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  هنية ينفي استعداد حماس لإلعتراف بإسرائيل .1
حماس حاولت لملمة أوراق بعثرتها أن : غزة من  فتحي صّباح عن مراسلها27/2/2006 الحياة نشرت

 حيثعداده لالعتراف بالدولة العبرية، واشنطن بوست نقلت عنه استللتصريحات منسوبة الى اسماعيل هنية، 
وقال انه بعد مراجعة الصحيفة، تبين ان هنية قال بالحرف  .اعتبر صالح البردويل ان ما نشر غير دقيق

 واعادت الالجئين واطلقت االسرى في سجونها، فان لكل 67اذا انسحبت اسرائيل من اراضي العام : الواحد
 اذا فعلت اسرائيل ذلك فاننا نؤيد ,قال, ن اعادت الصحيفة السؤال نفسهاقائال أنه وبعد  وأضاف. حادث حديث

، وال يحتوي أياً من حماسولفت البردويل الى ان التسجيل الكامل للمقابلة موجود لدى  .اقامة سالم مرحلي
   .التصريحات التي نشرت

ما زالت ثابتة حماس  د البردويل انيكإلى تأ:  اف بنقال عنغزة  من 27/2/2006 القدس العربي ولفتت
    . مواقفها ولن تعترف باالحتالل االسرائيلي، ولن تفرط بالثوابت الوطنية الفلسطينيةىعل

اسماعيل هنية نفى ان أن :  من غزة صالح النعامي نقال عن مراسلها27/2/2006 الشرق االوسط وجاء في
 وأضاف. ها من االراضي الفلسطينيةسرائيل في حالة انسحابإيكون قد لمح الى استعداد حماس لالعتراف ب

  .حينما تحدثت عن السالم المرحلي، فهو السالم الذي يفسر مصطلح الهدنة في بعده السياسي, قائال
التصريحات المنسوبة إلى هنية أكد نفي  إلى أن خالد مشعل:   من غزة27/2/2006 الخليج اإلماراتية ونوهت
الكرة اآلن في الملعب ألن  ,مطروحا فيها االعتراف بإسرائيلكل تصريحات قيادات الحركة ليس أن , بقوله

  .االسرائيلي
 
  المساعدات االنسانية للسلطة وتعزيز مكانة عباسحولخالف أميركي اسرائيلي  .2

 أبدت اسرائيل انزعاجها وقلقها من :الناصرة اسعد تلحمي نقالً عن مراسلها في 27/2/2006الحياة نشرت 
واصلة المساعدات االنسانية للفلسطينيين، وبعثت بتحذيراتها الى واشنطن من ان قرار الواليات المتحدة م

تستعمل المساعدات المالية لتمويل االرهاب، محرضة على حماس بأنها تسعى الى ترسيخ سيطرة ايران على 
ها على موفاز ان الحركة االسالمية تعمل وفقاً لخطة من ثالث مراحل لبسط سيطرتقال و. السلطة الفلسطينية
تعيين اتباعها وزراء، والسيطرة على أجهزة األمن الفلسطينية، وسن قوانين اسالمية في : السلطة الفلسطينية

وأضاف ان اللقاءات التي عقدها قادة الحركة مع أركان النظام االيراني سعت الى نقل محور الشر الى . السلطة
 تايمز وواشنطن بوست عن استعداد حماس لسالم وتعقيباً على تصريحات هنية لصحيفتي نيويورك .منطقتنا
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على مراحل مع اسرائيل قال ان حماس تحاول خداع المجتمع الدولي بكالم معسول وان هنية قصد ان تستسيغ 
وزاد ان اسرائيل . آذان أميركية أقواله لكن الحقيقة هي ان حماس لم تتراجع عن مواقفها وأهدافها الحقيقية

وأقر بوجود خالفات في الرأي بين تل ابيب  . التي وضعتها وتبناها المجتمع الدوليتتمسك بالشروط األربعة
وواشنطن على خلفية نية األخيرة العمل على تعزيز مكانة محمود عباس، وقال ان اسرائيل تعارض تعاطي 

ن اسرائيل واشنطن مع السلطة على انها ثنائية الرأس أو ان تقيم قناة اتصال التفافية على حماس، مكرراً ا
ودعا نواب اليمين الحكومة الى انتهاج القبضة الحديد مع حماس، وقال  .ستنظر الى السلطة كياناً حماسياً

 اقتصادية إلسقاط السلطة - عسكرية- انه ينبغي الشروع في عملية سياسية)الليكود (الوزير السابق كاتس
  .الفلسطينية كما فعل بوش في العراق وافغانستان

 اعتبرت ليفني أنّه ال عالقة لمحمود عباس بفوز حماس :القدس من 27/2/2006 ان ان سيوأضافت 
 .وأدلت بتعليقها أثناء اجتماعها بولش األحد .بانتخابات المجلس التشريعي، وفقا لمستشارها شاي بن ماور

 .كبش الفداء لحماس  أبو مازن ال عالقة له وال يمكن أن يكون ورقة التوت:وأوضحت
وولش عبر عن قلق االدارة االمريكية حيال الضائقة االنـسانية التـي             أن 26/2/2006 48عرب  ع  وذكر موق 

لكن الوضح ما زال ال     ! يعاني منها الفلسطينيون فيما زعم اولمرت ان هذا القلق ماثل امام اعين دولة اسرائيل             
 محمود عباس ليس بذي صـلة       من جهتها قالت ليفني إنّ    !! يسمح بتحويل اموال مباشرة الى السلطة الفلسطينية      

  . بالنسبة السرائيل
صائب عريقات وصف تـصريحات     أن  وكاالت  ال نقالً عن القدس   من 27/2/2006األيام الفلسطينية   وجاء في   

ليفني بأنها غير مقبولة على االطالق وقال انها تعكس سياسة اسرائيل االحادية التـي قـادت الـى التـصعيد                    
افية إن تصريحات ليفني ليست في محلها وهي إن دلت على شي فإنها تدل              وقال في تصريحات صح    .العسكري

على نية الحكومة االسرائيلية مواصلة سياستها المرتكزة على محاولة إقناع العالم بأنه ال يوجد شريك فلسطيني                
  . من أجل تنفيذ خطط الحكومة االسرائيلية

  
 ل خالد مشعل مؤامرة إسرائيلية أمريكية مشتركة الغتيا:مجلة مصرية .3

كشفت مجلة اإلذاعة والتليفزيون المصرية في عددها الصادر السبت ما وصفته بمؤامرة إسرائيلية  :لندن
وقالت إن المؤامرة تم التخطيط لها في عاصمة عربية لم تحددها  .أمريكية مشتركة الغتيال خالد مشعل

 .ساء أجهزة الموساد والشاباك اإلسرائيليةواشترك فيها خبراء من وكالة المخابرات المركزية األميركية ورؤ
وحسب المجلة فقد اجتمع هؤالء مع جهاز المخابرات الفلسطيني وجهاز األمن الوقائي الفلسطيني فضال عن 

وأضافت  .جهاز مخابرات الدولة العربية المضيفة، وكان من أبرز المشاركين في االجتماع محمد دحالن
في مقرب من حماس أشار الي أن محمود عباس لم يعلم بالمؤامرة إال بعد المجلة أن التقرير الذي كتبه صحا

حدوثها، وتم إبالغه بأن االجتماع يأتي في إطار اجتماعات اللجنة األمنية المشتركة بين الجانبين الفلسطيني 
شارت وأ .واإلسرائيلي التي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية روتينية، لكنه لم يوافق علي الخطة ولم يعترض

المجلة الي أن االجتماع عقد قبل أيام قليلة من إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وعلي مدار ثالثة أيام 
تمت دراسة أسباب قوة حماس ومناطق ضعفها، واعتبر مشعل احد اسباب قوة الحركة خصوصا ان قيادتي 

ية التي وجهتها إسرائيل للحركة باغتيال عدد ورغم الضربات القو .الخارج والداخل الفلسطينيتان تجمعان عليه
كبير من قيادات الصف األول نجح مشعل في تقوية الحركة والحفاظ علي وحدتها، مما يستدعي اغتياله حسب 
المشاركين في االجتماع دون ترك فرصة للفشل كي ال يلمع نجمه ونجم الحركة بصورة أكبر كما حدث عقب 

وأضافت أن الخطوة الثانية التي وضعها المشاركون في االجتماع  .1997 أيلول المحاولة الفاشلة الغتياله في
هي تجفيف منابع الدعم المادي للحركة، خاصة من إيران وايقاف الدعم المعنوي وتوفير المالذ اآلمن لقيادات 

 ماسالحركة في سورية وإيران، وطالبوا بضرورة تكثيف الضغوط األمريكية علي الدولتين لطرد قادة ح
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وأكدت المجلة أن مصدر معلوماتها هو أحد الضباط المشاركين في االجتماع، ورفضت الكشف عن اسمه 
واستغربت المجلة أن الدولة التي استضافت هذا االجتماع المشبوه كانت أول دولة عربية  .حرصا علي حياته

وفي حال تأكيد هذه  .وة حتي اآلنتوجه الدعوة لمشعل وزمالئه من المكتب السياسي لزيارتها وإن لم تلب الدع
األنباء فستكون الضربة القاصمة للتاريخ السياسي للعديد من رجال السلطة الفلسطينية خاصة محمد دحالن، 

 .حسب المجلة
 27/2/2006القدس العربي 

  
  منظمة التحرير في لبنان ترد على حماس .4

حسنا فعل ممثل حركة حماس في لبنان : اآلتيجاء من المكتب الصحافي لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان 
 ووضع هذا النفي في سياق أمسعندما نفى خبر ادخال سالح لمصلحة حركته الى المخيمات كما ورد في النهار

الحرص على الوحدة الوطنية الفلسطينية، لكن هذا الحرص سرعان ما تبخر باظهار اللغة الكيدية الهابطة بقوله 
متناسيا ان سياسة حركته طوال العقد الماضي وتحت شعار ) ة بقيادة فتح على حماسفي ظل اعتداءات السلط(

مقاومة االحتالل استهدفت السلطة ورمزها الشهيد ياسر عرفات وعملت على شق الصف الفلسطيني في الوطن 
رداد الكالم ان لغة التفاخر بت. والشتات من خالل تنظيم التكتالت المعارضة تحت شعار اسقاط اوسلو وتداعياته

االستعراضي عن االنتصار الكاسح في االنتخابات يجب اال يطمس لدى ممثل حماس ان هذا االنجاز 
الديموقراطي هو لحركة فتح ولرئيس السلطة محمود عباس الذي شكل درعا للشعب الفلسطيني امام الضغوط 

 ينسى السيد حمدان ما فعلته حركته االميركية واالسرائيلية لحماية الجميع واولهم حركة حماس، كما يجب اال
ان السلم االهلي في المخيمات كان على الدوام . باغتيال المناضلين الشرفاء وآخرهم العقيد راجح ابو لحية

، وصبرها على االذى السياسي الذي ساهم بفضل سياسة حركة فتح وتحملها االذى االمني المعروفة مصادره
رت حركة فتح في تحمل مسؤولياتها تجاه اهلنا في المخيمات على كل فيه في اكثر من حادثة، بينما استم
وقد انتهجت حماس سياسة عرقلة الحوار الفلسطيني اللبناني باصرارها . الصعد السياسية واالمنية واالجتماعية

على تكريس االنقسام الفلسطيني في لبنان ومنع بعض الفصائل من الموافقة على تشكيل وفد فلسطيني موحد 
ان االنتخابات االخيرة بكل نتائجها ال تجيز لمن يحرص على الوحدة الوطنية . لحوار مع السلطة الفلسطينيةل

الحديث بلغة المتشفي والشامت باسلوب غير مسؤول، كأن ما حصل انتصار ضد المحتل االسرائيلي، في 
بأ بالسيد حمدان التحلي بقليل من لذلك نر. الوقت الذي تطلق فيه التصريحات المرنة والخجولة للمجتمع الدولي

  .الموضوعية والتواضع وبحس اعلى للمسؤولية في هذه الظروف الصعبة
27/2/2006النهار اللبنانية   

 
  تسعى الى إنجاحه في منصبهحماسطمأن عباس الى ان هنية  .5

حمود مهنية سعى الى طمأنة أن إسماعيل : غزة من  فتحي ّصباحعن مراسلها 27/2/2006الحياة نشرت 
واعتبر في اعقاب لقاء عقده في غزة . عباس الذي اشعل ضوءاً أحمر، عندما لّوح بورقة االستقالة من منصبه

 ان ابو مازن يحظى في موقعه باحترام الشعب ,امس مع عبداهللا الحوراني في اطار مشاورات لتشكيل الحكومة
 نتخابات اكثر حرصا على نسج عالقة متينةمنذ فوزها باال حماس تبدو تجدر اإلشارة هنا إلى أن .الفلسطيني
  .  منصب رئيس الحكومةه تعززها ثقة نشأت على مدار االعوام الثالثة الماضية، في اعقاب تولي,مع عباس
 عباس أي   ى أن يكون لد   ىهنية نف  إلى أن    :من رام اهللا   27/2/2006القدس العربي    مراسل    وليد عوض  وأشار

  .د من حماس ومن الحكومة الفلسطينية اال كل تعاون وتنسيق وحوار النه لن يج,تفكير في االستقالة
بالعالقة التي تربط الحركـة      هنية أشاد إلى أن   :  من غزة  27/2/2006 الحياة الجديدة     مراسل أكرم اللوح ونوه  

ى  ارتكزت عل  حيثن األيام السابقة رسمت معالم العالقة بين مؤسسة الحكومة والرئاسة           أبمؤسسة الرئاسة قائال    
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االحترام والتفاهم والتعاون والحوار مشددا على أن التباين السياسي بين األطراف يعالج علـى أسـاس الثقـة                  
  .والتعاون الوثيق مع أبو مازن

 إلى قول    :  نقال عن وكاالت     القدس المحتله  من   27/2/2006 األيام البحرينية     مراسل عبدالرزاق ابوجزر ولفت  
   . منصبه لنواجه التحديات والصعاب معا   مهمته وكذلك ببقائه في   باس فيحماس معنية بانجاح ع ان ,هنية

وقـال   .خالد مشعل رفض أمس التهديدات التي أطلقها عباس       أن  : أ.ب.دنقال عن    27/2/2006البيان   وذكرت
نحن نحترم موقع رئاسة السلطة وحريصون على التعاون والتعامل مع أبو مازن ولكن لـيس مـن موقـع أن                    

 .طرف شروطه على الطرف اآلخريفرض 
  
  حماس بصدد جولة جديدة من مشاورات تشكيل الحكومة .6

ان قياديين في فتح، على رأسهم محمد من  مصادر مطلعة هقالتما  :لندن من 27/2/2006 الحياة نشرت
اركة للبحث في سبل مش دحالن وسمير المشهراوي، زاروا القاهرة سراً في االيام التي تلت زيارة وفد حماس،

واوضحت ان مصر تمارس ضغوطاً على مختلف التيارات داخل فتح، خصوصا تيار . في الحكومةالحركة 
 دحالن أخبرتواشارت الى ان القيادة المصرية .  المشهراوي، لعدم الوقوف عقبة امام قرار المشاركة-دحالن 

وتفيد المعلومات المتوافرة . ةانه من غير المسموح الحد العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني، خصوصا في غز
ان مصر طمأنت قادة حماس الى ان فتح ستشارك في نهاية المطاف، كما نقلت مصادر فلسطينية عن مصادر 

  .اوروبية مطلعة قولها ان فتح ستشارك، رغم التباينات الظاهرة بين موقفي الحركتين وتناقض برنامجيهما
د حماس أمس ان جولة ثانية من الحوار مع الفصائل يأكت :قنان  نقال ع27/2/2006 الخليج اإلماراتية وأوردت

وقال سامي أبو  .ستبدأ خالل االسبوع الحالي وذلك في اطار مساعيها الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية
 ان الحكومة ستضم شخصيات فلسطينية من ذوي الخبرة واالختصاص اال انه من الصعب الحديث عن ,زهري

  .لحاضر ألنه يتم تغييرها باستمرار وال توجد نتائج نهائيةأسماء في الوقت ا
  
 ستعداد لمحاسبة الحكومة المقبلةالرئيس المجلس التشريعي يؤكد ا .7

 برلماننا الحالي لن يكون برلمان إنل عزيز الدويك و ق:ب.ف. انقال عن 27/2/2006القدس العربي نشرت 
 . رئيس الوزراءىردد في محاسبة اي وزير في الحكومة حتتنلن ووانما برلمان المحاسبة والمساءلة  موافقين،

بحكم موقعي االن لم اعد امثل فصيال سياسيا فقط، بل انا ممثل للشعب الفلسطيني بكافة اطيافه أنني ووقال 
  .السياسية

ل الدويك ان المجلس التشريعي يرحب وق: ب.ف. انقال عنرام اهللا من  27/2/2006الحياة الجديدة واضافت 
  .بارتهان ارضنا او المساومة على حقوق شعبنا العليا  دعم خارجي يقدم له، شريطة اال يكون مشروطاباي
  
  لن نقدم تنازالت إلى إسرائيل من دون مقابل: الزهار .8

اعتبر محمود الزهار امس ان عملية السالم مع اسرائيل غير موجودة على :  محمد الدعمة ـالبحر الميت
لطريق اصبحت ميتة واتفاقيات أوسلو قد انتهت، مؤكدا ان الجانب الفلسطيني لن  وان خريطة ا,ارض الواقع

وأوضح ان  .يقدم تنازالت السرائيل دون مقابل، وان المقاومة ليست إطالق رصاصة هنا أو هناك ثم نزايد
تهدف الى حشد الموقف العربي لدعم القضية القضية , مشاركة في اعمال االتحاد البرلماني العربيال

 .الفلسطينية
 27/2/2006الشرق االوسط 
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  التفاوض السياسي غير وارد  و مرفوض قطعا  مع اسرائيلاألمنيالتنسيق : الدويك .9
أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن حماس معنية بالتواصل مع الدول العربيـة             : نابلس  أمين أبو وردة    

ني وتحقيق مصالحه، منوها إلى أن اتصاالت قيادة الحركة         والعالم الخارجي لتحقيق خدمة ألبناء الشعب الفلسطي      
وشدد على أن القرارات التي اتخـذها        .في الخارج وتلقيهم دعوات من الكثير من الدول يصب في هذا االتجاه           

ووصف  .المجلس التشريعي السابق غير شرعية وهناك تحفظات عديدة عليها، ونسعى ألن يأخذ القانون مجراه             
ة بأنها معقدة، ولكنه قال إن مساندة العمق العربي واإلسالمي سيحدث التغيير في المعادلة لصالح               المرحلة المقبل 

القضية الفلسطينية، والدولة العبرية باتت تحس باليأس، ألنه بالرغم من التهديد واإلغراء فإن الشعب الفلسطيني               
 ابقة حاضـرة فـي التفـاوض مـع         قال إن تجربة فتح والسلطة الس      ,وحول المفاوضات مع إسرائيل    .سيصمد

ـ فيمـا يتعلـق     : في ظل الحكومة الجديدة قال     وبسؤاله عن شكل العالقة مع االسرائيليين     . اإلسرائيليين إدارة ب
أما من ناحية التنسيق األمني، فهذا أمر مرفوض قطعا،         . الشؤون اليومية سيكون هناك اتصال في ظل االحتالل       

  .التفاوض السياسي غير واردو
  27/2/2006إلماراتية الخليج ا

  
  اتفاق بين دويك واألحمد على تجاوز تجميد قرارات المجلس التشريعي  .10

على تجاوز قرار تجميد قرارات المجلس السابق، الذي تم          أكد عزام األحمد، أنه اتفق مع عزيز دويك       : رام اهللا 
 جميع التعيينات والترقيـات التـي       ونوه إلى عدم قانونية القرار الذي تم اتخاذه في اتجاه تجميد           .اتخاذه مؤخراً 

وأضاف أن هذا القرار ليس مخالفاً للقانون وحسب، بل هو تجاوز إلرادة المجلس،              .جرت خالل الفترة السابقة   
ونسف لكل أسس الشراكة والحوار والتعاون، مؤكداً رفضه لكل اإلجراءات التي مورست واتخذت بحق األمين               

