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  نفي تهديده باالستقالةعباس ي .1
نفى محمود عباس أن يكون قد هدد بتقديم استقالته في حال لم تقتنع حمـاس بتغييـر                  : صادق ناشر  -صنعاء  

 إال في حال عجزه عن تنفيـذ  , على ذلكمواقفها بما يتواءم واستحقاقات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى انه لن يقدم       
ن لدى الفلسطينيين خيارات في حال عدم التزام إسرائيل         أخبيه، قائالً   برنامجه السياسي الذي نال بموجبة ثقة نا      

 أن ثمة تباينات في وجهات النظر بين حركتي فتح وحمـاس، إال أن اآلمـال                 من جهة أخرى   وأوضح .بالسالم
 .متزايدة في أن يتمكن شركاء العمل السياسي من تجاوز هذه التباينات بما ينصب في صالح القضية الفلسطينية                

أعرب عن أمله في أن تسهم العواصم العربية في تقديم أوجه الـدعم المـادي               , وعلى صعيد الصعوبات المالية   
مؤسـسات وبمـا    الالمطلوب كي تتمكن السلطة من مواجهة التزامات المرحلة المقبلة وبخاصة ما يتعلق ببناء              

  .يحقق األمن واالستقرار للشعب الفلسطيني
  28/2/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ال نوافق على اعتبار عباس خارج اللعبة السياسية: إسرائيل .2

نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر مسؤول في ديوان رئاسـة   :28/2/2006 في الـسفير   حلمي موسى كتب  
وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تتوقع من أبو        . الحكومة قوله أن إسرائيل ال تعتبر محمود عباس غير ذي شأن          

وأكد المصدر انـه بـرغم      . على نزع سالح حماس وفقا لما وعد به قبل االنتخابات الفلسطينية          مازن أن يعمل    
وأعلن . ذلك، فإن ابو مازن ال يزال يمتلك القدرة على العمل ال سيما في ضوء بقاء قوات األمن تحت سيطرته                  
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ان ال خالف بينه وبـين      أولمرت في مؤتمر انتخابي أمس أنه يأمل أال يقدم ابو مازن على االستقالة، موضحا               
وقال أن  . ليفني حول تعبير غير ذي شأن بخصوص الرئيس الفلسطيني، ولكن أقوالها لم تفهم بالشكل الصحيح              

إسرائيل ستواصل بذل كل جهد ممكن لمواصلة العملية السياسية مضيفا نحن نعرف أن الظروف ليست بسيطة،                
. إن حماس ال تخيفنا وال تهدد وجودنا       . مما كنا نتمنى   وان واقع ما بعد صعود حماس بات أكثر تعقيدا وأصعب         

سنواصل بذل الجهد إلحداث    . إن حماس عدو صعب، وإذا اضطررنا سوف نعرف كيف نحاربه عند الضرورة           
  . انقالب سياسي، من أجل إقامة جيرة على أساس التفاهم

لواليات المتحدة تفـاهم مطلـق فـي         بيننا وبين ا   :وحول الخالفات مع اإلدارة األميركية بشأن أبو مازن، قال        
فالواليات المتحدة تقف بقوة وتعزز موقفنـا، بعـدم         . وليس في ذلك أي ذرة سوء فهم أو خالف        . االستراتيجيا

والواليـات  . إجراء مفاوضات مع من ال يعلن بصوت جهوري أنه مستعد لالعتراف بحق إسرائيل في الوجود              
 وأصدر بيريز بيانا قال فيه أن على إسرائيل مواصلة التحـاور            .المتحدة شريكة في مسعى تحقيق تقدم سياسي      

مع أبو مازن بوصفه المسؤول عن العالقات الخارجية للفلسطينيين وهو الذي يملك القوة الدستورية للدعوة إلى                
يكـون  أما اإلدارة األميركية، فتحاول التوضيح لإلسرائيليين بأن أبو مازن قد      . إجراء استفتاء أو تبديل الحكومة    

ولذلك تصر اإلدارة األميركية    . المالذ لفكرة التسوية وأنه من دونه ال يمكن الحديث عن وجود شريك فلسطيني            
  . أمام المسؤولين اإلسرائيليين على وجوب الكف عن تجاهل أبو مازن والسعي لتعزيز قوته

