، إال أنها معنية بالضرورة بتقديم رؤية سياسية تجعل من خط تخسره أساساً إن هي تشددت في 

المقاومة الذي تنتهجه وسيلة وليس غاية في حد ذاته، إذ البد أن يكون هناك أفق محدد لهذا النهج، فهذه الرؤية 
م حصر نفسها المطلوبة من حماس ضرورة لتهيئة قواعدها لقبول أي تطور في أدائها السياسي، وضرورة لعد

في خطاب أوحد يصبح الخروج عنه مشكلة في حد ذاتها، وهي لذلك معنية بالحفاظ على ثقة كل األطراف 
الدولية التي فتحت أبوابها لها مثل روسيا وتركيا، وال يستبعد المراقبون أن تنضم فرنسا لهذه األطراف 

 بعد تأييدها دعوة الرئيس الروسي بوتين قادة باعتبارها أكثر الدول األوروبية جاهزية لمثل هذا الدور، خاصة
 .حماس لزيارة موسكو والتحاور معهم

المهم في المسألة كلها هو قدرة حماس على تحقيق النقلة الفكرية والعملية بين فقه الحركة وفقه الدولة الذي يقع 
ات اإلسالمية المعاصرة، بينهما بون شاسع، حيث أوالً هذه هي نقطة الضعف الرئيسية التي تعاني منها الحرك

وثانياً ان أي انتكاس في تجربة انتقال حماس من فقه الحركة إلى فقه الدولة سيقضي على آمال الشعب 
الفلسطيني في التحرر من االحتالل بعد سقوط حركة فتح في االنتخابات األخيرة، ونتيجة ما قد يتركه أي فشل 

 .لحماس في إدارة السلطة من آثار سلبية
  26/2/2006ج االماراتية الخلي

 
  حماس لن تعترف بإسرائيل .42

 جهاد الخازن
حماس لن تعترف بإسرائيل سواء شكلت حكومة أو لم تشكلها، وهذه معلومة أضعها بتصرف اإلدارة األميركية 
وحكومة اسرائيل، وكل من يهمه األمر، وأنا ال أعرف أكثر من هؤالء، وانما الفارق بيننا ان بعض الفرقاء ال 

  .ريد ان يعرفي
أعرف أيضاً ان حماس والجهاد االسالمي وحزب اهللا لن تتخلى عن سالحها، وان ايران تسعى المتالك قنبلة 
نووية على رغم انكارها، وأؤيدها طالما ان اسرائيل تملك ترسانة نووية، وأعرف ان الحكومات العربية 

والبديل هو جماعات اسالمية أشد عداء . وبهاترتكب الخطأ بعد الخطأ، اال انها تظل أكثر ليبرالية من شع
وأزيد أنني مستعد اذا ثبت خطأ أي من معارفي هذه ان اعتذر علناً وعلى . للواليات المتحدة وديموقراطيتها

  .رؤوس األشهاد
غير ان جرائد الجمعة تحدثت . أكتب السبت وال جرائد اسرائيلية تحكي لي عن جريمة اليوم بحق الفلسطينيين

أما يوم الخميس .  خمسة فلسطينيين في مخيم بالّطة، وقتل اثنين على معبر كيسوفيم في قطاع غزةعن قتل
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والالزمة في كل . فالصحف االسرائيلية سجلت قتل شابين فلسطينيين في نابلس برصاص جنود اسرائيليين
من قطاع غزة الى الضفة بين قتل المدنيين  .جريمة قتل اسرائيلية هي ان الضحايا ارهابيون أو بنية االرهاب

كانت هناك أخبار اسرائيلية أخرى تشجع حماس على التنازل، فحكومة ايهود اولمرت قررت ابقاء معبر 
وأقول . كارني، الذي أغلق في مطلع األسبوع الماضي، مغلقاً أسبوعاً آخر للتحقيق في حفر نفق تحته أو قربه

شرته الصحف االسرائيلية عن قرار الجيش االسرائيلي فصل ثم هناك خبر آخر ن. ان السبب تجويع الفلسطينيين
طرق الضفة بين الفلسطينيين واالسرائيليين، أي اعطاء المستوطنين طرقاً فلسطينية لتسهيل االستيطان 

مع هذا  .هذا فصل عنصري، أو ابارتيد وسيكون مصيره مصير جرائم حكم البيض في جنوب أفريقيا. وحمايته
المتحدة واسرائيل انهما تريدان تجويع الشعب الفلسطيني السقاط حماس، مما يعني انهما وذاك نفت الواليات 