يمكنه استئناف  للمجلس  مع دويك واألحمد خالل اللقاء، على أن األمين العام          وأج .العام للمجلس وعدم قانونيتها   
  .عمله، في إطار من التعاون بينه وبين هيئة المكتب، وفقاً لقرارات المجلس

  26/2/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   لمواصلة الدعم الدولي عبر ديوان الرئاسةخطةعريقات ينفي وجود  .11
 نفى صائب عريقات وجود خطط العتماد مؤسسة الرئاسة لتسلم المـساعدات الدوليـة بعـد                :أ.ب. د -القدس  

  .تشكيل الحكومة الجديدة
  27/2/2006األيام الفلسطينية 

  
   لرئاسة الوطني مجدداأترشحلن : الزعنون .12

يـار   سيعقد جلسة في مقر جامعة الدول العربية في القـاهرة خـالل ا              الوطني قال سليم الزعنون، إن المجلس    
  . سيتم خالل االجتماع انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، مشيرا الى انه لن يرشح نفسه مجدد اضافو. المقبل

  27/2/2006السفير 
  

   دولة أجنبية تحاول تجنيد الشباب الفلسطينيمخابرات: زيدانالنائب  .13
الشباب الفلسطيني عبر حذر عبد الرحمن زيدان من محاوالت تقوم بها مخابرات دول اجنبية لتجنيد : غزة

 بنشر تكتفيوقال إن هذه الشركات . نشرات اعالنات عن وظائف في شركات وهمية في الصحف الفلسطينية
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وطالب االجهزة . هواتف فقط من دون أي اشارة لهوية الشركة او مجال عملها او االشخاص الذين يديرونها
 .خطراألمنية الفلسطينية بالقيام بدورها في التصدي لهذا ال

  27/2/2006الشرق االوسط 
  

  بوادر االئتالف في حكومة حماس : تحليل .14
انتهت الجولة األولى من المشاورات الرسمية التي أجرتها حماس والتي أعطـت صـيغة               :غزة  طاهر النونو   

مبدئية عن شكل الحكومة القادمة التي شرعت باالعداد لها بعناية فائقة وبأسلوب مغاير عما ساد في فلـسطين                  
بدأت طريقة ادارتها بشكل الفت لالنتباه ولم تعلن اسم مرشحها لرئاسـة            حيث  . خالل السنوات العشر الماضية   

احتفظت حيث  تشكيل  ال وأعفته من ضغوط     ,الحكومة إال بعد ساعات قالئل من الجلسة االولى للمجلس التشريعي         
وذكرت مصادر  . يرة كوادرها ونوابها  بها لكتلتها النيابية وللجنة اعدت خصيصا لهذا الغرض تضم عددا من خ           

 لتسمية الوزراء من الحركة ومقربيها غير لجنة الحوار مع الفـصائل،            الحركةمقربة أن لجاناً أخرى تعمل في       
وتعمل ايضا في دراسة واقع السلطة الحالي التي تعتمد في جهازها البيروقراطي على كـوادر فـتح باعتبـار                   

 من الوظائف المتوسطة والدنيا أيضا ما قد يجبر حماس على اعادة هيكلـة              الوظائف العليا حكرا عليهم وجزءا    
هذه الوزارات أو على االقل مراكز القوى فيها بما ال يؤثر على ادائها خالل المرحلـة االولـى التـي يمكـن                      

ـ        الوال يمكن اغفال دور قيادة      . تسميتها كمرحلة انتقالية   ت حركة في الخارج والتي شرعت بجولة مكوكية نجح
إلى حد كبير في طمأنة الشارع الفلسطيني إلى امكانية تجاوز المستقبل القريب في حال أي قطـع للمعونـات                   

وحسب مصادر متعددة فـإن     . الغربية وشكل عوامل دفع لبعض المترددين في موضوع المشاركة في الحكومة          
لتي برزت من هنا وهناك، وأنها لن       شكل الحكومة الجديدة بدأ في التبلور وان كان بأشكال أولية مع اإلشارات ا            

قد نجحت مبدئيا في اقناع عدد من الشخصيات المستقلة وحتى فـصائل أخـرى              هي   ف .خالصة تكون حمساوية 
باالنضمام إلى حكومتها وخاصة الجبهة الشعبية التي أعطت إشارات اولى لنيتها في تطبيـق مبـدأ الـشراكة                  

به الجبهة الديمقراطية حيث ال يوجد خالفات جوهرية في المجـال           السياسية واقعا وهو ذات المبدأ الذي تحدثت        
وفي المقابـل هنـاك     .  سواء في تبني خيار المقاومة أو التمسك برفض االعتراف بشرعية االحتالل           ,السياسي

اوساط في فتح تدفع باتجاه الموافقة، األول يسعى بالفعل إلى تطبيق شعار الشراكة الـسياسية وااللتقـاء علـى               
 ويعتقد ان   ,ج مشترك يوحد من صمود الشعب الفلسطيني في وجه الضغوط السياسية الكبيرة على السلطة             برنام

فوز حماس بحد ذاته انتصار للخيار الوطني ويجب البناء عليه بشكل جماعي النتزاع الكثير مـن االنجـازات                  
أي محاولة إلفشال حكومة    السياسية والضغط على المجتمع الدولي واسرائيل بصف فلسطيني موحد ويعتبر أن            

والقسم المؤيد الثاني في فتح لـه هـدفان،   . حماس هي ضربة ليس فقط للوحدة الفلسطينية ولكن للخيار الوطني       
األول إدماج حماس في المشروع السياسي لفتح ودفعها للموافقة عليه مضطرة بسبب الضغوط السياسية، هـذا                

ة من المجتمع الدولي في انجاح تجربة حمـاس البعادهـا عـن             من ناحية ومن ناحية ثانية يعتقد ان هناك رغب        
 ما يعني ان المجتمع الدولي لن يترك حماس تفشل وفي هـذه  ,برنامج المقاومة قدر االمكان وأطول فترة ممكنة   

تعاملت حماس مع   من جهتها   . يريد ان يركب ذات القطار الناجح     هو  فلذا   ,الحالة لن يكون لفتح  مكان بعد ذلك       
وبـشكل  , ت األربعة في فتح ومع الفصائل والكتل االخرى بالكثير من االيجابية والمرونة غير المعهودة             التيارا

اضطر محاوريها من فتح إلى إصدار تصريحات مغايرة عن مواقفهم المعلنة السابقة والمـشككة فـي قـضية                  
  . المشاركة

  27/2/2006الخليج اإلماراتية 
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  تلقي دعم مالي من إيرانخالف داخل حماس إزاء : دير شبيغل .15
تحدثت دير شبيغل عن وجود خالف داخل حماس في موضوع حصولها على دعم : برلين ـ اسكندر الديك

وقالت إنه فيما تراهن قيادة الحركة الموجودة في المنفى على إيران كدولة داعمة مالياً، يظهر . مالي من إيران
يف الرجوب وعاطف عدوان رفضاً باتاً لذلك، حيث نقلت بعض قادة الحركة في الضفة الغربية وغزة، مثل نا

أنه ليس من الجيد , نحن ال نريد إقامة عالقات خاصة مع إيران، بينما نقلت عن عدوان: عن الرجوب قوله
السماح إليران بأن تكون لها اليد الطولى في المنطقة، مضيفاً أن هذا األمر سيجعل من حماس أداة في يد 

  .السياسة اإليرانية
  27/2/2006الحياة 

  
  على حقه باإلفراج عنه يصر سعدات .16

نه يصر على حقه باإلفراج عنه من السجن، مـن دون أي ربـط              أ سعدات    أحمد قال : امال شحادة  - الناصرة
 وقال نحن نرى أن مسؤولية انتهاك القانون بمواصلة اعتقالنا تقع علـى أطـراف               .بتهديدات إسرائيل باغتياله  

وأشار إلى انه سـبق      .نهم في ذلك يخرقون القرار الذي سبق واصدرته المحكمة الفلسطينية         فلسطينية ودولية أل  
 إلى تفاوض مع اإلسرائيليين     , الشعبية وأوضح لعباس انه يرفض بشكل قاطع ان يتحول موضوع معتقلي الجبهة          

إسرائيل لـم    إن   قالوردا على ادعاءات موفاز بأن االفراج عنه خرق لالتفاقات          . كون القضية فلسطينية داخلية   
 اشترطت إسرائيل اعتقالنا مقابل فك الحـصار عـن          في االتفاق و. تحترم يوما أياً من االتفاقات مع الفلسطينيين      

  . وهم ما لم تفعلهياسر عرفات
  27/2/2006الرأي األردنية 

  
  مناطق السيطرة االسرائيلية تقصف المقاومة .17
 عن قصف مستوطنة اسديروت بعدة قذائف صاروخية أعلنت كتائب أبو علي مصطفى مسؤوليتها أمس: غزة

 أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها أمس عن  ومن جهتها.نتيجة الستمرار نهج المقاومة وردا على جرائم الصهاينة
حيث اعترفت المصادر الصهيونية بسقوط أحد الصواريخ قرب محطة للبترول جنوب . قصف مدينة المجدل

  .ية في المكانة ما أحدث أضراراً مادنالمدي
  27/2/2006الحياة الجديدة 

  

  االحتالل يقتحم أريحا  .18
اقتحمت قوات االحتالل مدينة أريحا واعتقلت فلسطينياً بادعاء انه خطط لتنفيذ عملية              :غزة ــ ماهر إبراهيم   

حدة وقال موقع هارتس االلكتروني إن قوة من و       . فدائية في إسرائيل بدعوى وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية       
حرس الحدود اقتحمت أريحا وأطلقت النار باتجاه المواطنين الذين رشـقوا الوحـدة العـسكرية اإلسـرائيلية                 

  .وأصيب مواطن فلسطيني بجروح . بالحجارة والزجاجات الفارغة
  27/2/2006البيان 

  
  جنود صهاينة حاولوا نزع حجاب فتاٍة فلسطينّية .19

 النار باتجاه مجموعٍة من الشبان الفلسطينيين حاولوا        أمسالقدس،  أطلق جنود االحتالل على حاجز عناتا، شمال        
منع الجنود من خلع الحجاب عن رأس فتاة فلسطينية مما أّدى إلى إصابة شابين بجروح بالغة نقال على أثرهـا                    

وذكر شهود عيان أّن جنود االحتالل منعوا المواطنين من إسعاف الـشابين الجـريحين فيمـا                  .إلى المستشفى 
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ت قوات كبيرة من أفراد الشرطة الصهيونية والوحدات الخاصة إلى المكان وأغلقت الحـاجز وتـم نقـل                  هِرع
  .الجريحين إلى المستشفى

  26/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أن تشهد األوضاع االقتصادية واألمنية تحسناً ب اتتوقع: استطالع .20
 في غزة أن الغالبية العظمى من الفلـسطينيين، يتوقعـون           أظهر استطالع للرأي أجراه مركز أبحاث المستقبل      

حدوث تحسن على الصعيدين األمني واالقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غـزة، بعـد تـشكيل الحكومـة                  
وأوضح  . بالمائة قيام حماس بفتح ملفات الفساد وتقديم المتورطين فيها للقضاء          87.5الفلسطينية القادمة كما أّيد     

 بالمائة ال يتوقعون ذلك، بينما توقع       23 بالمائة يتوقعون تحسناً في الوضع االقتصادي، مقابل         64ستطالع أن   اإل
 26.6 بالمائة أن تشهد األوضاع األمنية في الضفة والقطاع، تحسناً بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مقابـل                 56.2

  .بالمائة، ال يتوقعون ذلك
 بالمائة عـن معارضـتهم،      70.3قابل الدعم الدولي، أعرب     م) إسرائيل(ورداً على سؤال اعتراف حماس بـ       

 بالمائة، تؤيد فترة هدنة أو وقف النار لعدة سنوات          62.5وأشار االستطالع إلى أن     .  أجاب بـ نعم   21.9مقابل  
 بالمائة عن تأييدهم لقيام فصائل المقاومة       48.1 رفضوا ذلك، في حين أعرب       30.2بعد تشكيل الحكومة، مقابل     

وحول تشكيلة الحكومة الجديـدة،      .ى االنتهاكات الصهيونية بإطالق الصواريخ انطالقاً من قطاع غزة        بالرد عل 
  . بالمائة يفضلون حكومة حمساوية26 بالمائة يفضلون حكومة وحدة وطنية، مقابل 65.5أظهر االستطالع أن 

  26/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  بط هجرة المسيحيين باالحتاللراعي الكنيسة االنجيلية في فلسطين ير .21
اتهم راعي الكنيسة االنجيلية اللوثرية في فلسطين سلطات االحتالل بممارسة سياسة قمعية وعنصرية ضد 
 . الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، وبتخريب مساعي السالم في المنطقة على مدى السنين العشر الماضية

الم من محتواها وعندما شعر الناس أن السلطة الفلسطينية لم وأضاف ان االحتالل مسؤول عن تفريغ عملية الس
واعتبر أن صعود حماس  . سنين صوتوا للبديل الذي هو في نظرهم حركة حماس10تجلب السالم بعد 

وبعد . ووصولها الى السلطة فاجأ الجميع والحركة نفسها، معترفاً بأن ذلك سبب ارتباكاً وتخوفاً لدى المسيحيين
دم تضخيم األمور، رفض ربط هجرة المزيد من المسيحيين الفلسطينيين بتخوفهم من فوز حماس أن دعا الى ع

في االنتخابات، عازياً الهجرة المستمرة الى المضايقات واالهانات االسرائيلية اليومية وانعدام آفاق المستقبل 
 :وأضاف  صناعاً ومشاركينوتابع ان على المسيحيين ان ال يكونوا متفرجين على الساحة، بل .بدرجة أولى

  .كنا قبل حماس وسنعيش تحت سلطة حماس، وسنبقى بعد حماس، ووجودنا ليس عرضياً
  27/2/2006الحياة 

  
   عامالً فلسطينياً 670االحتالل يعتقل  .22

 عامالً فلسطينياً في اليومين الماضيين داخـل        670ذكر متحدث باسم شرطة االحتالل تأكيده أنه تم اعتقال نحو           
، وتأتي حملة االعتقاالت هذه في إطـار اإلجـراءات التـي اتخـذتها              1948ضي الفلسطينية المحتلة عام     األرا

   .الحكومة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، عقاباً له على اختياره لحركة حماس في االنتخابات التشريعية
  26/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 حقوق االسرى القاصرينانتهاكات فظيعة وغير قانونية تمس  .23

أفاد محامي نادي األسير، خالل لقائه مع عدد من األسرى القاصرين واألسيرات : اسامة العيسة -بيت لحم
القاصرات المحتجزين في سجن تلموند، بوجود انتهاكات فظيعة وغير قانونية تمس حقوق األسرى القاصرين 

عن اسير قوله أن األسرى القاصرين تعرضوا  ونقل  .ةومخالفة ألبسط القواعد اإلنسانية والحقوقية الدولي
 اسيرة  وأشارت. لعقاب جماعي، وانه تعرض للضرب بواسطة جهاز كهربائي على رقبته11/2/2006بتاريخ 

، وهي أصغر أسيرة فلسطينية، إلى حالتها الصحية الصعبة حيث أصيبت خالل اعتقالها بأربع  عاما12
.  جنود االحتالل وال تزال داخل السجن تعاني بعد قطع الدواء عنهارصاصات في بطنها ورجلها على يد

وتحدثت األسيرة عن تسرب مياه المجاري إلى غرف األسيرات وتبلل المالبس وانتشار الروائح الكريهة، 
  .وقالت بأن إدارة السجن تجري تفتيشات مفاجئة وقمعية لغرفهن وبشكل استفزازي

  27/2/2006الحياة الجديدة 
  
   أسيًرا فلسطينًيا من هداريم إلى نفحة60نقل  .24

أفاد محامي ان مصلحة السجون اإلسرائيلية قامت األسبوع الماضي بنقل ستين أسيرا فـي سـجن        :  ألفت حداد 
وتدعي إدارة مصلحة السجون ان هذا النقل جاء لغرض القيـام بأعمـال              .هداريم إلى سجن نفحة الصحرواي    

  .صيانة في سجن هداريم
26/2/2006 48عرب   

   الوقود عن الفلسطينيينإمداداتإسرائيل تقطع  .25
اعلنت شركة دور ألون االسرائيلية للوقود، في بيان لبورصـة          : الوكالت نقالً عن    27/2/2006السفير  نشرت  

 مليون  22تل ابيب امس، انها قطعت امدادات الوقود عن السلطة الفلسطينية النها لم تدفع مبالغ مستحقة قدرها                 
  .  جمدت اسرائيل تسديد رسوم الجمارك للفلسطينييندوالر بعدما

قال محمود بدر رئـيس هيئـة الوقـود         :  رويترز نقالً عن   القدس   من   27/2/2006القدس العربي   وأضافت  
الفلسطينية لرويترز ان السلطة تجري مفاوضات مع دور ألون وتأمل في حل المشكلة وعـودة االمـور الـي                   

وقود في الضفة تكفي عشرة ايام اما في قطاع غزة فتكفي االحتياطيات مـا              واضاف ان احتياطيات ال   . طبيعتها
 . بين اسبوع وعشرة ايام

  
 موفاز يأمر بتصعيد االعتداءات واالغتياالت ضد الفلسطينيين  .26

 اعلن موفاز امس خالل االجتمـاع االسـبوعي للحكومـة تكثيـف الـضربات               :وكاالت،   كامل ابراهيم  ،غزة
وقال موفاز انه أمر الجيش بزيادة الضغوط وتكثيف العمليات لمنع وقوع             الفلسطينيين، النشطاء االسرائيلية ضد 

في غضون ذلك ذكـرت تقـارير       . يةسرائيلهجمات وشيكة ضد االسرائيليين، مع اقتراب موعد االنتخابات اإل        
ق الصواريخ  قطاع عقب تجدد إطال   الإخبارية االحد أن الجيش االسرائيلي يخطط لبدء حملة عسكرية جديدة ضد            

وقال الموقع االلكتروني ليديعوت أحرونوت إنه      . الفلسطينية على البلدات االسرائيلية المحاذية للحدود مع القطاع       
سيتم تصعيد عمليات االستهداف للنشطاء الفلسطينيين جنبا إلى جنب مع تصعيد القصف المدفعي لمواقع إطالق               

قع إلى أنه من غير المتوقع حتى االن أن تشمل هذه الحملـة             وأشار المو  .الصواريخ والطرق الرئيسية في غزة    
  .نشر قوات برية

  27/2/2006الرأي األردنية 
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  ! ديختر يهدد الفلسطينيين بتحويل حياتهم الى جحيم: وعود كديما .27

 توعد مرشح كديما للكنيست الرئيس السابق للشاباك، ديختر، بتحويل حياة :ب.ف. ا، رام اهللا،القدس
ين الى جحيم، اذا تبين ان المدفعية االسرائيلية وأعمال القصف التي يقوم بها سالح الجو االسرائيلي الفلسطيني

 في هوجاءت تصريحات .لألراضي الفلسطينية غير كفيلة بوقف اطالق الصواريخ على األراضي االسرائيلية
 باجتياح قطاع غزة مجددا، قائال اطار تصريحات ادلى بها لالذاعة االسرائيلية العامة امس، حيث كرر تهديداته

 . ان الجيش سيعرف اين يدخل في األراضي الفلسطينية في شمال غزة، لوقف اطالق الصواريخ
  27/2/2006الحياة الجديدة 

  
  توغل احد مقاطع الجدار في جبل الخليل في سبيل ضم بؤرة استيطانية   .28

ترسيخ وتدعيم االستيطان في المناطق الفلـسطينية       كشف النقاب، اليوم االثنين، عن استمرار سلطات االحتالل ب        
 وقالـت . المحتلة، حتى في البؤر العشوائية التي زعمت اسرائيل انها ستخليها بموجب تعهدها للواليات المتحدة             

هآرتس في تقرير تنشره اليوم االثنين، ان سلطات االحتالل اقدمت على تغيير احد مقاطع الجدار فـي منطقـة                   
وغل الى عمق ثماني كيلومترات داخل األراضي الفلسطينية في سبيل ضم بـؤرة اسـتيطانية               جبل الخليل والت  