ئيلي كبير صرح لوكالـة     مسؤول إسرا أن  ب  .ف.أنقالً عن   القدس   من 28/2/2006األيام الفلسطينية   وذكرت  
ومن غيـر المناسـب      .تعبير غير مناسب  ،  فرانس برس بالقول ال نعتبر أبو مازن خارج إطار اللعبة السياسية          

  .حالياً انتقاد أبو مازن، ما دام العالم أجمع، بما فيه الواليات المتحدة، مع هذا الرأي
قول ليفنـي دفـع     أن   28/2/2006إلماراتية  الخليج ا  جاء في    وكاالتوالغزة طاهر النونو    وعن مراسلها في    

 50يوفال شتاينتز إلى التساؤل قائال إذا كانت السلطة الفلسطينية إرهابية فلماذا حولت لهـا حكومـة اولمـرت       
 وحماس التي ستستبعد طالما لم تحترم       ،واعتبر بينيس انه يجب التمييز بين عباس وهو محاورنا        . مليون دوالر؟ 

 أمس هجوما جديدا على عباس قائلة انه هو المسؤول          ليفنيوشنت   .حددتها االسرة الدولية  المبادئ الثالثة التي    
  .عن فوز حماس

  
  حكومة ستكون ائتالفيةال: هنية .3

اسماعيل هنية أعلن أمس ان الحكومة التي يعمل        أن  : غزة من   28/2/2006 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس ذكر
واضاف ان اي حكومة في مثل الوضع       . ين االئتالف والتكنوقراط  بتجمع  , على تشكيلها ستكون حكومة ائتالفية    

  . اشهر6-3خطة اسعاف من اعتماد  مما يدفعنا إلى, الفلسطيني لها خطة طويلة المدى وخطة قصيرة
 الزهار ان على االقلية ان تستجيب لشروط االكثرية توضيح :البحر الميت من 28/2/2006 الدستور وأوردت

  أما.ةمشاركاليس العكس، مؤكدا في الوقت ذاته على استمرار المشاورات مع فتح حول ولفي تشكيل الحكومة 
ه حول ماهية برنامج الحكومة، مؤكدا ان فتح ورد على ما طرحال بانتظار هممن جانبه ان فقد قال عزام االحمد

ية العام مشيرا ان ال تستمر الحكومة حتى نهامن جهة أخرى وتوقع  .ال تطلب من حماس االعتراف باسرائيل
  .الى احتمال حل المجلس التشريعي، واجراء انتخابات جديدة

 على , الجبهة الديموقراطيةنأ قيس عبد الكريم ولقإلى  :رام اهللامن  28/2/2006القدس الفلسطينية ولفتت 
 بحث بشكل جدي إمكانية المشاركة في حكومة ائتالف وطني في حال وجود برنامج مشترك يمكنلاستعداد ل

للقبول بحل سياسي تفاوضي يقوم على قاعدة قرارات ها  استعدادعلى مدىالوصول إليه بعد ان تجيب حماس 
الشرعية الدولية باعتبار ذلك أساسا ألية تسوية مع إسرائيل، وسقفا للعمل السياسي الفلسطيني في المرحلة 

عددية في المجلس من اجل المساس بالطابع  لالمتناع عن استخدام أغلبيتها الهااستعدادإضافة إلى مدى . الراهنة
  .الديمقراطي التعددي العلماني للمجتمع وللسلطة الفلسطينية
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ن حجم وزارات التكنـوقراط     بأ  فرحات د أسعد يأكت: نابلس من   27/2/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد
س علـى ضـرورة أن تخـضع        سيكون كبيًرا في الحكومة الفلسطينية القادمة، ألن هناك تفاهما داخـل حمـا            

 . عن مشاركة الفصائل من عدمه      النظر  بغض هاالوزارات، التي تحتاج إلى تكنوقراط لخبراء في مجاالت عمل        
 أكد أن الوزارات السيادية مثل الخارجية واألمن ستكونان سياسيتان بالدرجة األولى، ولن تعامالن كباقي               هإال أن 