ومشكلة الفلسطينيين هنا انهم صدقوا دعوات الديموقراطية . تريدان ذلك فنفي أي خبر رسمياً يعني تأكيده
بدل أن يقطف وأجروا انتخابات وصفها معهد الديموقراطية الوطني األميركي بأنها كانت حرة وعادلة، و

انتقد الحكومات العربية كل يوم، غير انني ال أعمى  .الفلسطينيون ثمار ديموقراطيتهم اذ بهم يبدأون دفع الثمن
عن القرار الصائب، وقبل أن تصل وزيرة الخارجية األميركية الدكتورة كوندوليزا رايس الى المنطقة كتبت 

لوا عن القضية الفلسطينية، ولن يقاطعوا حماس، وهذا ما أقول ان مضيفيها العرب، حكومات وشعوباً، لن يتخ
  .سمعت الوزيرة فعالً في مصر والمملكة العربية السعودية واالمارات، وفي لبنان لو كلفت خاطرها وسألت

مرة أخرى، حماس لن تعترف بإسرائيل اال ان هناك مخرجاً اذا كان األميركيون واالسرائيليون يريدون ان 
فاالدارة األميركية تستطيع أن تواصل جهد الوزيرة رايس في السنة الماضية عندما زارتنا يجدوا مخرجاً، 

لتطلب دعم السلطة الوطنية ال مقاطعتها، وحكومة أولمرت تستطيع وقف القتل على طريق شارون بعد ذهابه، 
  .وفتح المعابر ليتنفس الفلسطينيون

مخرج هو أن تعترف حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية التي اذا أبدى األميركيون واالسرائيليون ايجابية، فال
أما أن يطلب منها االعتراف بإسرائيل مقابل وعود . وتصبح جزءاً من العملية السلمية. اعترفت بإسرائيل

الوضع الفلسطيني  .مستقبلية ال يثق بها أحد، وخطوات حالية لتجويع الفلسطينيين فهذا طريق انفجار الوضع
جرائم اسرائيل وتواطؤ أميركا، فقد كانت نتائج االنتخابات كارثة على فتح التي خسرت خسارة سيئ من دون 

تستحقها النقسامها على نفسها وفساد بعض قيادتها وأجهزتها، وكارثة على حماس التي تجد نفسها أمام 
وفها بعد الخسارة وفيما تحاول فتح لملمة صف .استحقاقات ال تقدر عليها، ولو قدمتها لدمرت علّة وجودها

ومرة ثالثة حماس (المؤلمة، تجد حماس ان لالنتصار ثمناً، فالطرف اآلخر يطلب منها االعتراف من دون ثمن 
لن تعترف بإسرائيل، والحل اآلخر مر، والبديل منه أن تلتزم حماس هدنة طويلة األمد، أيضاً من دون مقابل، 

ألخيرة لالتفاق في كانون الثاني ا يعرف ان منذ المحاولة اتستغلها اسرائيل لعمل حقائق على األرض، وكلن
 استطاع االسرائيليون شراء نسبة كبيرة من األمالك في القدس الشرقية، أو وضعوا اليد عليها 2001يناير 
مثل هذا الوضع ال يخدم حماس أو فتح، وحتماً ال يخدم القضية، وفي حين ان المفاوضات بين الفائزين  .عنوة

ين تراوح مكانها، فإن ال خيار منطقياً لهما غير التعاون، وحماس تحتاج الى فتح للخروج من مأزق والخاسر
اذا توافرت  .االعتراف وعدم التفاوض، وفتح تحتاج أن تعود الى دائرة الحكم الذي صنعته على مدى عقود

 من التزامات من نوع ضمانات أميركية وعربية تستطيع حماس أن تعترف بمنظمة التحرير وتقبل ما عليها
غير ان حماس لن تخطو خطوة ال تعرف ما . االعتراف بإسرائيل، وقيام دولتين تعيشان بسالم جنباً الى جنب

وراءها، وهي لم تتخل عن السالحين، المقاومة والسياسة، وهناك حليف قوي حاضر هو ايران، وليس من 
 . هذا االتجاه وحده، فالخسارة ستكون على الجميعمصلحة العرب، أو الواليات المتحدة، ان تُدفع حماس في

26/2/2006الحياة   
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  كاريكاتير .43
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