واشارت الى ان المسار المخطط للجدار في تلك المنطقة سيلتهم المزيد من أراضي قرية المغر جمبة                . عشوائية
عة، سيخنق ثالثـة    وقالت ان مقطع الجدار الممتد بين مستوطنة كرمل ومفترق مستوطنة شم          . المتناخمة للبؤرة 

ـ       ، داخل جيوب محاصرة بجدار مزدوج، االول الذي يمتـد الـى            18 آالف فلسطيني يقيمون في قرى المغر ال
  . الجنوب، على طول الخط األخضر، والثاني، الجديد، الذي يمتد الى الشمال من هذه القرى

  27/2/2006 48عرب 
  
  إسرائيل تزود الجيش األمريكي بسالح حديث   .29

كشفت إسرائيل عن تزويد الواليات المتحدة بأسلحة ليزرية تستخدمها القوات األمريكية في             :مال شحادة  آ ،القدس
إن الـسالح الـذي يعمـل        :وقال مسؤولو شركة صناعات األسلحة اإلسرائيلية     . عملياتها العسكرية في العراق   

رقها خالل ثوان من دون إحـداث  بأشعة الليزر هو األول من نوعه، ويمكنه تدمير العبوات الناسفة عن بعد وح           
   .أي تفجير أو اشتعال

  27/2/2006الخليج اإلماراتية 
  
  اسرائيل تحقق مع النائب بركة بتهمة ضرب جنود اسرائيليين .30

 تعّرض عضو الكنيست محمد بركة أمس الى تحقيق بوليسي استفزازي بمزاعم انه             :الناصرة،  برهوم جرايسي 
هرة ضد جدار الفصل العنصري في نهاية نيسان الماضي قرب بلعين في           اعتدى على جنود االحتالل خالل مظا     

ولدى خروجه مـن التحقيـق قـال         .واعتبر بركة التحقيق معه بمثابة مالحقة سياسية استفزازية        .منطقة نابلس 
لوسائل االعالم إن قوات االحتالل ترتكب يوميا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني والقوى التـي تتـضامن                 

 .م تلك الممارسات إال ان االحتالل يعتقد ان بامكانه الظهور امام العالم وكأنه ضحيةمعه، ورغ
  27/2/2006الغد األردنية 

  
  ضابط إسرائيلي يلغي دراسته في بريطانيا خوفًا من اعتقاله  .31
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ـ                 ى نقلت مصادر صحفية إسرائيلية عن أّن الضابط االسرائيلي السابق في الجيش وقائد كتيبة غزة كوخافي، ألغ
  دراسته في بريطانيا خوفًا من عن دراسته في بريطانيا بعدما أوصته النيابة العسكرية االسرائيلية بالتنازل 

  
  . اعتقاله ومحاكمته هناك بتهم جرائم حرب

  26/2/2006 48عرب 
  
   الماضيينالشهرين اسرائيليا انتحروا 43 .32

أقدموا على االنتحار منذ بدايـة      , إسرائيليا ً  مواطنا   43ذكرت مصادر إسرائيلية رسمية أن      :  غزة ،ردينة فارس 
ويضاف إلى هؤالء إخفاق العشرات من الصهاينة في االنتحار بالرغم من محاولتهم الجدية             , 2006العام الجديد   

وأشـارت دراسـة    .  شخصاً يومياً  12 إلى   6وقالت منظمة زكا إن عدد المنتحرين أسبوعياً يقدر ما بين           . لذلك
سبة االنتحار بين مواطني الدولة العبرية ارتفعت بشكل ملحوظ خـالل الـسنوات الـثالث               إسرائيلية إلى أن ن   

والجنود الذين شاركوا فـي عمليـات عـسكرية ضـد           , ال سيما في صفوف الشباب ورجال األعمال      , األخيرة
فكـروا   من الشباب اإلسرائيلي     % 13المسحية أن   وقالت الدراسة   . الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة     

 فـي   4.1حيث ارتفعت النسبة إلـى      , وأن عدد الذين انتحروا يفوق عددهم في العامين الماضيين        , في االنتحار 
 2003 حالة عام 216عدد المنتحرين هذا وبلغ . المائة خالل عام

 27/2/2006عكاظ 
  
  إسرائيل تفاوض بريتيش بتروليوم لشراء الغاز الفلسطيني .33

سرائيلية محادثاتها مع مجموعة بريتيش بتروليوم، بشأن توفير إمدادات من الغاز            استأنفت الحكومة اإل   :تل ابيب 
إن الطرفين  : وقال مدير عام مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي       .الطبيعي المقرر أن تستخرجه الشركة من غزة      

إسـرائيل،  يجريان محادثات مكثفة لرسم الخطوط العريضة التي ستمكن الشركة من توفير الغاز الطبيعي إلى               
وتوقع ممثلون عن الشركة أن يبدأ إمداد الغاز إلى إسرائيل، في حـال              .وتوقع استمرار المفاوضات نحو شهر    

  .2009توصل الطرفان إلى تفاهم في موعد أقصاه بداية العام 
  27/2/2006األيام الفلسطينية 

  
   على عضو الكنيست بلومنطال الفعليالنيابة تطالب بفرض عقوبة السجن  .34
ت النيابة العامة االسرائيلية من محكمة تل ابيب االحد، فرض عقوبة بالسجن الفعلي ودفع غرامـة ماليـة                  طلب

واعتبار المخالفات التي ادينت بارتكابها مخالفات مشينة تمنعها        ) ليكود( ملموسة على عضو الكنيست بلومنطال    
ل التحقيق في ملف الفساد ولجوئها الى       وشجبت المحكمة تصرف النائبة بلومنطال خال      .من العودة الى الكنيست   

حق الصمت ومن ثم قيامها بتشويش سير التحقيق وتنسيق االفادات حول دورها في استئجار غرف في فنـدق                  
  .شيراتون سيتي تاور في تل ابيب العضاء في مركز الليكود، في اطار رشاوى مالية للحصول على اصواتهم

  26/2/2006 48عرب 
  

   عن معبر كارنيبدائليجاد إرفض مدير أمن المعابر ي .35
 أبو صفية، محاوالت إسرائيل إيجاد بدائل عن معبر كارني ، رفض مدير أمن المعابر: يحيى المدهون-غزة 

وقال ان  . وقال  قطاع غزة مهدد بمشاكل اقتصادية وإنسانية متزايدة وخطيرة بسبب االستمرار في اإلغالق
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 شالوم شرق مدينة رفح بخطوات أحادية، وهذا ال يكفي لرجل أعمال الجانب اإلسرائيلي يريد فتح معبر كارم
  . صادر يوميا80شاحنة وارد و 250واحد مشيرا إلى أن معبر يستطيع إدخال قرابة 

27/2/2006الحياة الجديدة   
 
 

   موازنة السلطة ومشاريع تنموية ضخمةبتمويلإيران وعدت مشعل  .36
ة من حركة حماس ان خالد مشعل تلقـى مـن مرشـد الثـورة     قالت مصادر مقرب:  رام اهللا ـ احمد رمضان 

وقالـت   .االيرانية خامنئي ورئيس الجمهورية نجاد تعهدات بتقديم دعم مالي كبير لحكومة حماس حال تشكيلها             
هذه المصادر ان ايران ابدت استعدادها لسد العجز في موازنة السلطة الفلسطينية ودفع رواتب موظفيها والتكفل                

اعدات اسر الشهداء واالسرى والجرحى، وتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في الضفة الغربية وقطاع             برواتب ومس 
ونقلت هذه المصادر عن خامنئي قوله ان ايران ستتقدم باقتراح لمؤتمر القمة االسالمية المقبل يقـضي                  .غزة

ذه المصادر عـن  وأعربت ه .بفرض ضريبة على صادرات النفط من الدول االسالمية لمصلحة حكومة حماس         
ـ            حماس خوفـاً مـن      اعتقادها ان الموقف االيراني سيشجع الدول العربية النفطية والمعتدلة لتقديم المساعدة ل

   .استفراد ايران بدعم السلطة وبالتالي االستفراد فيها
ـ                  نطن من جهة اخرى قالت مصادر مقربة من السلطة الفلسطينية ان دافيد ولش ابلغ الجانب الفلسطيني ان واش

لن تسمح الي جهة بما فيها ايران تقديم اية مساعدات مالية الى الحكومة المقبلة، وقد لفت نظر من التقوا ولش                    
قوله ان ايران ستكون خالل االشهر القادمة مشغولة، ولن يكون لديها الوقت الكافي لمساعدة حماس، وهو مـا                  

  .ان بشأن ملفها النوويفسر على ان االدارة االميركية تنوي تصعيد الموقف مع طهر
  27/2/2006المستقبل اللبنانية 

  
  الزائرحماسبوتين لن يستقبل وفد  .37

الكسندر كالوغين قال ان وفد     أن  :  سامي عماره  عن مراسلها موسكو   من    27/2/2006 الشرق االوسط    ذكرت
ضاء الوفد مـع    ولم يستبعد لقاء اع   . حماس سيجرى عددا من المشاورات مع المسؤولين في الخارجية الروسية         

ولم تشر مصادر الخارجية الروسية الى قوام الوفد والمستوى الـذي سـيمثلها فـي               . وزير الخارجية الفروف  
 رغم انه كان اول مـن بـادر بدعوتـه           بعد االعالن رسميا عن عدم اللقاء مع الرئيس بوتين        مباحثات موسكو   
  .لممثلي حماس

الروسية انه يجب علـى حمـاس ان          قال لوكالة انترفاكس   كالوغينأن    27/2/2006 الحياة الجديدة    وجاء في 
 .تضع في مخططها االعالن بوضوح عن اعترافها باسرائيل

  
 االتحاد األوروبي يفرج عن معونة للفلسطينيين .38

 مليون يورو    120أقر وزراء خارجية االتحاد االوروبي اإلفراج فوريا عن مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة             
تشكل صـفقة معونـة     " األموال   ،أعلنت فيريرو وولدنر مفوضة الشؤون الخارجية في االتحاد       و.  صباح اليوم 

ودعت المفوضة الدول المانحة األخرى بمـا فيهـا الـدول           .  للفلسطينيين" ضخمة لتغطية االحتياجات الماسة   
ل تعاني من مشاكل    وأضافت أن السلطة تظ   .  العربية المجاورة بأن تتقدم بالدعم لتفي بما تعهدت به في السابق          

  .مالية صعبة حتى بعد حصولها على صفقة اليوم
  27/2/2006بي بي سي العربية 

 إيران تعلن عقد مؤتمر مناهض إلسرائيل أبريل المقبل .39
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ذكرت وسائل االعالم االيرانية امس أن إيران تعتزم عقد مؤتمر مناهض إلسرائيل في : أ.ب.طهران ـ د
وسيناقش مؤتمر القدس آخر التطورات في إسرائيل وفلسطين . نمنتصف شهر أبريل المقبل في طهرا

 .وسيحضره العديد من رجال الدين من مختلف أنحاء العالم
  27/2/2006الشرق االوسط 

 
  
   مع اسرائيل لتشجيع السياحة اليها اتفاقافريق أرسينال يوقع  .40

ى اتفاق يقضي بنشر اعالنات في موقع       وقع فريق كرة القدم ارسينال البريطاني ووزارة السياحة االسرائيلية عل         
وسيستمر نشرها    الف دوالر  800مقابل مبلغ    ارسينال االلكتروني وملعب الفريق تشجع السياحة على اسرائيل       

من جهته قال مدير فريق ارسينال ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ننشر اعالنات               .2007حتى نهاية العام    
  .  تعالوا الى القدس:  لدينا في خدمة المشروع من اجل تمرير رسالةلها وسنضع كافة المنصات التي

  26/2/2006 48عرب 
  

  الجمعيات الخيرية الخليجية تنأى بنفسها عن شبهة دعم حماس .41
أعلنت جمعيات خيرية خليجية اجتمعت في الدوحة أنها تفضل االبتعاد عن شبهة دعم حركـة               : ب.ف.أ-الدوحة
وأكد المدير العـام     .عدة في ظل احترام القنوات الشرعية وبموافقة أولي األمور        ماليا وأن تقوم بأي مسا     حماس

مـن جانبـه قـال     .شبهات إضـافية  لمؤسسة عيد القطرية أمس أن الجمعيات متهمة أصال والنريد أن نزيدها        
 .مسؤول في مؤسسة مكة أن الدعم المطلوب للفلسطينيين بالباليين والحكومات وحدها هي القادرة علـى ذلـك                

بجمع المال لحماس   ) القادة السياسيون (وبشكل أوضح أكد الضبيان من الجمعية ذاتها أنه إذا أذن لنا أولياء أمرنا              
 من جمعية اإلصالح الكويتية أنـه       مسئول من جهته أكد     .وإذا لم يأذنوا لنا أحجمنا عن ذلك      , فعلينا أن نفعل ذلك   

الموجهة لها مشددا أن ذلك سـيكون مـساعدة للـسلطة           من الممكن أن نزيد من حجم معوناتنا ضمن العناوين          
  .الفلسطينية وليس بالضرورة لحماس

  27/2/2006السياسة الكويتية 
  

  العالتحاد األوروبي يهدد شركة اال .42
هّدد االتحاد االوروبي بمنع طائرات شركة العال من استخدام االجواء والمطـارات  : غسان ابو حمد ـن  برلي

ار مخالفة الشركة االسرائيلية للشروط االمنيـة المـسموح بهـا اوروبيـا لحمايـة               االوروبية في حال استمر   
وتعود اسباب هذا التهديد االوروبي، الى التجهيزات السرية التي تتبعها شركة الطيران االسرائيلية             . المسافرين

 جـسم    تستخدم اجساما حرارية خاصة فـي محـيط         حيث لحماية اسطولها الجوي المدني من ضربات ارهابية      
  . الطائرة مهمتها تحويل الصواريخ التي توجه اليها في اتجاهات اخرى معاكسة

  27/2/2006الشرق القطرية 
  
 تحذيرات بوش دليل ارتباك والدول الغربية في مأزق: مشعل .43

 ما هو رد حماس على تحذيرات بوش من ان االستشهاد أسهل من ادارة الحكومة؟:  ابراهيم حميدي-دمشق 
ي ضوء تحملها منذ انطالقتها المسؤولية الوطنية امام الشعب الفلسطيني، أكثر قوة وقدرة على  ان حماس ف-

صحيح ان العمل في الساحة السياسية في مواجهة عدو  .الوفاء بالتزاماتها وبرنامجها تجاه الشعب الفلسطيني
 حماس صمدت في كل شرس كالعدو الصهيوني المدعوم من اميركا واطراف دولية، ليس باالمر السهل لكن

وكما نجحت في ميدان المقاومة واجبرت العدو  .المحطات السابقة وستصمد في المحطات الراهنة والمستقبلية
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، ستنجح في الميدان السياسي وفي الحكومة الجديدة وفي الميادين االخرى )من غزة(الصهيوني على االنسحاب 
مة لقضيتها وإلى خبرة تراكمت في السنوات السابقة حققت طالما انها تستند الى تفويض شعبي وإلى عدالة حاس

 .بالتالي، فان تحذيرات بوش ال تقدم وال تؤخر بالنسبة الينا. فيها الحركة انجازات ال احد يستطيع انكارها
  لكن اميركا ودوالً اوروبية هددت بقطع المساعدات المالية عن السلطة؟*
بعض االطراف الدولية والتهديد بقطع المساعدات، يعكس ارتباكاً في  كل هذه المواقف المتشنجة من أميركا و-

مواقف هذه االطراف ويظهر حجم المأزق الذي تواجهه في ضوء بروز حماس بشرعية كبيرة جاءت عبر 
هذا الموقف المرتبك من تلك االطراف  .صناديق االقتراع وشرعية نضالية تعززت خالل السنوات الماضية

يحرجنا ويظهر ازدواجية المعايير لديها وتناقضها مع شعارات الديموقراطية التي ترفعها، يحرجها أكثر مما 
 .ويضعها في وضع من يعاقب شعباً فقط النه مارس حقه بالديموقراطية واختار قيادته

  كيف الخروج من هذه المعادلة؟*
 ال تخيفنا اذ ان هذه المبالغ، هذه التهديدات.  ان الخروج من هذا المأزق هو بالتعامل مع االمر الواقع-

 وستعوض حماس. خصوصا التي كانت تأتي من اميركا، ركزت على مشاريع محددة كانت تختارها اميركا
كما ان حماس هي االقدر على الساحة الفلسطينية على . هذه االموال من خالل الدعم العربي الشعبي والرسمي

مع اموال الحركة، وذلك ) موازنة السلطة(ال يختلط هذا المال توظيف هذا المال بعيدا عن الفساد، مع ضمان ا
وال بد من االشارة الى ان اطرافاً دولية ترسل الينا رسائل بأنها ستستمر في . بكل ضمانات النزاهة والشفافية

 .دعم المشاريع الفلسطينية حتى في ظل الحكومة الجديدة
  االشهر الثالثة المقبلة؟ قيل ان ايران وعدت بتوفير ايرادات الموازنة في*
هذا الموقف .  اعلنت القيادة االيرانية انها ستدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وانها ستدعم الشعب الفلسطيني-

كما ان هناك دوالً عربية واسالمية . جاء خالل زيارتي لطهران ورداً على سياسة التهديد والضغوط االميركية
 .اعطى التزاما واضحا بدعم الحكومة الجديدةاخرى بعضها وعد وبعضها االخر 

 بما يوفر نصف موازنة السلطة البالغة بليون دوالر؟* 
نحن نجتهد لتوفير هذه الموازنة من الدعم العربي .  يجري تداول ارقام اكبر من هذا الرقم في دوائر السلطة-

تحمل مسؤوليتها في دعم الشعب واالسالمي الرسمي والشعبي، مع االستمرار في مطالبة االسرة الدولية ب
وستسعى . وال شك ان سياسة حماس في محاربة الفساد عامل اساسي وبالغ االهمية في هذا المجال. الفلسطيني

الحركة الى جعل الشعب الفلسطيني يعتمد على الذات وليس انتظار المساعدات، مع ادراكنا ان الشعب في 
م الذاتي وتطوير البنية التحتية وبناء اقتصاد فلسطيني يسعى وسنركز على الدع .حاجة الى دعم خاص وعاجل

الى االنعتاق من االعتماد على اقتصاد العدو الذي يؤثر سلباً على اقتصادنا، كما نسعى الى ضبط النفقات 
 .وترشيد الموازنة وضمان توفير مصادر تمويل عربية ودولية

 متفائل بوفاء الدول العربية بالتزاماتها؟ هل تشارك في القمة العربية في الخرطوم، وهل انت *
 خالل لقاءاتي مع االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة وفي الخرطوم، تم التشاور في -

وتأتي . الموقف السياسي العام والتنسيق مع حماس في وضعها الجديد من جانب الدول العربية واالسالمية
.  دعم الشعب الفلسطيني وحكومته الجديدة ومخصصات الشعب الفلسطينيضمن ذلك، مسؤولية الجامعة في

اما بالنسبة الى مشاركتي في القمة التي ستعقد في اذار مارس المقبل، هناك آليات . ونحن متفائلون ازاء ذلك
 .معروفة تتمثل بحضور الرئيس محمود عباس واعضاء وفد الحكومة

 باس؟ هل هناك لقاء قريب مع الرئيس محمود ع*
عندما يحدد موعد . وهناك تواصل مستمر بيني وبينه.  التواصل قائم بين االخوة في الداخل والسيد ابو مازن-

 .للقاء العلني، سيتم اعالن ذلك
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 بعد اعالن الفوز اجتمعت مع الرئيس بشار االسد، كما انك عدت من زيارة رسمية لطهران، هل تسعى *
  ايران وسورية وحزب اهللا؟حماس الى تفعيل جبهة المقاومة بين

هو فوز لألمة كلها، فوز للمقاومة .  ان فوزنا جاء عبر عملية ديموقراطية نزيهة شهد بها العالم بأكمله-
وهي بالتأكيد في وضع آخر . والصمود ونهج الممانعة، بالتالي، سورية هي من اكثر الدول سعادة بهذا الفوز