  .وزارات التكنوقراط
 
  الحكومة في ظل التهديدات االسرائيليةد اجتماعات  تدرس كيفية عقحماس .4

 امنية فلسطينية حذرت امصادرأن : رام اهللا من وليد عوض عن مراسلها 28/2/2006 القدس العربي نشرت
 في االراضي الفلسطينية تطال عناصر وقادة من ىامس من مخطط اسرائيلي للشروع في حملة اغتياالت كبر

, ذلك ضوء ى التفكير في كيفية عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة هنية علهااالمر الذي اوجب علي, حماس
اعتزام اسرائيل منع افراد الحكومة المقبلة من حرية التنقل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما  إضافة إلى

لفيديو  ما يدور في اجتماعات مجلس الوزراء اذا ما عقدت بواسطة اى من التنصت االسرائيلي علىخشي
كونفرنس، ولذلك فانها ترجح عقد اجتماع في غزة برئاسة هنية واجتماع اخر بالضفة الغربية برئاسة نائب 

  .  وفق التقديراتحماسرئيس الوزراء الذي سيكون من 
أن االغتيـاالت   مـن    مصادر فلسطينية    هأضافتما  :  من غزة  28/2/2006 البيان    مراسل ماهر ابراهيم وذكر  

بدعوى أن الحركة تدعم بعض الفصائل التـي        , ء محسوبين على الجهاز العسكري لحماس     ستشمل أيضا أعضا  
ضربات سيكون جر الحركة إلى ردود أفعـال قبـل          ال أن الهدف الرئيسي من توجيه       ةوضح م .تطلق صواريخ 

  . االنتخابات اإلسرائيلية وخلط األوراق على الساحة الفلسطينية
 أن مصر حذرت إسرائيل من المـساس بإسـماعيل          إلى: القاهرةمن   28/2/2006الخليج اإلماراتية   ونوهت  

 خالل اتصاالت مكثفة جرت عبر القنوات الدبلوماسية على أن المساس به سيؤدي إلـى انفـالت                 ةشددمهنية،  
 .األوضاع سياسيا وأمنيا وزيادة حدة التوتر في غياب حكومة فلسطينية، ما يؤثر علـى االسـتقرار بالمنطقـة                 

  . تمثل الشعب الفلسطيني وال تمثل نفسها فقط,إن مصر نبهت إلى أن حماس بعد فوزها, مطلعةوقالت مصادر 
  
  حماس ستكون األكثر إلتزاما بالهدنة بعد تشكيل الحكومة: عباس .5

 ما مشيرا إلى عدم وجود, عباس ان حماس ملتزمة بالهدنة منذ ان أعلنتمحمود أكد :  محمد يونس-رام اهللا 
عتقد انها ستكون أكثر التزاماً كلما اقتربت من  بأنه يوأضاف. ي توجه لها بين الحين واآلخرات التديبرر التهدي

  .الى طاولة المفاوضات؟لعودة  اسرائيل تريد فعالً اوتسائل إن كانت. تشكيل الحكومة
  28/2/2006الحياة 

  
  أمريكا فشلت في إقناع الدول العربية بمنع الدعم عن حماس: الزهار .6

محمود الزهار، أن الواليات المتحدة فشلت في إقناع الدول العربية بمنع الدعم عن حكومة فلسطينية               أكد  : العقبة
  .جديدة برئاسة حماس، معرباً عن تفاؤله حيال الدعم العربي الذي يمكن أن يقدم خالل السنوات المقبلة

  27/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  دنالزعنون يعتذر للشعب الكويتي من األر .7

اعرب سليم الزعنون عن اعتذاره للشعب الكويتي عن االخطاء التي ارتكبتهـا             :البحر الميت من بدر العمران    
في مداخلة له خالل اجتماعات المـؤتمر الثـاني عـشر لالتحـاد             , القيادة الفلسطينية خالل االحتالل العراقي    

لى اسـتعداد تـام لتوضـيح الموقـف         من جهته اكد محمود الزهار انه ع      و.  امس عمانالبرلماني العربي في    
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 ان  اوضح م .الفلسطيني الذي اتخذته القيادة السياسية السابقة من االحتالل العراقي الى كل االطراف في الكويت             
نحن لم نكن يوما محورا عربيا في يد        , الئقاأضاف  و .محمود عباس اعتذر للكويت نيابة عن الشعب الفلسطيني       