 دمشق قوية وقديمة، وهناك قسم كبير من اعضاء المكتب السياسي غير وضعها ما قبل فوزنا الن عالقتنا مع
الكثير من حلقات الحصار الظالمة على ) فوز حماس(لهذا دالالت سياسية كبيرة، اذ انه يكسر . يقيم في دمشق

 .سورية
  هناك من يتوقع ضغوطاً اضافية؟*
كا واسرائيل تصوير ذلك، بل هو قوة  من الخطأ اعتبار فوز حماس مأزقاً للدول العربية كما تحاول امير-

ان فوز حماس . للدول العربية حتى على المستوى الرسمي في ظل وصول مسار التسوية الى طريق مسدود
يمثل فرصة للموقف الرسمي العربي كي يعيد ترتيب اوراقه ويضع استراتيجية جديدة لمواجهة تعنت االحتالل 

اهم مع القيادة الفلسطينية الجديدة للوصول الى استراتيجية جديدة ستنمكن الدول العربية من التف. الصهيوني
 .فاعلة وواقعية قائمة على الصمود والتمسك بالحقوق الفلسطينية وقذف الكرة الى الملعب االسرائيلي

  اعلنت دول غربية شروطاً عدة للحوار مع حماس، بينها تعديل الميثاق واالعتراف باسرائيل ونبذ العنف؟*
ال نقبل هذه الشروط الظالمة وغير الواقعية من جهة، وهذه الشروط ثبت فشلها من جهة . نا واضح موقف-

هناك اطراف فلسطينية اخرى وافقت على اجراء هذا التغيير من دون أن يقابل ذلك بأي تغيير في . أخرى
 التجربة او البعد اننا ال نقبل الشروط المفروضة سواء لجهة .الموقف االسرائيلي أو في الموقف الدولي

وبالمناسبة، لم نسمع من أي طرف عربي في جولتي االخيرة، ربط أي تعامل مع . السياسي والموضوعي
ان هذه الشروط ثبت فشلها وال يمكن القبول بشروط اسرائيلية عربياً وال . حماس من مدخل هذه الشروط

 .فلسطينياً، بل نسعى الى استراتيجية جديدة
 حتمال حصول حوار مع أميركا أو دول غربية؟ لكنك تحدثت عن ا*
لكن .  باستثناء العدو الصهيوني، فان حماس مستعدة للحوار مع أي طرف دولي بما فيه الواليات المتحدة-

نحن في كل هذه الحوارات سنحمل حقوق شعبنا . على قاعدة الندية والتكافؤ ومن دون أي شروط مسبقة
.  عنها دفاعا مستميتاً الن التفويض الشعبي يفرض علينا هذه المسؤوليةوتطلعاته وثوابته الوطنية وسندافع

  .ونتشرف بحمل هذه المسؤولية الوطنية
  27/2/2006 الحياة 

  
  تواجهه حماس اصعب ما .44

  زهير ماجد 
سيبقى هذا الموضوع الحار والساخن سـرا بـين   ). تلويح ابو مازن باالستقالة اذا لم تعترف حماس باسرائيل   (

  . كة وبين رئيس السلطة الفلسطينية الى ان يتوضح استقالة الرئيس ستكون المحكتلك الحر
هو يعرف سـرا آخـر بـات        . اسماعيل هنية المكلف تأليف الوزارة يغربل القوى الجاهزة للتمثيل في وزارته          

مباحثـات  مشاعا ومتداوال ومعروفا، وزارة الخارجية من حق فتح ليس النها تستحقها بل النها القادرة علـى ال                
واللقاءات مع كافة القوى الخارجية في العالم حيث التستطيع حماس فعله نظرا للمواقف الدولية منها وخاصـة                 

تجاوز هذا القطوع يسمح بانجازات اخرى، الأدري اذا ماكان لدى حماس تفكير آخـر              . االميركية واالسرائيلية 
اعهم الطويل مثل الدكتور عبد الشافي الـذي قـصده          باسناد هذه الوزارة الحساسة الى مستقلين لهم تاريخهم وب        

  . هنية على مايبدو لغايات الوزارة ومنها الخارجية
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اما وزارات سيادية او الوزارات وهذا من حقهـا بـالطبع           : وفتح في النهاية ترتب امورها على اسس مختلفة       
تحت خيارات حماس، ويجب    االميركيون في وحشة من تطور االمور الفلسطينية         . كحركة ذات طابع تاريخي   

في المفهوم االميركي تضييق الخناق على خياراتها ووضع العصي في مشروعها الوزاري اذا لم يكن مستوفيا                
  . شروطه االميركية واالسرائيلية

اصعب ماتواجهه حماس مانشر وقيل من تهديد اسرائيلي باغتيال هنية عند موقع تراه تجاوزا لها وهـو امـر                   
يمكنهم تنفيذ اغتيال هنية اليجاد مصاعب ولتفجير ازمة او اخراج حماس من معادلـة            !  الجد مأخوذ على محمل  

  . الحكم المباشر والتأسيس لوضع داخلي فلسطيني ازمته في الحكم ومشروعه االنتحاري في الشارع
  27/2/2006الوطن العمانية 

  
  ماذا يريد الفلسطينيون من حماس؟  .45

  مصطفى قاعود
ألغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني لم تتوقف القوى الفلـسطينية عنـد االسـتحقاقات     بعد تبوؤ حماس ا   * 

المترتبة على حماس فلسطينيا بقدر ما توجهت األنظار نحو كيف ستجيب حماس عن أسئلة المجتمـع الـدولي                  
ب عفوية مبـررة    فإذا كانت عفوية الناخ   ‚ وذلك تعبيرا عن عفوية غير مقبولة     ‚ واالستحقاقات المترتبة على ذلك   

ومن ضمنها حماس التي راحـت      ‚ فإن العفوية عند القوى واألحزاب عفوية قاتلة وغير مقبولة        ‚ وغير قابلة للنقد  
تبحث عن إجابات ملتوية عن تلك األسئلة التي فرضتها ضرورة التعامل مع المحـيط الخـارجي والمجتمـع                  

ياتها وحواراتها لتحل مكانها أزمة حماس مع المجتمع        وهكذا انسحبت األزمة البرامجية الفلسطينية بمعط     ‚ الدولي
ربما من األهمية بمكان أن تقدم حماس إجابات واضحة عن األسئلة الخارجية كـي ال نـشهد انهيـارا                   ‚ الدولي

  ‚ ليس من الصواب أن تقدم تلك االجابات خارج نطاق االجماع الفلسطينيلكن ‚ مبكرا للسلطة
تجيب حماس عن االستحقاقات البرنامجية الفلسطينية باالشتراك مع القـوى          األوجب أن يكون السؤال كيف س     * 

نعـم مـا الـذي يريـده        ‚ الفلسطينية لتتمكن من الوقوف مع الكل الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجيـة           
 تلـك ‚ الفلسطينيون من حماس ومعها أوال وما الذي يريده المجتمع الدولي من الفلسطينيين ومعهم حماس ثانيـا               

وعكس ذلك هو االنتظارية الفلسطينية السلبية تحت عنوان هـل تـنجح            ‚ هي المعادلة األكثر صوابية وعقالنية    
وإذا كانت النتيجة المتوخاة هي فشل حماس فذلك يتعارض مـع المـصلحة الوطنيـة               ! حماس أم أنها ستفشل؟   

 وخـصوصا بوجـود مخطـط    الفلسطينية برمتها وسوف ينعكس سلبا على حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية     
سوف نخـسر   ‚ صهيوني توسعي أحادي الجانب يهدف إلى رسم الحدود وترسيم الحل النهائي من طرف واحد             

  ‚األرض والمواجهة
لماذا انطلق الحوار مع حماس من قبل الخارج قبل إنجازه في الداخل وهل إذا مـا نجحـت حمـاس فـي                      * 

أين هي القوى الفلسطينية التي كانـت مهتمـة كثيـرا           ‚‚ !؟حواراتها مع الخارج ستستغني عن الحوار الداخلي      
لماذا ‚ باألزمة البرنامجية وأسئلة الشراكة السياسية وأسئلة الوحدة الوطنية وإدارة العملية السياسية بشكل جماعي            

 الفلسطيني وتقدم عليه الحوار العربي مع حماس وتقـدم عليـه الحـوار الروسـي                -غاب الحوار الفلسطيني    
لماذا نرى حماس مضطرة لتقـديم أجوبـة ملتويـة          ‚ ولكن لماذا ندفع حماس بعيدا عنا     ‚  على إيجابيته  والغربي

وتحترم المبادرة العربية للسالم المقرة في قمة بيـروت         ‚ وأحادية الجانب من نمط أنها تحترم االتفاقات المبرمة       
قف تحت السقف العربـي قبـل أن        لماذا على حماس أن ت    ولكن  ‚ ال بأس قرارات قمة بيروت جديرة باالحترام      

  !؟تساهم في بناء السقف الفلسطيني
لماذا تتمنع بعض القوى الفلسطينية عن الدخول في حوار مع حماس اآلن رغم أنه كان علـى أوجـه قبـل                     * 

أال تساهم تلك القوى بذلك الموقف السلبي في دفع حماس نحو الخارج الفلسطيني أو لم تكن تعـاني                  ‚ االنتخابات
فاع فتح نحو هذا الخارج ومحاوالت التخلص من قيود اإلجماع والتشرعية الفلسطينية وقرارات المجالس              من اند 
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لكن ماذا لو نجحت هل ستضع باقي القـوى         !! ألتفشل؟‚‚ اذن لم هذا الدفع المبكر لحماس نحو الخارج       ‚ الوطنية
 بمفردها عن اسـتحقاقات المرحلـة       الفلسطينية نفسها خارج العملية السياسية وتترك حماس لتتحمل المسؤولية        

  ‚ األكثر خطورة على القضية الفلسطينية
إن نجاح حماس في التعامل مع الخارج ليس أمرا بعيد المنال وليس ضربا بالمستحيل فالموقف األوروبـي                 * 

أقرب إلى الموقف الروسي اإليجابي من حماس منه إلى الموقف السلبي األميركي والذي هو في كل األحـوال                  
  ‚يس نهائيا بل قابال للتحرك وفقا للحركية الحمساويةل

فهذا ليس خيار الـشعب     ‚ إذا كان خيار الواليات المتحدة والمجتمع الدولي أن تتحول حماس إلى فتح أخرى            * 
الفلسطيني الذي انتخب حماس وليس خيار القوى الديمقراطية على األقل التي لم تبادر هي األخرى إلـى فـتح                   

  ‚لى قاعدة برنامج القاسم الوطني المشتركحوار مع حماس ع
ال بد من وضع األمور في نصابها والعودة إلى الحوار الفلسطيني الفلسطيني للخروج من األزمة البرنامجية                * 

ف فـي الخـارج وفقـا لالنتخابـات         ‚ ت‚ واستكمال بنود اتفاق القاهرة خصوصا فيما يتعلق ببناء مؤسسات م         
ال بد من االقالع وإلى األبد عن النظـرة         ‚‚ ي ذلك احتراما الرادة الشعب الفلسطيني     والعملية الديمقراطية ألن ف   

االستعمالية للشعب الفلسطيني في الخارج أوقفوا هذا الظلم المستمر للشعب الفلسطيني في الشتات والقائم علـى                
ادلة إنمـا المعادلـة     أساس الحسابات الفئوية تنجح حماس في انتخابات الشتات أو ال تنجح ليست تلك هي المع              

  ‚احترام الشعب الفلسطيني في الشتات
  27/2/2006الوطن القطرية 

  
  حماس وغرفة اإلنعاش األميركية .46

   محمد عبدالخالق
انتشار االساءة للرسول أرعب هؤالء الساسة ألنه اشعرهم بأنهم خارج سرب شـعوبهم فكانـت محـاوالت                 * 

اية محاولة للخروج من غرفة االنعاش األميركيـة وهـى          التصويت لحماس هو بد    و .ركوب الموجة للحاق بها   
غرفة مقصود منها ان تحفظ الجسد العربى في حالة موت سريري حتى لو كـان القلـب ينـبض ووظـائف                     
االعضاء تسير على وضع شبه معتاد، المهم لدى أميركا أال يكون هذا الجسم قادرا على العمـل بمفـرده دون                    

  .جهزة األميركية الصنع في غرفة العناية المركزة تلكاألنابيب الموصلة بينه وبين األ
حين ينجح الحماسيون في حماس في اثبات انهم قادرون على الخروج إراديا من غرفة االنعاش االميركيـة                 * 

فسيكون ذلك هو المبشر بفتح جديد في عالم السياسة العربية وتبقى المسألة مسألة وقت حتى يصبح احترام رأي                  
  .ية عنصرا فاعال في اللغة السياسية ولغة الحفاظ على المصالح فردية كانت أو جماعيةالشعوب العرب

نحن أمام لوحة بانورامية لتغيرات خطيرة في توازنات القوة السياسية مفرداتها تبدأ من لعبة العـراق بـين                  * 
ت حفظ ماء وجههـا     حتى لو حاول  ) الشعوب االسالمية (ايران وواشنطن وتنتهي بإذعان اوروبا واعتذارها لـ        

بإظهار تحركاتها في اطار رسمي وعبر قادة سياسيين ، ومرورا بتأجيل انتخابات المحليات في مصر وتغييـر                 
القانون االساسي للمجلس التشريعى الفلسطيني وزيارة رامسفيلد لدول المغرب العربي لفتح آفاق جديدة لألمـل               

   .األميركي في البقاء على قمة تهتز بعنف من تحته 
ربما هى أول مرة في تاريخ اسرائيل ان تجد نفسها في مأزق االختيار بين أن تتصرف كدولة مسؤولة وتبدأ                   * 

بتحديد حدودها وتضع معالم واضحة للتعامل مع القضية الفلسطينية وبين ان يفقد اللوبي الـصهيوني العـالمي                 
فكل االوراق تتهاوى   . دات الدعم السرائيل  الذى يقود حملة التضليل الدولي في الشرق االوسط قدرته على امدا          

من بين ايديها، سوريا تقاوم الضغوط، لبنان يفقد بوصلته إذا حاول االقتراب من الحوزة االسـرائيلية فيـسرع                  
بالعودة إلى أصوله العربية ويتمسك بالمقاومة وبالعالقات مع سوريا، العراق يأبى االستقرار على الطروحـات               
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ية، إيران تبدي استعدادا للتمرد على محاوالت إبقائها خارج النادي النووي، وتلعب بالورقة             االسرائيلية االميرك 
  .العراقية والقضية الفلسطينية لتحقيق انتصارات سياسية على كل من االتحاد االوروبي والواليات المتحدة معا

 صـنفتها إرهابيـة والزمـت       عليها أن تعترف بالتعامل مع حماس التى      : إسرائيل تواجه أول معالم المأزق    * 
  .حلفاءها الغربيين أن يفعلوا االمر نفسه ، فتورطت وورطتهم معها وعليها ان تتراجع

الجانب العربي ذاته بحاجة إلى حماس لكنه ال يريد التورط في إعطاء االنطباع بأنه تراجع عن ثوابت سياسية                  
لعربي ازداد حرجا باستعداد روسيا واميركا      تنهض على ضرورة الفصل بين الدين والدولة لكن موقف الجانب ا          

الجنوبية وشمال اوروبا الستقبال وفد قادة حماس واستعداد ايران لسد الثغرة االقتصادية فـي حيـاة الـشعب                  
  .الفلسطيني إذا اقدمت الواليات المتحدة على قطع المساعدات االقتصادية عن الشعب الفلسطيني 

  27/2/2006الوطن العمانية 
 
   أحمد سعدات؟ الغتيالد إسرائيل هل تمّه .47

  حلمي موسى  
بعث جيش االحتالل اإلسرائيلي نهاية األسبوع الماضي رسالة شديدة الفظاظة إلى السلطة الفلسطينية إن فكرت،               
كما تعلن، بإطالق سراح األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وباقي األسرى معـه فـي                  

مت وحدة خاصة من الجيش والشرطة اإلسرائيلية منزالً داخل مدينة أريحا يعـود ألحـد               سجن أريحا؛ فقد هاج   
  . المطلوبين من حركة فتح، وقامت باعتقاله

وهي المرة األولى التي تقدم فيها القوات اإلسرائيلية على اقتحام مدينة أريحا منذ أكثر من عام في إشارة إلـى                    
لية بأهمية خاصة في ضوء التصريحات التي أطلقها األسبوع الماضـي           وتتسم هذه العم  . استئناف العمليات فيها  

وزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز ضد إطالق سراح سعدات وأربعة من رفاقه، إضافة إلى العميـد فـؤاد                  
  . الشوبكي من حركة فتح

متعوا بالحرية طويال،   وقال موفاز، في مداوالت المؤسسة العسكرية، إنه إذا تم إطالق سراح هؤالء فإنهم لن يت              
وأضاف أن إطالق سراح قاتلي الوزير رحبعام زئيفي سيؤدي إلى رد إسـرائيلي عنيـف               . وسننفذ حكمنا فيهم  

وعلى رئيس السلطة، محمود عبـاس،      . وصارم، ألن ذلك يشكل خرقاً لالتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية         
  . أن يتدخل لمنع إطالق سراحهم

ام، أنه ال يمانع في إطالق سراح سعدات، إال أن المشكلة في نظره هي أن إسرائيل ستقوم                 وأعلن عباس، قبل أي   
بتصفيته حال اإلفراج عنه، مشيراً إلى أنه يخشى تحمل مسؤولية كهذه مع احتمال وصـول طـائرة أباتـشي                   

  . الغتياله
عام الماضي أن السلطة الفلسطينية ستفرج عن سعدات والشوبكي بعدما تنسحب           وكان عباس أعلن فور انتخابه ال     

وقد أدار عباس مفاوضات مع قوى دولية ومع اإلسرائيليين لتسهيل تطبيـق            . إسرائيل من أريحا في ذلك الوقت     
 إلـى   وعرضت، في ذلك الحين، فكرة نقلهم من أريحا       . قرارات المحكمة الفلسطينية بشأن المعتقلين السياسيين     

  . غزة ولكن الموقف اإلسرائيلي ظل متصلبا
وأعلن سعدات، حينذاك، رفضه القاطع أن تكون قضية اعتقاله وأربعة من قياديي وكوادر الجبهـة موضـوع                 
تفاوض مع أي جهة كانت، وشدد على أن الموضوع شأن داخلي فلسطيني وأن على العالم الذي يطالب السلطة                  

وقال، عن الـصفقة فـي     . راطية أن يضغط على أميركا وإسرائيل أال تتدخال فيه        الفلسطينية باإلصالح والديموق  
حديث صحافي، إن تقادمها وثباتها وعدم الوقوف الجدي أمام المضمون الذي تمثله جعل البعض يعتقـد أنهـا                  

م إطار لحماية المناضلين الستة، بل تمادى البعض بقوله إنها وفرت أفضل األوضاع لحماية حياة مـن شـملته                 
الصفقة، ومن واقع المواكبة للصفقة في مهدها وترجماتها أعيد التأكيد أنها شكلت أكثر من نقله نوعية في إطار                  

  . الخضوع لإلمالءات األميركية واإلسرائيلية
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وبحسب صحف إسرائيلية فإن مداوالت جرت في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية حول ما ينبغي فعله في حـال    
وكتب المراسل العسكري لصحيفة معاريف عمير رافبورات أن المـسألة باتـت            . ورفاقهاإلفراج عن سعدات    

فـإذا قـرر الجـيش      . كيف ستبحث المسألة ويصادق عليها إن صار اإلفراج عن هؤالء المعتقلين أمرا واقعا            
 إذ أن من السهل تطويق أريحا ومنـع خـروج         . اإلسرائيلي العمل، فليس من المتوقع أن يواجه عقبات خاصة        

المطلوبين منها، ولذلك فإن التقديرات في المؤسسة العسكرية ترى أنه إذا تم اإلفراج عن رجال الجبهة فسيتعذر                 
. ومن جهة ثانية بوسع الجيش اإلسرائيلي العمل في داخل المدينـة واعتقـالهم            . عليهم جدا الخروج من أريحا    

  . ه أبو مازن وهو اغتيالهم من الجوولكن المؤسسة العسكرية رفضت التعليق على االحتمال الذي أثار
ومعروف أن التهديدات اإلسرائيلية ضد سعدات ورفاقه تزايدت إثر انتخابه عضوا فـي المجلـس التـشريعي                 

وفـي اآلونـة    . الفلسطيني وفي أعقاب ما نشر عن تفاهمات بين حماس والجبهة الشعبية حول إطالق سراحهم             
 رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، ورئيس الحكومة المكلـف          األخيرة، أكد عدد من زعماء حماس بمن فيهم       

  . إسماعيل هنية، أنهم ينوون إطالق سراح المعتقلين في سجن أريحا
 وأودعته سجن أريحا مع المتهمـين       15/1/2002تجدر اإلشارة إلى أن السلطة الفلسطينية اعتقلت سعدات في          

إيداع سعدات سجن أريحا ونقله من سجن المقاطعـة فـي           وقد تم   . بقتل زئيفي، تحت رقابة أميركية وبريطانية     
إطار صفقة عقدت مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لفك الحصار المفروض عليه في المقاطعة فـي                 

  . وقد تضمنت الصفقة أيضا إبعاد عدد من المعتصمين في كنيسة المهد في بيت لحم. رام اهللا
أصدرت قرارا بإطالق سراحه غير أن السلطة الفلسطينية أعلنت رفـضها           وسبق للمحكمة العليا الفلسطينية أن      

كما أن المجلس التشريعي الفلسطيني طالب مراراً السلطة        . إطالق سراحه بسبب التهديدات اإلسرائيلية باغتياله     
يم كما طالب التشريعي الحكومـة بتقـد      . التنفيذية بإطالق سراح سعدات والمعتقلين السياسيين في سجن أريحا        

  . تقرير للمجلس بشأن االتفاقية التي اعتقل الشوبكي وسعدات وخلية الجبهة الشعبية على أساسها
وطالب المجلس، خالل جلسة خاصة عقدها، أمس، السلطة بالعمل لدى المجتمع الدولي على توفير الحماية لهم                

ضية، أشار عـدد مـن النـواب        وفي أثناء مداوالت المجلس التشريعي حول هذه الق       . في حال تم اإلفراج عنهم    
الفلسطينيين إلى تواطؤ أميركي بريطاني لمنع تنفيذ القانون الفلسطيني، خاصة بعد قرار محكمة العـدل العليـا                 

  .إطالق سراحهم
  27/2/2006السفير 

 
  انتصار حماس سيكون عامال مؤثرا في االنتخابات االسرائيلية .48

 سيفر بلوتسكر
مقاليد السلطة الي أيدي حركة نقشت علي رايتها ) الديمقراطية(بات األخيرة الشعب الفلسطيني سلم في االنتخا

. شعار اقامة مملكة اسالمية من النهر الي البحر، والتي سيسمح لليهود العيش فيها كأقلية دينية لها حقوق محددة
 . عاما140 عاما الي الوراء فقط، بل 14وبذلك، فاننا لم نرجع 

 بظواهر مزعزعة تحدث في العالم العربي، والتي تصل أصداؤها الي كل بيت في التصويت الفلسطيني مرتبط
  . اسرائيل، حتي للبيوت التي تواصل فيها اجهزة التلفاز بث برامج التسلية الغبية وتجذب مشاهديها

  
اسرائيل من الطبيعي، فانه مقابل هذه الهزات العميقة، فان الناخبين يبحثون عن رجال دولة قادرين علي قيادة 

فقضايا وجود أساسية توضع علي . في السنوات القادمة، التي قد تكون األكثر مصيرية من التي عرفناها
هل يجب علي اسرائيل أن تبحث عن صيغة : وها هي احداها، وهي مركزية. المحك، وهي تقرع أبواب وعينا

 المستمر معها قبل أن تتمكن من مع حماس وأن توافق علي نوع من أنواع وقف اطالق النار) هدنة(للتعايش 
 .االستيالء علي اجهزة السلطة الفلسطينية؟
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االحزاب الرئيسة تتهرب من االجابة المباشرة علي هذا السؤال، وهي ترد بعبارات ضبابية متلعثمة وغير 
ملزمة، فهناك من يرد علي نحو صقري نتنياهو قوي مقابل حماس، وآخر يرد علي نحو حمائمي نحارب 

اب، وسننتصر علي الفقر، أما االعالميون وذوو أنصاف الحقائق فما زالوا يأملون تخدير ويقظة الناخبين االره
ليس من المضمون أن ينجح هذا ألن الحديث ال يدور هنا عن اليقظة من حلم سيء، بل . ونشر الضباب أمامهم

م حماس ، الذي نشر في ملحق الصحوة علي واقع سيء، كما تحّدث كل من شارك في النقاش الدائر حول ايا
 .السبت في يديعوت احرونوت

المقبل قد تكون، لهذا السبب، مختلفة كثيرا ) مارس(خارطة نتائج االنتخابات التي ستجري في نهاية شهر آذار 
 .2006) يناير(عن نتائج استطالعات الرأي التي جرت في نهاية شهر كانون الثاني 

 26/2/2006) يديعوت احرونوت (
  27/2/2006دس العربي الق

  
  الهدنة ومخاطر التسوية االنتقالية: الالعبون في المنطقة .49

  أشرف العجرمي 
تثير المقابلة التي أجرتها مجلة نيوزويك و صحيفة الواشنطن بوست االميركيتان مع المكلف برئاسة الحكومـة                

فإن رد الفعل االسرائيلي المتوقع هـو  وبطبيعة الحال، . النائب اسماعيل هنية، ردود فعل كثيرة داخلياً وخارجياً    
مع ذلك ال بد من رؤية ما ورد        . رفض ما تحدث به الشيخ هنية واعتبار ذلك مناورة من قبل حماس ليس اكثر             

في هذه المقابلة كبداية جيدة لمواقف حمساوية عقالنية وواعية، مع وجود بعض المخـاطر والثغـرات فيمـا                  
  .تطرحه حماس للتسوية السياسية

ابدى هنية استعداد حركة حماس لالعتراف باسرائيل اذا ما اعلنت أنها ستمنح الفلسطينيين دولة وتعيد اليهم                لقد  
  .كل الحقوق

وظهر جلياً من خالل اقوال رئيس الحكومة القادم ان حركته تركز بصورة جوهرية على دولة فلـسطينية فـي      
 مع اسرائيل على مراحل، بدءاً بهدنـة طويلـة           وعاصمتها القدس، وانها مقابل ذلك ستقيم سالماً       1967حدود  
وألول مرة يعلن هنية ان حماس ال تكن عداء تجاه اليهود وال تريد إلقاءهم في البحر وانما كل ما تريده                    . المدى

  .هو استعادة االرض
ومن دون شك، مثل هذه المواقف باالضافة الى مواقف اخرى صدرت عن بعض قيادات حمـاس فـي نفـس                    

رج اسرائيل وتحشرها في زاوية سياسية ضيقة، خاصة ان الحكومة االسرائيلية منذ فـوز حمـاس                االتجاه تح 
بغالبية مقاعد البرلمان الفلسطيني ترّوج بأن حركة حماس ارهابية وتريد القضاء على دولة اسـرائيل، حتـى                 

الواقع الى ان اسرائيل    اقوال الشيخ محمود الزهار التي يقول فيها بأي اسرائيل نعترف، وبأي حدود؟ تشير في               
  . يمكن االعتراف بها1967في حدود 

في الحقيقة ليس الموضوع هو االستعداد لالعتراف باسرائيل، بل هو في جوهره القبول بمرجعيـات العمليـة                 
، وحماس ابدت مرونة مبدئيـة      1993السياسية وخاصة القرارات الدولية واالتفاقات التي تم توقعيها منذ العام           

ن، وال يزال امامها متسع من الوقت لتحديد موقفها بكل وضوح وبطريقة يفهمها العالم ال تجعل احـداً                  بهذا الشأ 
يفسرها بوجهين، والمشكلة هي في ان اسرائيل ال تريد لـ حماس ان تعتدل او تتحدث بخطاب سياسي مقبـول                   

د افعالها عندما كانـت فـي       دولياً، وتفعل ما في وسعها من اجل جر حماس واعادتها الى مربع مواقفها وردو             
  .المعارضة

 : 26/2/2006وزير االمن االسرائيلي شاؤول موفاز يقول في لقائه مع المبعوث االميركي دافيد ولش هآرتس               
ويحاول موفاز االستفادة   . ان حماس تحاول تضليل المجتمع الدولي بمعسول الكالم والظهور بمظهر المسؤولية          

. يرانيين من خالل التحذير من السيطرة االيرانيـة علـى الـسلطة الوطنيـة             من لقاء وفد حماس مع القادة اال      
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وتتجاهل اسرائيل عن قصد حقيقة ان حركة حماس هي االكثر التزاماً بالتهدئة وانها رغم كـل االسـتفزازات                  
ـ          ة االسرائيلية وغير االسرائيلية لم تتخل عن هذا االلتزام الواضح والصارم، والذي ينسجم مع مـصلحة الحرك

  .واعتبارات المصلحة العامة
من الواضح ان اسرائيل تريد بكل الوسائل ان تدفع حماس الى تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية، وتفضل ان                  
تكون هذه العمليات وراء الخط االخضر ضد المدنيين، او على االقل ان تنضم حماس الى مهرجـان اطـالق                   

ويضايق الحكومة االسرائيلية كل محاولـة      . يات متعددة ومتنوعة  الصواريخ الذي ال يزال مستمراً الهداف وغا      
  .من حماس للتعاطي ايجابياً مع االستحقاقات السياسية الراهنة

فالرئيس السابق  . لكن هناك اوساطاً اسرائيلية مستعدة للتعامل مع اطروحات حماس المتعلقة بالهدنة طويلة االمد            
يقول انه يمكن في المرحلة الحالية، التوصل الى هدنة مع حركة حماس            لجهاز الموساد االسرائيلي افرايم هليفي      

مثل هذا الموقف يتوافق مع مبدأ الهدنة التي تقول حماس انها مستعدة لالتفاق بشأنها مع               . وليس اتفاق سالم دائم   
كومة التي سـتقوم    اسرائيل، واذا شئنا فاالستراتيجية االسرائيلية التي تتبناها الحكومة الحالية وعلى االغلب الح           

بعد االنتخابات العامة القادمة التي ستجرى في نهاية الشهر القادم في اسرائيل، هي السعي الى تسوية انتقاليـة                  
طويلة االمد على قاعدتها يمكن ان تنسحب اسرائيل من جانب واحد او في اطار اتفاق من قسم اخر من الضفة                    

مكتظة بالمواطنين الفلسطينيين والواقعـة شـرق جـدار الفـصل           الغربية، والتفكير هنا ينحصر في المناطق ال      
العنصري، والتي ال تقع في نطاق المناطق االستيطانية التي تنوي اسرائيل االحتفاظ بها، وال تـستبعد اوسـاط                  
اسرائيلية ان تقدم سلطات االحتالل على اخالء عدد من المستوطنات والمواقع االستيطانية المعزولة هنا وهناك،               

كفي اسرائيل مقابل مثل هذه الخطوة ان تحظى بهدنة لفترة طويلة نسبياً النها يمكنها بذلك ان تكرس االمـر                   وي
  .الواقع كحقيقة غير قابلة للتغيير

ولألسف، هناك مخاوف حقيقية من انه في ظل حكومة تشكلها حركة حماس تصبح هذه االمكانية اكثر واقعية،                 
ي في موضوع التسوية الدائمة، وفي نفس الوقت يجنـب حمـاس بعـض              الن هذا يجنب اسرائيل البحث الجد     

وكل طرف يمكنه ان يعتبر مـا يحـصل         . االشكاليات المتعلقة باالعتراف او االتصال والتفاوض مع اسرائيل       
، وحمـاس   1967فاسرائيل تستطيع ان تدعي انها لم تتنازل للفلسطينيين ولم ترجع الـى حـدود               . انتصاراً له 

بر االخالء االسرائيلي لمناطق اخرى انتصاراً لخطها اي خط المقاومة الذي قادته عندما كانـت               تستطيع ان تعت  
في المعارضة، وان اسرائيل انسحبت دون ان تدفع حماس او الفلسطينيون ثمناً مقابل هذا االنسحاب على عكس                 

  .ما جرى في عملية اوسلو
لى وضع مثالي يمكن فيه تحقيق تسوية انتقالية، او         وعلى االرجح، تستهدف كل الضغوط االسرائيلية الوصول ا       

خطوة اضافية من قبيل اخالء احادي الجانب في الضفة حتى تغلق الباب لفترة طويلة علـى ملـف التـسوية                    
وال شك في ان التصعيد االسرائيلي االجرامي الذي شاهدناه خالل االسابيع وااليام الماضية يأتي فـي                . الدائمة

  .ء لتطبيق السياسة االسرائيلية التي بدأها شارون وسيكملها اولمرت واآلخروناطار تهيئة االجوا
  27/2/2006األيام الفلسطينية 

 
  حماس ليست شين بين .50

 شون غانون
منذ االنتخابات في الـمناطق أصبح يتحدث كثيرا باألخذ بـ النموذج االيرلندي كاستراتيجية بعيدة األمد حيـال           

عمون أن إدماج حركة االرهاب االسالمية في النظام السياسي االقليمي سـيجعلها            مؤيدو هذا التوجه يز   . حماس
تكف عن العنف، كما أن الـمشاركة الـمتزايدة لحزب شين بين االيرلندي في سياسة االنتخابات أفضت فـي                 

  .نهاية األمر الى تخليه عما وصفه بـ كفاحه الـمسلح
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 مضى الـمبعوث االميركي الخاص الى ايرلندا الـشمالية، فـي           هكذا قال مثالً، ريتشارد هاس، الذي كان فيما       
برنامج صباح الخير، اميركا، إن التحدي الذي يواجه الواليات الــمتحدة واسـرائيل فـي كـل مـا يتعلـق             

وهذا كمـا فعلـت الواليـات       ). السياسية(باالسالميين هو أن نجد طريقاً نجلبهم بها تدريجياً الى داخل الخيمة            
  .ألكثر من عقد)  إي- آر -آي / مع شين بين(ريطانيا وايرلندا، التي عملت بنجاح الـمتحدة، وب

لقد قاطع شين بين فـي البدايـة االنتخابـات، بعلـة أن معنـى               . لكن، توجد موازيات تاريخية بين الوضعين     
 حماس الزعم   زعمت. الـمشاركة فيها سيكون قبول تقسيم ايرلندا واعترافا فعليا بالسلطة البريطانية في الشمال           

، أن معنى الـمشاركة في االنتخابات العامة في الـمناطق هو قبول اتفاقات اوسلو واالعتراف              1996نفسه في   
اليوم لـه   . بعد عقد من الـمباحثات فقط قرر شين بين أن يرشح مرشحين منه في االنتخابات             . الفعلي باسرائيل 

لبريطاني والحركة هي الحزب الثاني في ِكبـره فـي          خمسة اعضاء في البرلـمان االيرلندي وفي البرلـمان ا       
  .ايرلندا الشمالية

اآلن . قال تيريه الرسن مؤخرا إن حماس بنت هويتها على معارضة االنتخابات ومؤسسات السلطة الفلسطينية             
  .يمكن أن تُقال هذه الكلـمات عن شين بين بنفس الدرجة. هم حكام هذه الـمؤسسات

لنموذج االيرلندي أن ينتبهوا الى أن الـمميز الرئيس لعملية السالم هنـاك كـان              ومع ذلك، يجب على مؤيدي ا     
الفصل الـمشكوك فيه الذي قامت به الـمؤسسات السياسية، االيرلندية والبريطانية، بـين الـذراع الـسياسية                

مـستقلة،   إي بنى تنظيمية     - آر   -في الحق أن لـ شين بين والـ آي         . والذراع العسكرية للحركة الجمهورية   
وهكذا استطاع شين بين    . لكن العضوية في الـمؤسسات كانت تتماس وفي احيان كثيرة كانت السيطرة مشتركة           

  . إي واصل تنفيذ اعماله االرهابية- آر -أن يتقدم في الحلبة السياسية في حين أن الـ آي 
نيات وفي بدايـة التـسعينيات،       إي في الثماني   - آر   -حدث جزء من االعمال األكثر فظاعة التي نفذها الـ آي           

برغم الـميل الى الغاء تصريحات ذوي الخط الـمتشدد كعديمة         . عندما بدأ يخبو النجم السياسي لـ الشين بين       
آي /  واصل شين بين   - 1998، واتفاق يوم الجمعة الحسن في       1997 و 1994القيمة في السنين التي تلت هدنة       

وكـان كـل هـذا      . لجنود، للتجسس وجمع الـمعلومات االستخبارية     إي التدريبات العسكرية وتجنيد ا     - آر   -
  .تصحبه عشرات االغتياالت

 إي الشرعية، لكـن قـول       - آر   -شغلت الواليات الـمتحدة دورا رئيسا في اعطاء الفصل بين شين بين وآي             
فـي  كونداليسا رايس في دافوس، إن حماس ال تستطيع أن تكون مع رجل واحدة في السياسة ورجل اخـرى                   

لكن تمييزا كهذا يوجد اآلن بين الذراع السياسية والذراع العسكرية          . االرهاب، سمع أجوف في اآلذان االيرلندية     
لحماس، وفي الـمستقبل يلـمح خطر أن يمكّن الفصل شبه الفعلي بين حركة التغيير واالصالح وبين كتائـب                 

  .ة، على نحو يشبه جيري أدامزعز الدين القسام اسماعيل هنية من اللعب في الحلبة الدولي
إن شين بين مدفوعا بالبراغماتية وشـهوة القـوة         . ال ينبغي أن نُنكر أن الوضع في ايرلندا الشمالية تحسن جدا          

  .أهذا صحيح بالقياس الى حماس ايضا؟ يصعب أن نفترض ذلك. السياسية، مدمج اليوم في العملية الديمقراطية
لـم تكن غايتهم القضاء على بريطانيا بل انهاء        . ين في أساسها قابلة للتسوية    كانت مطالب الجمهوريين االيرلندي   

لـم يكن الباعث على محاربة البروتستانت الكراهية الدينية بل الهوية الـسياسية            . السلطة البريطانية في إليستر   
نامجها الى جهـاد  يدعو بر. بمقابلة ذلك، سبب وجود حماس هو القضاء على دولة اسرائيل     . لألوائل ذوي التاج  

ال يجـوز   . اليهود جميعا، في حين أن براغماتيتها تبلغ فقط الى تأجيل هذا القضاء عليهـا لألجيـال القادمـة                 
  .السرائيل أن تفاوض أناسا كهؤالء

  عن هآرتس
  27/2/2006األيام الفلسطينية 

 
   يفرز انتفاضة ثالثةقدالضغط على حماس  .51
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هل يـشارك قـادة     : ض يشي بوجود مثل هذه الخطة لكن يبقى سؤال         االسرائيلي على االر   -التحرك االميركي 
  فصيل فتح في هذه الخطة؟

وفقا للخطة التي اوردتها صحيفة نيويورك تايمز نقال عن مسؤولين اسرائيليين ودبلوماسيين غربيين كما ذكرت               
د مالي مـع عزلهـا      الى حرمان حكومة حماس من اي مد      ان  فان الدولة اليهودية وشريكتها الدولة العظمى تهدف      

دوليا وبذلك تفشل الحكومة في الوفاء بوعودها االنتخابية لتحسين االحوال المعيشية لفئات الـشعب الفلـسطيني        
واذن وعلى خلفية تذمر شعبي متصاعد يستثمر قادة فتح الموقف فيعمد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس                

  ‚ة اخرى الى الحكمالى الدعوة الى انتخابات جديدة تأتي بـ فتح مر
هل يشارك فصيل فتح في هذا المخطط كطرف ثالث          ‚هناك عوامل ينبغي اخذها في االعتبار      فهل تنجح الخطة؟  

ليس هناك دليل دامغ لكن مسلك قادة هذا الفصيل منذ الوهلة االولى العالن اكتساح حماس لالنتخابـات                محلي؟
 االميركية ويبقى الـسؤال     - مع اهداف الخطة االسرائيلية    الفلسطينية وحتى هذه اللحظة يظل متناسقا ومنسجما      

  ‚معلقا عما اذا كان هذا المسلك التطابقي مصادفة ام تدبيرا عمدا
قادة فتح يرفضون بعناد المشاركة مع حماس في تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة تواجـه الـسلطة االحتالليـة                    

نوايا مبيتة من وراء اصرار فتح على ان يقتصر         االسرائيلية بجبهة وطنية موحدة ومعنى هذا الرفض ان هناك          
   ‚دورها على المعارضة وكأنها تعتزم سلفا تفشيل حماس على صعيد السلطة

  وبصورة عامة يبدو انه بينما تنخرط االجهزة االسرائيلية واالميركية في عمليات منع اي دعم مالي في 
  

افية من اجل تبديد طاقات الحكومة الجديـدة        الوصول الى حكومة حماس فان فتح سوف تفتعل مشاغبات انصر         
  ‚في قضايا هامشية كإثارة اشكاالت دستورية ثانوية

27/2/2006الوطن القطرية   
 

 اإلعالم اإلسرائيلي بين الدعاية المغرضة والموضوعية المجندة  .52
  أنطوان شلحت  

من نوعه، والذي ظهر في عـدد       ، وهو الثاني    2004ثمة الكثير من النتائج المثيرة التي توصل إليها استطالع          
من ذلك مثالً أن معظم الصحافيين اإلسرائيليين يواجهون علـى األقـل   . 2005المجلة الصادر في آذار مارس   

بوتيرة معينة حاالت من تشويه االقتباسات من قبل زمالئهم الصحافيين، وحاالت من الخنوع لتأثير اعتبـارات                
أو عالقات األخـذ    >> عالقات هات وخذ  << غير المعقولة نتيجة ل    تجارية على مضامين األخبار ومن التغطية     
ويعتقد حوالى سبعة من كل عشرة صحافيين أن منظومات اإلعالم          . والعطاء بين الصحافيين ومصادر األخبار    

وقـال  . ال تطّبق بالمدى المطلوب قواعد األخالق واالستقامة، التي تطلبها من األشخاص الذين تغطي أخبارهم             
  . ف الصحافيين إنهم يتعرضون لضغوط شديدة من أجل التجاوب مع التوقعات بأي ثمنحوالى نص

وعلى المستوى األكثر عملية أيضا تشير نتائج البحث إلى أزمة شديدة في مشاعر األمـن واالسـتقرار لـدى                   
يـشعر  و. الصحافيين، وهي مشاعر من شأنها بطبيعة األمر أن تمّس بقدرتهم على أداء عملهم بصورة مهنيـة               

حوالى ثلث الصحافيين أنهم ال يعتاشون بكرامة من مهنتهم وال يشعر حوالى ربع منهم باألمن في مـا يتعلـق                    
وأشار أربعة من كل عشرة صحافيين إلى تعرضهم لمالحقات أو مظاهر عدائيـة مـن جانـب                 . بمكان عملهم 

 في المئة من    40ع، أن حوالى    وقد يكون األمر األكثر غرابة من كل ذلك، في رأي معدي االستطال           . الجمهور
المستجوبين أشاروا إلى أنهم كصحافيين في إسرائيل سنوات األلفين يشعرون أحيانًا بـأنهم عرضـة لخطـر                 

  . ملموس على حيواتهم
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) 2002(وقد شمل هذا االستطالع، على وجه التحديد، سلسلة من األسئلة لم يتضمنها االستطالع السابق األول                
فيين لتأثير وسائل اإلعالم، من جهة ومفهومهم للعناصر المؤثرة على وسائل اإلعالم، من             تتعلق بمفهوم الصحا  

  . جهة أخرى
يتـأثر  ) الرأي العام (وعلى صلة بذلك مال المستجوبون من الصحافيين اإلسرائيليين إلى االعتقاد بأن الجمهور             

ويعتقـد  . لى وسائل اإلعالم أكبر نـسبيا     من وسائل اإلعالم أكثر مما يؤثر فيها، في حين أن تأثير السياسيين ع            
وفقط !). ومن مثلهم يعرف  (أن تأثير السياسيين هذا هو تأثير سلبي أساسا         )  في المئة  54,5(أغلب المستجوبين   

  . >>تأثير إيجابي في األساس<< في المئة يعتقدون أن تأثير السياسيين هو 3,8
بيرة بين التأثيرات التي عزاها الصحافيون إلـى وسـائل          وأشارت نتيجة إضافية، ليست أقل إثارة، إلى فجوة ك        

وفي هـذا الـشأن   . اإلعالم وبين المهمات النموذجية المعّول على المؤسسات اإلعالمية أن تؤديها، في قراءتهم         
مال المستجوبون إلى االعتقاد بأنه ينبغي على وسائل اإلعالم، إلى حّد يتراوح بين بعيد وبعيد جدا، أن تكـشف                   

اد الشخصيات العمومية وأن تصاعد التشديد على أن يفي السياسيون بوعودهم تجاه الجمهـور الواسـع                عن فس 
لكن في الواقع العملي يشعر الصحافيون بـأن وسـائل          . وأن تدفع إلى األمام قضية الحفاظ على حقوق اإلنسان        

كمـا  .  قليالً من المتوسـط    اإلعالم اإلسرائيلية تؤدي هذه المهمات فقط على نطاق متوسط أو على نطاق أعلى            
يعتقد الصحافيون أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تؤدي دورا على نطاق ضيق في قضية جعل السجال السياسي                

  . أقل عربدة وأنها تكّرس قيما صهيونية أكثر مما ينبغي بها أن تفعل
ونقـصد بـه،    . ر والتأثير السالفة  ال شك بأن واقع اإلعالم في إسرائيل كان على الدوام من مفاعيل معادلة التأث             

مؤشـر  <<وقـد سـبق ل    . ، كمـا يقولـون    >>تغّرد بعيدا عن السرب   <<أساسا، واقع حرية الصحافة في أن       
إلى أن حرية الصحافة متدنية، أقرب إلى الحّد        ) 2003(أن أشار في طبعته األولى      >> الديموقراطية اإلسرائيلية 

  . في هذا المضمار>> دولة شبه حّرة<<ا بأنها الذي قد يدفع بإسرائيل دفعا نحو تعريفه
وفضال عما يمكن استشفافه من نتائج االستطالع الماّر ذكره بالنسبة لجوهر اإلعالم اإلسرائيلي، أوال ودائمـا،                
فإن ما تقّدم يعّد أيضا، بكيفية ما، مقتربا لخلفيات مسوغات االنزياح األخير نحو اليمـين، مـن وجهـة نظـر                     

لكن ال بّد من القول إن هذا االنزياح نحو اليمين يترك في اآلن نفسه بصماته األكثر عمقًـا                  . حضةإسرائيلية م 
ومن هذه البصمات، مثال، اتجاه النظام اإلسرائيلي اليمينـي الحـاكم، الـذي يتقـّوى               . على الواقع اإلسرائيلي  

  . إلسرائيلي على أكثر من صعيدباستمرار كما هو بّين في الوقائع الميدانية أيضا، نحو فشستة المجتمع ا
ومع أن األمر يحتاج إلى مقاربة مستقلة فإن ما هو أشّد وضوحا للعيان، ارتباطًا مع االتجاه صوب الفشـستة،                   
يتمثل في ما يحدث على مستوى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة من تضييق للخناق، الضّيق أصالً، حـول                 

وهو ما أمسى مدار تحذير أكثر من باحث ومختص في          . >>اإلجماع<<وت  حرية التعبير والتفكير، لصالح ص    
ففي الفترة األخيرة أشار أحد االختصاصيين      . غير أنه بكل توكيد غير منحصر في هذا الجانب فقط         . هذا الشأن 

يفنـات  الوزيرة ليمور ل>> زفَّت<<التربويين اإلسرائيليين إلى ما هو حاصل في جهاز التربية والتعليم، منذ أن            
إلى حقيبته الحكومية قبل عدة سنوات، من صعود ألسهم اليمين التربوي الجديد والمتطرف، ومن جعل إسرائيل                

وما يحصل في االتجاه نفسه في مـا        . قاب قوسين أو أدنى من النظام الفاشي المنفلت من كل عقال، في قراءته            
  . قل داللةيرتبط بالمواطنين العرب الفلسطينيين، وجودا وحقوقًا، ال ي

علـى  (>> الحـرب األخيـرة   <<وحيال ذلك ينبغي بنا العودة إلى توكيد أن الحالة اإلسرائيلية المرافقة ألجواء             
، 1982تتميز على وجه الخصوص بنزوعية غير مسبوقة منذ حرب لبنان في العام             ) الفلسطينيين، شعبا وأرضا  

ّيز اإلسرائيلي عن مجموعة من شبه الصيرورات، التي        إذا ما شئنا التحديد الزمني نحو إسقاط الشرعية في الح         
وهي نزوعية واشية بمحاولة مستميتة لجعل وقائع       . لم يحالفها الحظ في أن تدّجج بفاعلية قوى واسعة في القاع          

من ذلك، مثالً، محاولة إسقاط الشرعية عن       . األمور منفصلة تماماً عن الذاكرة وعن الكينونة الثقافية المجتمعية        
  . ومحاولة إسقاطها أيضا عن العقل والتفكير الفردي الحّر>> اإلجماع<<التي تتمّرد على >> ية التعبيرحر<<
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وبقطع النظر عن التفاصيل، على أهميتها الفائقة، فإن في مجّرد هذا ما يختزل أو ينبغي به أن يختزل الطريق                   
. متهم على الفلـسطينيين، شـعباً وقيـادة       أمام اإلسرائيليين أنفسهم نحو وعي ماهية الحصار الذي فرضته حكو         

وتخصيصا ذلك الوعي الذي من شأنه تفتيح األعين واألذهان على حصار آخر، مواٍز لألول ومكّمل لـه، هـو        
  . ذلك الذي سرعان ما وجد اإلسرائيليون أنفسهم بين فكّيه النهمين إلى المزيد

وبطبيعة . األخير، هو التساوق مع االنزالق نحو الفاشية      وشيًئا فشيًئا يتبين أن الثمن المعّول على هذا الحصار،          
الحال ثمة ديناميكيات جذرية تزّين السبيل إلى هذا االنزالق، بعضها راسـخ وقـاّر بـسبب طبيعـة النـشأة                    

  . الكولونيالية للمجتمع اإلسرائيلي
  : وسأكتفي، عند هذا الحّد، باإلشارة إلى أمرين

الستقرار النسبي للحكومة التي ترأسها أرييل شارون، حتى وهي تـؤّجج            األول ال معنى للبحث عن أسباب ا       �
أوار الحرب على الفلسطينيين وتعّمق إجراءات فشستة المجتمع، دون مالحظة وجـود رأي عـام يـدقّ لهـا                   
الطبول، ودون مالحظة وجود مزاج شعبي ال تبهظه اإلجراءات المتجهة نحو فشستة المجتمع، حتى ال نقـول                 

مام الوضعية الموصوفة لإلعالم اإلسرائيلي في االستطالع تـزول الدهـشة حـول انعـدام دوره                وأ. تدغدغه
أما الجمهور المتأثر باإلعالم أكثر من تأثيره فيه، فتلك قصة أخـرى قـد ال يعـّد                 . المرتجى في منع االنزالق   
  . اإلعالم الطرف األهم فيها

يمكـن القـول إن الـشعوب       <<و فارغاس يوسا فيما إذا      في إحدى مقابالته العديدة سئل الكاتب البيروني ماري       
هل كان باستطاعة فرانكو أن يكون موجـوداً        <<: ؟، فأجاب >>والطغاة يتقاسمون مسؤولية األنظمة االستبدادية    

دون الصينيين؟ بإمكان جميع الشعوب في بداية أي نظام         ) تسي تونغ (دون االسبانيين؟ هتلر دون األلمان؟ ماو       
لكن الحقيقة أن أغلب الدكتاتوريين ينجحون، لبرهة، في جذب وإغراء أكبر شريحة مـن              . اوموااستبدادي أن يق  

كان تروجيللو شعبيا جدا إلى درجة      . وإذا استثنينا الدعم العسكري نجد أن الطغاة يأتون ألننا نطلبهم         . الجماهير
 أريد توضيحه أن الدكتاتورية ليست فقـط     ما... أن الشعب الدومينيكي لو كان التقى القتلة ليلة اغتياله الفترسهم         

  . >>اإلذالل والتعذيب والقهر، إنما هي أيضا انهيار بطيء لمجتمع بأكمله
 األمر الثاني لعل أكثر ما يسترعي االهتمام أخيرا هو البحث في اللغة، بوصفها ديناميكية جذرية في واقـع                   �

. الواقع ينسحب علـى الوضـعية اإلسـرائيلية اليـوم         استالبي شامل تهيمن عليه المؤسسة الحاكمة، ومثل هذا         
للهيمنـة  >> رؤيـة أيديولوجيـة   <<واألساس الفرضي لذلك أن المنظور الداللي للغة قد أصبح قريبا جدا من             

المؤسساتية، في وقت بات فيه ادعاؤها الوحيد بأنها جاّدة في البحث عن مخرج مـن المـأزق أو عـن منفـذ                      
  . للخالص

  لفاشية وخطر فشستة المجتمع؟ وما عالقة ذلك با
الفاشية لم تكن مـؤامرة فحـسب،       <<: يمكن العثور على الجواب الشافي لدى المفكر ثيودور أدورنو الذي قال          

واللغة تتـيح لهـا     . وإن كانت أيضاً شيئاً من هذا القبيل، وإنما نجمت أساسا عن نزعة تطور اجتماعية جارفة              
  . >>رث المستمرة كما لو أنها الخالص المشتهىففيها في اللغة تنعكس الكوا. مالذًا

  مكانة الصحافيين 
اإلسـرائيلية المتخصـصة    ) العين الـسابعة  (>> هعاين هشفيعيت << من مجلة    2005يوليو  / تضمن عدد تموز  

ومع أنه جـاء منحـصرا فـي االجتماعيـة          . بشؤون االتصال محورا خاصا بأوضاع الصحافيين في إسرائيل       
فإنه ال معنى لقراءة معطياته، التي شفّت خالفًا لتوقعات البعض عن حالة رثّة وبائـسة، دون                االقتصادية منها،   

استعادة األداء العام لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية الذي يتناءى، يوما بعد آخر، عن األداء المفتـرض أن تؤديـه                  
األمر جاء هذا المحور ليقّدم خلفية      وفي واقع   . >>دولة ديموقراطية <<وسائل إعالم في دولة تعّرف نفسها بأنها        

  . شديدة األهمية لبعض نتائج االستطالع الذي عرضنا له في السطور السالفة
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تناول المحور ثالث قضايا عامة تتعلق بتآكل أجور الصحافيين اإلسرائيليين وغياب الجهة المدافعة عن حقوقهم               
ويمكن تلخيصه ضـمن    ). فري النسيرز (>> اولةالمق<<النقابية وشروط عمل الصحافيين العاملين على أساس        

  : العناوين العريضة التالية
من الصعوبة بمكان أن يحّدد المرء، بشكل دقيق، إلى أي حد تآكلت أجور الصحافيين، نظراً لعدم تـوفر                  ) �(

الوسـطى  معطيات مركَّزة، ومع ذلك فإن التقديرات السائدة تُشير إلى أن أجر ذوي المناصب الكبيرة والمراتب          
قد تآكل منذ نهاية التسعينيات بدرجة معينة، فيما تآكل أجر سائر الباقين، باستثناء             ) في الصحافة المكتوبة  (العليا  

أما االنخفاض الملحوظ الـذي طـرأ       .  في المئة  20 إلى   10بعض الوظائف القليلة، بنسبة واقعية تراوحت بين        
فيمكن تعليله في شكل أساسـي بـوتيرة التبـدالت          ) الصحافيين(بصورة خاصة على أجور صغار الموظفين       

والتقلبات العالية نسبياً في هذه الوظائف وباألجور المتدنية عموماً التي تُعرض على الموظفين الجدد مقارنة مع                
  . سابقيهم

وعند مقارنة أجر الصحافي مع األجر المتوسط في المرافق االقتصادية ترتسم صورة أشـد قتامـا واخـتالالً،                  
  . مكانة االقتصادية للصحافي اإلسرائيلي تشهد تراجعاً مستمرافال
البروفيسور داني غوتوين من جامعة حيفا، المتخصص في التاريخ االجتماعي االقتصادي، يرى أن تآكل              ) �(

األجور في الصحافة هو جزء من عملية واسعة تالئم فيها الصحافة اإلسرائيلية نفسها للسوق الحرة وسط تنازل                 
أحد األشياء التي يمكـن لهـا أن        <<ويشير غوتوين إلى انعكاسين للتآكل في األجور بقوله         . ن عن حقوقها  معّي

. >>تضمن للصحافي القدرة على االضطالع بدور الشرطي من طرف الجمهور هو أمنه الوظيفي أو التشغيلي              
اإلنسان قدرة الـصمود    لكن المعيار يتحول إلى فصل تعسفي من العمل، وفي ظل هذا الوضع يفقد              <<ويضيف  

إذ ما الذي يدعوه إلى المجازفة والتنازع مع متحدث رسمي أو مع صـاحب              ... في مواجهة أصحاب المصالح   
  . >>رأسمال متنفّذ قد يضطر في الغد إلى طلب عمل منه؟

ففي الوقت الذي يحـتفظ فيـه       . االنعكاس اآلخر حسب غوتوين يتمثل في طمس الحدود بين الصحافة والدعاية          
صحاب المصالح المختلفة، االقتصادية والسياسية، بمهارة وكفاءة إعالمية عاليـة، نجـد أن مهـارة ومهنيـة                 أ

عندما تقـوم  <<. الصحافيين تتعرض للضرر واألذى بسبب تبديل أو تغيير نابع في حد ذاته عن األجر المتدني           
، يقـول   >>قابة سيصبح أقـل جـودة     بتطفيش الكفاءات وتحويل الصحافة إلى محطة انتقالية فإن أداء جهاز الر          

  . >>الصحافي الجائع أو المجوَّع يتحول إلى صحافي ودوٍد وأليف<<غوتوين قبل أن يضيف ملخصاً 
في فترات الركود االقتصادي تمتلئ صفحات الجرائد ونشرات األخبار عادة بالتقارير التي تتحدث عـن               ) �(

ال يقفز أيضاً عن وسائل اإلعـالم       >> الوضع<<بيد أن   . عملمن ال ) المفصولين(حمالت التسريح والمسرَّحين    
في إسرائيل، هذا فضالً عن أن التغييرات البنيوية التي يمر بها الفرع تُفاقم أكثر األزمة المالية التـي يعانيهـا                    

ـ    ب أصالً، وتشكل موجات الفصل والتسريح الواسعة للصحافيين إحدى الوسائل التي يلجأ إليها الناشـرون للتغل
  . على المشكلة

فما الذي يحدث عندما ينهال سيف التقليصات على رقاب الصحافيين أنفسهم؟ من الذي يسمع عندئـٍذ صـرخة                  
  ! أبواق الشكوى واالحتجاج؟

الصحافيون خير من يدافع عن قطاعات تتضرر حقوقها األساسية، لكنهم سيئون جداً، حسبما يتضح، عندما               <<
، هذا وفقاً لما قاله أحد الصحافيين الـذين ُأقيلـوا فـي اآلونـة               >>المستهدفةتكون حقوقهم وأوضاعهم هم هي      

بسبب اعتبار الكرامة الذاتية تجدهم يمتنعون عـن االحتجـاج          <<، مضيفاً   >>معاريف<<األخيرة من صحيفة    
  . >>على المس بهم ويذهبون إلى بيوتهم بصمت وهدوء

فهذه المكانـة أضـحت     . في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية   >> العاملين بالمقاوالت <<من الصعب تقدير عدد     ) �(
وهناك الكثيرون مـن    . منتشرة أكثر فأكثر خالل السنوات األخيرة وذلك بسبب الطابع الخاص لسوق الصحافة           

والمصورين والعاملين في الصحف المحلية ومحطـات التلفزيـون         ) خاصة الموجودين في الخارج   (المراسلين  
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والمبدأ هـو   . >>مشاركون أحرار <<أو ما يدعى باللغة العبرية الصحيحة       >> لحرالعمل ا <<يعملون بطريقة   
  . تمكين الصحافي من تسويق بضاعته لكل من يطلب دون أي التزام مستقبلي تجاه هذا الصحافي

وقد منح العرض الكبير، من جانب الشبان المعنيين بالعمل في وسائل اإلعالم، قـوة غيـر محـدودة تقريبـاً                    
وفي ظل غياب تقدير حقيقي للخبرة والتجربة الصحافية        . وأصحاب شبكات البث اإلذاعي والتلفزيوني    للناشرين  

تطّور ميل لدى شركات اإلعالم نحو قبول تشغيل جيل الشبان الطموحين بشروط قاسية ورديئة للغاية، ما يمكّن                 
فإن >> العين السابعة <<ي مجلة   وكما كتب ف  . بالتالي هذه الشركات من تقليل وإضعاف قوة العاملين في الفرع         

من هنـا   . >>...االندفاع نحو ولوج سوق مشبعة يؤدي إلى استغالل مريع يتيح أيضاً عمالً دون أجر نهائياً              <<
فقد نشأت سوق واسعة من الصحافيين الذين يعملون على أساس ثابت ويومي، والذين ينظـر إلـيهم قانونيـاً                   

مجردين من الحقوق يدفع المشغلون عنهم رسوم التـأمين الـوطني           ، أي كُأجراء    >>فري النسيرز ثابتين  <<ك
  . وضريبة الصحة فقط

في التلفزيون التعليمي   ) مساء جديد (>> عيرف حداش <<أحد األمثلة، وهي كثيرة، تتعلق بالعاملين في برنامج         
سـبوع بوظيفـة    ، فالمحققون الصحافيون الذين يعملون لحساب هذا البرنامج، لمدة خمسة أيام في األ            )الرسمي(

. كاملة، يوقعون عند بداية تشغيلهم على عقد ورد فيه نص بأنه ال يحق لهم الحصول على حقـوق اجتماعيـة                   
 يوم عمل فقط، على األكثر، على الـرغم         18ولسبب ما يسجل في كشوف رواتب هؤالء المحققين الصحافيين          

  . من أنهم يعملون فعلياً عشرين يوم عمل في الشهر
قديم يقدم خدماته لوسائل إعالمية عديـدة، أوضـاع         >> فري النسير <<ي ران أدليست، وهو     ويلخص الصحاف 

الصحافيين المضطرين للعمل بموجب هذه الطريقة الواسعة االنتشار في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلفـة،              
أمـا اليـوم فقـد أصـبح        ... يعـيش كـالملوك   >> فـري النـسير   <<قبل عدة سـنوات كـان ال      <<: بقوله
وفي الظروف الراهنة، فإن وسائل اإلعالم التي باتت متخمة بالناس وإلى حد االنفجـار،              ... >>الهومليس<<ك

  . >>تلتزم أوالً وقبل كل شيء تجاه العاملين المثبتين
  . ويشبه أدليست نظام السوق الحرة في العمل اإلعالمي بقانون الغاب الذي ال يسمح سوى ببقاء األقوياء

مؤشـر  <<ل أوضاع الصحافيين المعيشية، كما االسـتطالع حـول أداء الـصحافيين، كمـا               هذا المحور حو  
الذي أظهر أن حرية الصحافة في إسرائيل متدنية، يطرح سؤاالً ال بّد منه حـول               >> الديموقراطية اإلسرائيلية 

  . >>اليوم التالي<<
 عارض ما في المجتمع اإلسرائيلي      لكن بدل االستغراق في البحث عن أية إجابات مستحقة، من الجدير مالحظة           

يفيد بأن وضعية تشخيص األمراض التي تنخر جسد هذا المجتمع، والتي يقع عبء القيام بهـا علـى كاهـل                    
مؤسساته المدنية، ال تتناسب طردا مع ما ينبغي أن يستحضره هذا التشخيص الـزخم مـن أوضـاع العـالج                    

  .  أيضا من جانب مؤسسات المجتمع المدني، بكيفية ماالجذري، بالتأكيد من جانب الهيئات الرسمية ولكن
فهل بات األمر مرتبطًا بمعيقات إدراكية بنيوية؟ أم أنه يرتبط كذلك بالذاكرة اإلسرائيلية نفسها التـي ال تنفـك                   

  موثقة برباط وثيق بالحاضر، إلى حّد االستنقاع فيه؟ 
ففي تقرير نشر في خريـف      . و في اإلعالم فحسب   إن األمر بشأن هذا السؤال األخير غير منحصر على ما يبد          

 في إحدى المجالت اإلسرائيلية المتخصصة، حول خالصة تجربة خاضتها خبيـرة تربويـة إسـرائيلية               2005
في جهاز التربية والتعلـيم     ) وهو التعبير المهذّب لسياسة التمييز العنصري     (عملت في حقل تقليص الالمساواة      

تقول إنها حاولت، كتعزيـز لمهمتهـا، أن        ) ود أنفسهم وبينهم وبين الطالب العرب     بين الطالب اليه  (اإلسرائيلي  
تعرف نتائج عشرات الخطط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية لتقليص الفجوات في عشرات               

والخطط التـي   فوجئت بعدم وجود أرشيف في الوزارة يحوي التقارير المقّدمة سابقًا           <<السنين األخيرة، ولكن    
أن وزارة التربية والتعليم تفتقر إلى ذاكرة تاريخيـة، وال          <<وتمثلت النتيجة التي توصلت إليها في       . >>جربت

  . >>توجد أية وسيلة لمعرفة ما حدث أو ما لم يحدث سابقًا
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ما يعـرف   فهمت من الذين قابلتهم أنه في السنوات األخيرة تركّزت النشاطات لتقليص الفجوات في              <<: وتتابع
، فقد اختاروا هذه البلدات الفقيرة في أرجاء البالد وحّولوا إليها الماليين من الـشواقل               )مشروع الثالثين بلدة  (ب

أردت معرفة نتائج هذه الخطة     . بواسطة مقاولين خصوصيين، لتقليص الفجوات بين هذه البلدات والبلدات الغنّية         
 فقد تحدثت مع نائب المدير العام الـذي ركّـز االهتمـام بهـذا               لدى الوزارة وبما أنه ال توجد ذاكرة للوزارة       
خمـس سـنوات بعـد إنهـاء        !! ال معطيات لدينا وال تقديرات    : المشروع، وفي حديثي معه فوجئت من جديد      

  . >>المشروع الذي كلّف الماليين ال معطيات وال نتائج لدى الوزارة
ات ونتائج بالنسبة لإلعالم اإلسرائيلي، على األقل خالل        مع هذا، وعلى الضد مما تقوله هذه الباحثة، ثمة معطي         

ورغم ذلك فبين هذه المعطيات وتلك النتائج تستمر الصحافة اإلسرائيلية في كونهـا             . السنوات الخمس األخيرة  
، صحافة عادة ما يسهل انقيادها وراء المالك، من جهة،          >>العين السابعة <<صحافة رخيصة، كتوصيف مجلة     

  .  يسهل انقيادها وراء المؤسسة الحاكمة، من جهة أخرىوأخطر من ذلك
وقد قدمت السنوات األخيرة، وبالذات منذ اندالع االنتفاضة الثانية، العديد من القرائن الدالة على هـذا االنقيـاد                  

  . الذي ال يقتصر ثمنه ومترتباته على الصحافيين أنفسهم، كما أنه ال يرخي بظالله القاتمة على الحاضر فقط
  موقف الجمهور 
المعهـد اإلسـرائيلي    <<، الذي صدر عـن      2005للعام  >> مؤشر الديموقراطية اإلسرائيلية  <<تركّز مشروع   
، في موضوع اإلعالم في الديموقراطية اإلسرائيلية مـن وجهـات           2005يونيو  / في حزيران >> للديموقراطية
  . نظر مختلفة

  : واشتمل المؤشر على قسمين
 حيال أداء اإلعالم اإلسرائيلي، فيمـا تركـز         2005 الرأي العام والصحافيين خالل      القسم األول تفحص موقف   

  . 2005القسم الثاني في قياس حرية الصحافة في إسرائيل لسنة 
 بالمئة من الجمهور اإلسـرائيلي      50وأشير في التلخيص التنفيذي، الذي كتبه مديرو المشروع، إلى أن حوالى            

ار كبير أو محّدد، وهو أقل من مقدار الثقة التي يكنّها الجمهـور فـي إسـرائيل                 عبروا عن الثقة باإلعالم بمقد    
للمؤسسات القضائية واألمنية وكذلك لرئيس الدولة، لكنه أعلى من مقدار ثقة هذا الجمهور بالمؤسسات السياسية               

  ). الحكومة والكنيست واألحزاب كافتها(
 الجدة، بل هي بمثابة معطى ثابت طوال السنوات الست          ليست جديدة كل  ) أقل من نصف الجمهور   (وهذه النسبة   

األخيرة، على ما يؤكد القيمون على المؤشر، في حين أن ثقة الجمهور اإلسرائيلي بسائر المؤسـسات ظلّـت                  
  . تراوح بين مّد وجزر

توى أما الصحافيون أنفسهم فقد عبروا، كما أظهر المؤشر، عن مستوى معّين من الثقة باإلعالم أعلى من مـس                 
  . ثقة سائر الجمهور، في حين أن مستوى ثقتهم بالمؤسسات السياسية كان أدنى من مستوى ثقة سائر الجمهور

  : ومن المعطيات البارزة األخرى في مواقف الجمهور والصحافيين حيال اإلعالم اإلسرائيلي نذكر ما يلي
ف االجتماعية واأليديولوجية لإلعالم، في     أوال الجمهور عموما معنّي أكثر من الصحافيين أنفسهم بالوظائ        ) �(

  . حين أن الصحافيين ال ينظرون إلى هذه الوظائف باعتبارها جزءا من دور اإلعالم في إسرائيل
مثالً دّل المؤشر على أن حوالى نصف الجمهور في إسرائيل يعّول على اإلعالم أن يؤدي دورا اجتماعيا مـا،                   

 بين مجموعات في المجتمع وأن يكرس سجاالً سياسيا أقـل عربـدة مـن            ويتوقع أن يخفّف من غلواء توترات     
 بالمئة يـرون أن     43(ويعتبر أكثر من ثلث الجمهور أن هناك جانبا أيديولوجيا في دور اإلعالم             . السجال القائم 

يلزمه بأن   بالمئة أن دور اإلعالم      37هذا الجانب يتحّدد في إكساب السكان اليهود قيما صهيونية، في حين يرى             
  ). يؤدي بالمواطنين إلى تأييد سياسة الحكومة
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ثانيا رغم نسبة الثقة الثابتة من لدن الجمهور باإلعالم اإلسرائيلي فقد قّيم الجمهور في إسرائيل أداء هـذا                  ) �(
ج بحكـم   ومن نافل القول ان التقييم لألداء العام يبقى مرتكزا أشّد أهمية للخـرو            . اإلعالم بكونه أداء غير جّيد    

  . موضوعي على هذا اإلعالم، ألنه ليس في مجّرد الثقة أو حتى عدم الثقة ما يعّوض عنه
على صلة بذلك فإن حوالى ثلث الجمهور اإلسرائيلي فقط قّيم بأن هذا اإلعالم يؤدي الوظائف المختلفة الملقـاة                  

ي موضوع دفع الحفاظ علـى حقـوق        والهوة األكبر بين مفهوم أداء إلعالم وبين تقييم هذا األداء هي ف           . عليه
  . اإلنسان خطوات إلى األمام

 بالمئة من الجمهور أن هذا الموضوع يشكل جزءا غير منفصل من دور اإلعالم، فإن أقل من                 66وبينما رأى   
  . الثلث يعتقدون أن اإلعالم اإلسرائيلي يدفع موضوع الحفاظ على حقوق اإلنسان إلى األمام

صحافيون على حّد سواء يعتقدون أن اإلعالم يؤثر على الجمهور إلى درجة كبيرة، فـي   ثالثًا الجمهور وال  ) �(
غير أن الـصحافيين يعتبـرون العالقـة بـين          . حين يواجه الجمهور صعوبات ّجمة في التأثير على اإلعالم        

  . السياسيين واإلعالم قوية وسلبية، وذلك أبعد بكثير مما يعتقده الجمهور
كذلك فـإن تقـديرهم     . حافيين لوضعية إسرائيل العمومية أدنى جودة من تقدير الجمهور        رابعا تقدير الص  ) �(

مـع ذلـك فـإن نقـد        . لمدى الديموقراطية واستقرار المنظومة اإلسرائيلية أدنى من تقدير الجمهور عمومـا          
  . الصحافيين حيال استغالل صناع القرار لمواقع القوة التي يشغلونها أدنى من نقد الجمهور

صـورة الـصحافي    <<ح هذه المالحظة األخيرة، أكثر من غيرها، المجال لالستغراق أكثر فأكثر في رسم              تفت
، من زاوية ارتباطه بصنّاع القرار تحديدا، سواء على المـستوى المهنـي أو علـى المـستوى                  >>اإلسرائيلي
ة اإلسرائيلية تحتاج إلى وقفـة      وإن إشكاليات هذه العالقة ومشكالتها في الممارسة اإلعالمية والسياسي        . المعيشي
  . خاصة

، الصادرة عن المركز الفلسطيني للدراسـات اإلسـرائيلية         >>أوراق إسرائيلية << من سلسلة    28في العدد رقم    
مدار، والذي جرى تخصيصه لموضوعة الفساد في إسرائيل، باالستناد إلى كتاب حول الموضوع ظهر حـديثًا                

في المنزلق مـن    : أصبحنا مثل سدوم  <<ون القضائية موشيه نغبي عنوانه      للكاتب والباحث اإلسرائيلي في الشؤ    
، صّب  >>أوضاع سيادة القانون في إسرائيل    <<وتمحور أساسا حول تدهور     >> دولة قانون إلى جمهورية موز    

األول : نغبي جام نقده، في ما يتعلق بتدهور تلك األوضاع إزاء قضايا الفساد بالتحديد، على عنوانين رئيـسين                
وبدرجة . والثاني الصحافة اإلسرائيلية  . سلطات تطبيق القانون، وباألساس مؤسسة المستشار القضائي للحكومة       

وفي هذا الـشأن أكـّد،      . ليست أدنى اهتماما من العنوان األول شّدد المؤلف على الدور المرتجى من الصحافة            
فـي  ) المحقّقـة ( وغيرها تمنع الـصحافة      مرارا وتكرارا، أن ضغوطًا خارجية اجتماعية وقضائية واقتصادية       

، >>كمعقّمة من الفساد المستشري في قمة النظام      <<إسرائيل، أو على األقل تحّدها، من القيام برسالتها الحيوية          
لكنه شّدد، في الموازاة، على أن تقلّص مساهمة الصحافة في محاربة الفساد ال يمكن أن يعزى                . على حّد تعبيره  
قانونية والثقافية والتجارية واالجتماعية التي تعمل من داخلها، وإنما يعزى أيضا إلى التـدهور              فقط إلى البيئة ال   

القيمي الخطير للصحافة ذاتها، والتي في أجزاء واسعة وسائدة فيها تحولت من إعالم محقق إلى إعالم مستسلم،                 
  . أي إلى إعالم يلّوح بذنبه تحت أقدام المجرم بدل أن ينبح في وجهه

  ة الصحافة في إسرائيل حري
 هـي حريـة مقيـدة،    2005نفسه بأن حرية الصحافة في إسرائيل >> مؤشر الديموقراطية اإلسرائيلية<<ينّوه  

  ). Freedom House(العالمية >> البيت الحر<<وذلك بموجب معطيات مؤشر حرية الصحافة لمؤسسة 
عيار الدولي، وهي مقّيدة لدى مقايستها مع مثل        بكلمات أخرى فإن حرية الصحافة في إسرائيل ال تتناسب مع الم          

  . هذه الحرية في ديموقراطيات أخرى في العالم
ومرتكـز هـذا    . غير أنه عند هذه النقطة يتجنّد القّيمون على المؤشر للدفاع عن حرية الصحافة في إسـرائيل               

نيـة القائمـة فـي      الظـروف األم  <<السالفة ليست حساسة كفايـة ل     >> البيت الحر <<الدفاع هو أن مؤسسة     
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وجـود أصـول    <<وإلـى   >> إسهام محكمة العدل العليا   <<، كما أنها ال تتطرق إلى ما يسمونه ب        >>إسرائيل
  . تحّد من المساس بحرية الصحافة>> لعبة

غير أن المدافعين يقّرون، في الوقت نفسه، بوجود آلية محكمة تتحكم فيها المؤسسة اإلسرائيلية تحظر إمكانيـة                 
كما يشيرون، في الـسياق  . >>حجة األمن<<افية الحّرة، وذلك بمجرد لجوء السلطات المعنية إلى   الكتابة الصح 

ذاته، إلى أن الصحافيين الذين يعملون في المناطق الفلسطينية المحتلة يخضعون لقيود أشّد خطـورة وشـموالً                 
  . ين العرب والفلسطينيينوكثافة من تلك التي يخضع لها زمالؤهم اإلسرائيليون، ويخّصون بالذكر الصحافي

 2000ومع أن هؤالء أنفسهم يشيرون بقلق إلى ارتفاع عدد حاالت الهجوم واالعتداء على الصحافيين منذ سنة                 
، إال أنهم يشيرون باكتفاء إلى خفوت حّدة هذا األمر في السنوات الثالث التـي            )موعد انفجار انتفاضة األقصى   (

، 2002ثالثة قتلى في    : يين أثناء قيامهم بواجبهم حاالت معدودة     ، حيث كانت حاالت موت صحاف     2005سبقت  
  . 2004 وقتيل واحد في 2002وقتيالن في 

وهم ينوهون، لتعزيز هذا االكتفاء، بأن جميع حاالت االعتداء التي جرى توثيقها واإلبالغ عنها إلـى الهيئـات                  
لسطينية أو على تخومهـا، وكانـت       ، حصلت في المناطق الف    2005 حتى سنة    1999المختصة، بدءا من سنة     

  ! >>مكافحة اإلرهاب<<بمعظمها مرتبطة بعمليات جنود الجيش اإلسرائيلي وقوات األمن في إطار 
على رغم ذلك فإن ما يبقى هو أن حرية الصحافة في إسرائيل هي حرية مغلولة بفعل فاعل غير مجهول هـو                     

دولـة  <<لحّد الذي قد يدفع بإسرائيل دفعا نحو تعريفها بأنها المؤسسة اإلسرائيلية السياسية واألمنية، وذلك إلى ا 
الذي >> مؤشر الديموقراطية اإلسرائيلية  <<في هذا المضمار، حسبما أشير في طبعات سابقة من          >> شبه حّرة 

، حتى من قبل أن يكون اإلعالم هو المحور الوحيد، كما هي الحال في هذا               2003بدأ يصدر كدورية سنوية في      
  . 2005لسنة المؤشر 

  دور الصحافة 
وفي هـذا   . يشّدد الخبير القضائي موشيه نغبي، في كتابه المشار إليه أعاله، على الدور المرتجى من الصحافة              

الشأن يؤكد، مرارا وتكرارا، أن ضغوطًا خارجية اجتماعية وقضائية واقتـصادية وغيرهـا تمنـع الـصحافة                 
كمعقّمة من الفساد المستشري فـي      <<ها، من القيام برسالتها الحيوية      في إسرائيل، أو على األقل تحدّ     ) المحقّقة(

لكنه يشّدد، في الموازاة، على أن تقلّص مساهمة الصحافة في محاربة الفساد ال يمكن أن يعزى                . >>قمة النظام 
ا إلى التـدهور    فقط إلى البيئة القانونية والثقافية والتجارية واالجتماعية التي تعمل من داخلها، وإنما يعزى أيض             

القيمي الخطير للصحافة ذاتها، والتي في أجزاء واسعة وسائدة فيها تحولت من إعالم محقق إلى إعالم مستسلم،                 
أي إلى إعالم يلّوح بذنبه تحت أقدام المجرم بدل أن ينبح في وجهه، وفـي أسـوأ الحـاالت يقـوم للمفارقـة                       

  . >> تطبيق القانونبالتكشير عن أنيابه، بالذات في وجه المسؤولين عن<<
عندما تلّوث الصحافة نفسها لن يكون من الـسهل طبعـا أن تقـوم بمحاربـة الفـساد              : ويتابع في السياق ذاته   

وعندما يتم استضافة الـصحافيين مجانًـا فـي الفنـادق           . المستشري في القمة الحاكمة عن قناعة وبأيد نظيفة       
ة أخرى من جهات تجارية وغيرها يقومون بالكتابـة         ويحصلون مجانًا على تذاكر سفر ووجبات ومصالح نفعي       

عنها وهذا لألسف أمر شائع يصبح من الصعب عليهم شجب وباء المصالح النفعية في أروقة الجهاز السلطوي                 
أشخاص مستقيمين وزاهدين   <<فهم قد يهاجمون من يحاربون هذا الوباء ويصفونهم ب        : والعام، بل على العكس   

  . >>فات أوانهم
كما أن جهاز تطبيـق     . لية تجاوز هذه الوضعية فليست الصحافة وحدها هي التي تتحملها برأي نغبي           أما مسؤو 

  . القانون ال يمكن أن يضطلع بها بمفرده
والمستشار القضائي للحكومة ورئيس مجلـس الـصحافة        (ولتوضيح مقصده فإنه يعيد إلى األذهان أن القاضي         

الهجوم على جهـاز    << خطاب وداعه لمحكمة العدل العليا من أن         ، البروفيسور إسحاق زمير، حذّر في     )سابقًا
تطبيق القانون هو عمليا هجوم على جهاز القضاء نفسه، حيث أنه ال وجـود لجهـاز القـضاء دون تطبيـق                     
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ببنى سلوكية  ) أكثر من أي شيء آخر    (تنفيذ القانون بشكل معقول منوط      <<وهكذا، حسب قوله، فإن     . >>القانون
االستخفاف بالـسلوك   <<فإنه بسبب   . >>وعي واسع للجمهور والقياديين بأن ينهجوا نهجا أخالقيا       أخالقية، أي ب  
لمجتمع أخالقي، ذي جودة وقوة، أن يتغّير       ) حتى(يمكن  <<، حسبما حذر البروفيسور زمير،      >>األخالقي العام 

ومن شأن الطريـق  . فيها مكروهةوأن يصبح مجتمعا فاسدا، مثلما حدث في دول كثيرة في العالم، تعتبر الحياة  
  . >>إلى ذلك أن تكون قصيرة وسريعة

: وفي ما يشبه التحذير مما قد يسفر عنه الحاضر األسود من مستقبل أشّد قتاما، يعقب نغبي على ذلـك بقولـه                    
  . لقالكثير من اإلسرائيليين باتوا يشعرون ويخشون من أن نكون قد اقتربنا إلى نهاية الطريق، إلى أسفل المنز

عيد الفـصح   <<ومن ذلك على سبيل المثال أنه في        . شواهد هذه الخشية ما زالت تترى منذ صدور كتاب نغبي         
القنـاة  (، رأت الصحافية اإلسرائيلية البـارزة شـيلي يحيمـوفيتش           )2005أبريل  / أواخر نيسان (>> العبري

ئيل قاب قوسين أو أدنـى مـن أن         ، أن إسرا  >>العمل<< عن الئحة    17، عضو الكنيست ال   )التلفزيونية الثانية 
، وهما المستوى المتردي لنزاهة الحكم، مـن        >>دولة تسيطر عليها الميزتان األبرز لجمهورية الموز      <<تكون  

  . جهة، والفجوات الهائلة بين الفقراء واألغنياء، من جهة أخرى
ا حول الصحافة المحققـة     تحقيقً) 2005سبتمبر  / عدد أيلول (>> العين السابعة <<في الوقت نفسه نشرت مجلة      

أعرب في سياقه أغلب المراسلين والمحررين الصحافيين، الذين تمت محاورتهم في نطاقه، وخاصة العـاملين               
، وهي أوسع الصحف العبرية انتشاراً في إسـرائيل، عـن قلقهـم             >>يديعوت أحرونوت <<منهم في صحيفة    

>> التحقيقات الصحافية السياسية  <<يرة في كمية    وخشيتهم إزاء ما يرون أنه تراجع واضح خالل السنوات األخ         
  . على وجه العموم>> المحققة<<بشكل خاص، وانحسار مستمر لدور الصحافة اإلسرائيلية 

  27/2/2006السفير 
 

 َحَماس :قصيدة .53
 عبد الّرحمن بارود. د

     َرج       الُمَعسكرَوَصهيُل       الِجياِد     فالصبُح    أسفَر..     َأقِْدِمي    َيا   َحَماُس
 قيَصُر    الّروِم     َعن      قَريٍب     َسُيعقَر  ِإن   قيَصُر   الّروِم      َأرغَى)   1(ال  تَُراعي

 َمن    ُيحاِرب    َرب    الّسَمواِت   ُيكَسر  :تَُدّوي)         2(في     شَراييِننَا       المثَاني
 ِمَن    الذَّر)    3(َيَر   أعتَى    الُعتاِة    َأوَهى  لجّباِر    َمن    كَاَن       َسيفَاًفي   َيميِن   ا

* * *  
 توَجتِك     السَما     ِبتَاٍج     ِمَن      الدر  فَالكَوُن    كَبر..   كَبِري     َيا     َحَماُس

 فََدُم     اَألوِلَياِء      في      الشَّرِق     نَور  ؤِك    َهدراًلم    تَِضع    في    الثََّرى    ِدما
 َوبِإخواِنَك         الصناِديِد            نَفخَر  َيا     ابَن     َياِسيَن     َهنّأتَْك       المَعاِلي
    القُرآِن     ِفينَا      َوأثْمرطَاَب    غَرُس    )4(نَحُن     غَرُس    القُرآِن     ِمن     إيلَياٍء
 طبقَ    اَألرَض     َموُجُه    لَيَس     ُيحَصر  )5(وَيُمد       النَّهَر       الصغيَر      ُمحيطٌ

َوُيَولّي       َدهر        ..وُيقِبُل         َدهر  رى  وقيَصرقَاِذفٌ     في     الَجحيِم    ِكس 
 حاِرقٌ      كُلَّ     َمن      طَغَى     َوتَجّبر  َوِشهاب..          ِسلم       ِلَساِلٍمنَحُن    

 َونَصر         ُمَؤّزر)      6(َبَركاتُ      تَتَْرى  أّوُل    الغَيِث     ذَا،    َوإن    شَاَء     َرّبي
* * * 

 َواحتَِرس    َمن     َمَزاِلِق   الدرِب   َواحذَر  َواَضعَيا       َحماِسي        ِلإللِه          تَ
 تَلَعُن     اَألرَض     َوالسَما     َمن    تَكَبر  ال    تَُصعر     َيا    َعبُد     للنَّاِس     خَداً
خَِسيِس    الِخَصاِل   َيا   َعبُد    َأقِْلع    َعن  ال    تَنَاَمنوُس   في   الَعظِْم   َينْخَروالس     
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 َأرِض    فَاسُجد    ِلَمن    َأَعزَك    َواشْكُر  تَاُج    ِعز    تُوجتَُه   ُدوَن    َأهِل      الـ
 فَِإذا    َما     غََويتَ    تَخَْزى      َوتَخَسر  تَغْنَم)  7(   خَلفَ   َصاِحِب  الَحوِضنطَِلقْٱو
 فَهَو     ِمن     ِقرِدِه      َأخَس      َوَأحقَر       َيِبع      نَفَسُه      ِلِقرٍد      خَِسيٍسَمن
 ُينَحر)     8(ُرب    َباٍغ    ِبَسيِفِه    الَعضِب       تَُسلَّن    في    الَوَرى    َسيفَ    َبغٍْيال
إلكُن      َهاً      َرِحيماً     َرِحيماً     تَِجد  َوتُنَْصر       الَمظلُوَم      تُنَْجد      َوانُْصَرن 

 َوتُراثٌ        َعلَى       الرَُفُوِف       ُمغَبر      الَعدَل   فَهَو    في   الشَّرِق  ُحلْمُأنشُُروا
* * *  
      ِرَواِسي    الِجَباِل    َأرَسى    َوَأكَْبرِمن         ِبَحقِّها        َيا         ِرَجاالًفَخُذُوَها
 َوَعلَيَها      َأنتُم     ِمَن     النَّاِس      َأقَْدر  فََأهلَُها      الَيوَم        أنتُم..      ِإحِملُوَها
     القُلُوَب        َوَيبَهرَيْأِسُر   )      9(فَيلَقَاً      َيا   َحَماُس    ِمن    ِطيِن    َبدٍرَجددي
 ُهَو    َأقَوى    ِمن    كُلِّ    َجيٍش   ُمظَفَّر       ِمن     ِإلِهكُم     َجيشَ     ُرعٍبَولَكُم

* * * 
 َباِسالً     ِمن      ِدَماِئِه    التُّرُب      َأحَمر       َيا     َحَماُس      شَعَباً      َأِبياًَضمدي
 ُه     َوَساُموُه     كُلَّ      فُحٍش      َوُمنْكَر              َوَجدُعوُه             َوَعروَسَرقُوُه
 َوهَو     في     السجِن     ِبالَحِديِد   ُمَجنَْزر  َوثَاقَاً)      10(     َأن     شَدُه     اللّنِْبيُمنذُ

 تََجمَهر)      11(َوَعلَيِه      َحتَّى     الُبغَاثُ        ِعشِْريَن      َعاَماً       الُوُحوشُنََهشَتُه
ِكي   ِبالَالًلَمَيَزْل    في    الَعذَاِب    َيح      َهرخُوِر   َوُيصَوهَو    ُيشَْوى    َعلَى    الص 
َيقُبُرونَا     َوَيْأَبىكَم      َأَراُدوا      َأن       نَُموتَ     َونُقَْبر      َماِلُك     الُملِْك     َأن 
 ِمن     ِتالَِل     الرَماِد     كَاُألسِد     تَزَأر        ُأحِرقَتْ       ِفِلسِطيُن       َهبتْكُلََّما

 م        َمقَاِبُر         تُحفَرفَلََدينَا        لَكُ      َيا    َيُهوُد    ِمن    َحيثُ    ِجْئتُمِإرِجُعوا
 َموِعد     ِفي      ِكتَاِب     َربي     ُمَسطَّر        قَبَل     َأن     َيِحلَّ      َعلَيكُمِإرَحلُوا
ُيوَن        َصاَعاً        ِبَصاٍعَسنَُردِبَألٍْف            الد     ِبَصاَعيِن      َأو     َأوَوَأكثَر    
 ِإنَُّه     تَحتَ      ِقشَْرِة     اَألرِض     َيهِدر        لَكُم     طَاقَةٌ       ِبطُوفَاِن      نُوٍحَما

َباُءَصَرَعتْكُم12(  َصه  (  ِرخَم   ِمن)13)(َباٍل(  َوشََرتكُم)14     (ِعَصاَبةُ     الِحقِْد     َوالشَّر 
 َوفُؤاد     ِمن      قَبِل      َدهٍر       تََحجر؟  ِدي   َرْأس   ِمَن    لَعقِْل   خَاٍو    ُيجكَيفَ

* * * 
 ُجوُركُم     َألْفُ     َمرٍة      قَد      تَكَرر       الغَرِب     الَ     تَُجوُروا      َعلَينَاقَاَدةَ

 َوالَهَوى      َيصَرُع     الُعقُوَل      َوَيسَحر  ينَاِن       ِفيكُم       َوالَعَمى       قَِرالَهَوى
 تَقشَِعر       السَماُء       ِمنُه         َوتُذَعر  ُصهُيوَن    ِرجس.   ُصهُيوَن)   15(   تََولَّواالَ

 ا     ذَِلَك      الضِميُر     الُمخَدرلَو    َصَح       َأوَل     ِبنَصِركُم     ِمن      َيُهوٍدنَحُن
 شَعُبنَا    ِفي     الدَماِء     َأرَسى     َوَأبَحر       فَوقَ      الغَبراِء      َأضَيُع      ِمنَّالَيَس

  ِبُرٍز       َوُسكَّرَأم      نَِبيُع     الِحَمى                     ِبَحفْنَِة            ُيوُرو؟َأتُِذلّونَنَا
 ُمشَرَعاتٌ       ِلخَلِْقِه       الَ        تَُسكَّر         َباَبكُم        فَأبَواُب        َربيَأغِْلقُوا
 قَرَعز       ِفي      ُملِْكِه      فََأغْنَى     َوَأفْ       ِفي    َيَديِه     الَ     ِفي    َيَديكُمِرزقُنَا
 الَ     َيِبيُع     الَعِريَن      ِشبُل     الغََضنْفَر  َيا      غَِبي      تَغَور)     16(     ِلقَاُروَنقُْل

 ِمن        ُعُبوِديةَ        الِعَباِد         تََحرر       َأن      ِفي     ِفِلسِطيَن    شَعباًَواعلَُموا
17(يَم   نَِشلَن   (ِد  َحتَّىِحَمانَا  الُحَساَم   ِفي   الِغم    ُس   َعنَحَل   الرَِجَير)18   (رالُمطَه 

* * * 
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 فالَبَراِكيُن       َأوشَكَتْ      َأن       تُفَجر      َيا     َحَماُس     خَيَل      الَمنَاَياَأسِرِجي
َدِعيكَفَ(    قَلَْب    ِإصَها)   19)(اِمرَرِعيَواص  َحرِبَجحيٍم،       فالنَّاُر       ِبالنَّاِر       تُد 

 َوطَِريقٌ       ِللَحقِّ       َوالَعدِل       َأقَْصر          تَمَسخُ        الطُّغَاةَ         قُُروَداًلُغَةٌ
َعاً      َوقَدنَا      َدَماً      َوَدمَبكَي      لَِكن  َبرِه      كُلُّ      ِعلٍْج      َوَأدُأذْنَي      َسد 

 َباتَ       ِبالَبْأِس       َوالُبطُولَِة       َيزخَر      خَيلَكُم     فَِفي    الشَّرِق   َبحرَأسِرُجوا
 (21(الِفرَدوِس     ِبالدِم     تُمَهرَوَعُروُس      الساِلِكيَن      ِللخُلِْد      قَاٍن)     20(َمدَرُج
 َوَبِرْئنَا        ِممن        َيخُوُن       َوَيغِْدر       ِبعنَا     الَمِليَك      َبيَعةَ      ِصدٍقنَحُن

 ِت     َزمَجرفَِإذَا     خَاَض     لُجةَ     الَمو  )23(َصُموٍت)  22(   الثَّغَْر  كُلُّ  طِِرٍفَيحُرُس
* * * 
 َوِفِلسطيُن           ِباسِمكُم            تَتََعطَّر  َحيفَا       إلَيكُم      َوَيافَا)     24(ِإشَْرَأبتْ

25(     َأنَىِإن     (اآلَن     ِعتقَُُها    ِبَيَديكُم  رالُمقَد    ِض    َمن    َيُردَما    َعلَى    اَألر 
 َوُسُيوفٌ      ِبَعيِن       َجالُوتَ       تَقطُر        ِبَمرِج        ِحطِّيَن        ُدقَّتَْوطُُبوٌل
 ِلَحَماٍس     ِمن     ُسنُْدِس   الخُلِْد    َأخَضر         الَيرُموِك       َهزتْ        ِلَواءاًَوِرَياُح

 َعاِشقُ     الَموِت    في     الَمَياِديِن     َيظْفَر  الشََّهاَدةَ     تَحَيوا     َبِني     اعشَقُوا      َيا
* * * 
 (27(كَالَبغِْل   َينْخَر)   26(َصاِحَب    الَهيلََماِن         اَألرذَلُوَن       َحتَّى         َرَأينَاُصِعقَ
 (28(فَهَو    َيهِذي    ِبغَيِر    َعقٍْل     َوَيزَحر      القَلُب     ِبالِذي     كَاَن     ُيخِفيطَفََح

 فَهَو     َبيَن     اَألحَجاِر    َيجِري    َوَيعثُر         َعيشَُه        َعلَيِه       َحَماسنَغََّصتْ
  ِعشِريَن      َسيفَاً     ِلَيثَأرفَهَو     َيبِغي               ِقدَماً           قَتَلنَا         َأَباُهَوكََأنَّا

* * * 
 وَأَسروا    النَّجَوى    َبَما     لَيَس    ُيذْكَر  )29(      الصهَباُء      َبيَن     النََّداَمىَوتَُدوُر

 َعبد    ُمَسير)    30(كُلُُّهم     ِفي     الِخَزاِم       ِمن     كُلِّ     ِجنٍْس     َولَوٍنَوالنََداَمى
 (31(غَنَم    ِفي    َمَراِبِض     السوِء     تَيَعر      َما      َسِمعتَُهم      قُلْتَ     ُسحقَاًَوِإذَا
 َيمنَُع    الشَّمَس    َأن     تَِضيَء     َوتَظَهر       ِحلْفُ     الدَجى      تََأبطَ     شَراًذَاَك
 تََبخَّر...      كُلُّ      تَخِْطيِطكُم       ِبلَيٍل    خَفَاِفيشُ    ِحلْفُكُم     تَحتَ     نَعِلي  َيا

 نَار       تَُسعر)      32(َوِلِحلِف      الفُجاِر      َرغَْم    َأنِْفكُم     شَمُس    َربيَأشَْرقَتْ
 َمن     َرَماَها     َيصَرعُه     َربي     َوَينَْحر      ُجنِْد     َربي    الفُرَساِن    َمن َوَحَماُس
 (33(َولََها    ِفي    الَعِريِن     ِملَْيوُن    قَسَور       السيفَ    ِفي    قُلُوِب    اَألَعاِديتُغِْمُد

* * * 
 ِبَك     ُعذْنَا     ِمما     نَخَافُ     َونَحذَر  ُركَنَّا         ِللطُّغَاِة         الَ          تَتَْربنَا
 َأرَعَد     الَجو       ِبالصَواِريِخ       َوَأمطَر        الغَاِب      ِدينُُه     القَتُْل      لَماَعالَُم
َعالَمِريُه       َيجَموَياِط        َأدكَقَِطيِع          ِبالسَزرثُ   تُجَزى    ِإلَى   َحي34(  الِمع) 

 كُلََّما        خَافَُهم        َأذَلُّوُه        َأكْثَر         أصنَاَم        ِإنٍْس        ِغالَظَاًَيتََرضى
 (35(َوى      َيتََضورَبيتُوُه       َعلَى      الطَّ        ِمنُْه      لُقَْمةَ     الخُبِز      َحتَّىَسَرقُوا

 َأو      قَرِِيٍب       فَظٍّ      َعلَينَا       تَنَمر  غَِليٍظ)      36(     تَِكلْنَا     ِإلَى      ُعتُلٍّالَ
 نْشَرفَتَرى      ُأمةً      ِمَن      القَبِر       تُ        الَعيُن     َعن     َوِلي     َحِميٍمتَبَحثُ
 َراِجَماٍت     ِفي     الَبر     َوالَبحِر    َوالَبرّْ        اَألرَباُب      فَابَعثْ      َعلَيِهمطَوقَتَْها
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* * * 
 نَفَْحةً    َمن     ِرَضاَك     نَسَعد     َونَظْفَر      قَديَم     اِإلحَساِن     َأحِسن      ِإلَينَاَيا
نَاًُلُأجِمنَاٱَو       ِمنَّا      َعقْالً      َوقَلَْباً       َوَعيِر    َوحهغََواِئِل    الد    ٱ     ِمنُبرج 
َباًَهباً     َوقُرلَُدنَْك    ُحب    لَنَا     ِمن      شَرِم     ُيحِفي   ِعلَْيِة    القَو    دفَاَز    َعب 
 ِمن    ُبُدوِر    السَماِء     َأبَهى     َوَأنَْضر؟  )37(ا     َسبُعوَن     َألْفَ      َوِلي     ِمنََّأيَن

 َمن   فَوِق  َأشَْرِف   ِمنَْبر)  38(خَيَر   شَرٍب      الَحوِض    َسيُد     الخَلِْق     َيدُعوَوَعلَى
 (41(َونُحَبر)  40(ِفي  قُُصوِر  الِفرَدوِس  نُحَبى  ٍء      َجِزيٍلِمن       َعطَا)      39(َوِبِكفْلَيِن
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