وموقفنا لـم يختلـف     , لداخلي سواء كان في داخل الدولة او بين دولة واخرى         ونحن ضد االقتتال ا   , محور آخر 
وليـد   إال أن    .كنا على خالف مع القيادة الفلسطينية نتيجة الموقف الذي اتخذته آنذاك          حيث  , ووثائقنا تثبت ذلك  

ؤسـسات   يجب ان يأتي من الم     معتبرا أنه الجري الذي يشارك ضمن الوفد الكويتي رفض االعتذار الفلسطيني          
مضيفا ان ال احد يملك في مجلس االمة توجيه الـدعوة الـى الزعنـون                .الدستورية وليس من قبل االشخاص    

  . الن هذا الحق مقتصر على قرار المجلس,لحضور جلسة البرلمان
  28/2/2006السياسة الكويتية 

  
  أبومازن وحماس تحالف مصالح على حساب الشعارات : تحليل .8

 بإعالنه انه سيقدم على االستقالة يكون محمود عباس قد وضع حماس امـام حقيقـة   :مرام اهللا ـ محمد إبراهي 
 ,تراجعت قوة  فـتح    لقد  و. اذا وضعتم العراقيل في طريقي فإنني سأترككم من دون غطاء         : بالغة القسوة مفادها  

زادت قوة قبضته    قوة ابومازن نفسه كرئيس زادت عما كانت عليه، فمن جهة            إال أن بعد االنتخابات التشريعية      
وفي الوقت نفسه زادت قوتـه      . على فتح المهزومة التي ال أمل لها بمواصلة ممارسة السلطة سوى من خالله            

إزاء حماس التي تواجه حصارا غربيا لن ينقذها منه سوى شخصه المقبول من جميع األطراف الدولية صاحبة                 
 رغم تدينه الذي ال شك فيه، إلى مدرسـة سياسـية            وينتمي أبومازن . التأثير السياسي واالقتصادي في المنطقة    

مناقضة لمدرسة حماس، فهو ال يؤمن بأي شكل من أشكال العنف والمقاومة المسلحة معتبرا ان المفاوضـات                 
وفي المقابل فإن حماس    . هي األداة الوحيدة التي يمكن للطرف الضعيف في معادلة الصراع اتباعها لنيل حقوقه            

ة العمليات العسكرية بما فيها تلك الموجهة ضد المدنيين والتي أكسبتها إلـى جانـب               نشأت وتوسعت على قاعد   
وترقب حماس باهتمام كبيـر وفـود الـدول          . الشعبية الداخلية عدوا خارجيا خاصة من قبل المجتمع الدولي        

للـشرعية   واإلعراب عن رغبتها في مواصلة دعمه كرمـز          ,عباساألجنبية التي تتوجه إلى مقر الرئاسة للقاء        
 إقامة عالقة تحـالف وثيقـة مـع         الحركةوفي لقاءاتها الداخلية قررت     . السياسية الفلسطينية بعيدا عن حماس    

لكن حرص الحركة على جمهورها    . أبومازن لكونه السفينة التي يمكن لها ان تعبر فيها بحر الشرعية السياسية           
 يطالبهـا  هـو ف. عبـاس قض من نوع مـا مـع   الكثير وعلى مكانتها وصورتها كحركة مقاومة تضعها في تنا 

 سيتحالفان  أنهما ,الطرفينويقول مقربون من    . شكل تناقضا مع برامجها وتوجهاتها التقليدية     تبالتزامات سياسية   
غير ان ابومازن يواجه بذلك انتقادات من حركته التي يحذره العديد من           .في موضعي اإلصالح واألمن الداخلي    

فـي   فتح الراغبة في إسقاط حماس     ويتوقع كثير من المراقبين أن تقف      . باءة حماس قادتها من الوقوع تحت ع    
 الراغب في إقامة حكومة وحدة وطنية       عباسوبخالف موقف   . أسرع فترة ممكنة عائقا أمام عالقة التحالف هذه       

قـاء فـي    فان  فتح ترغب في الب     ,يتمكن عبرها من صد الضغوط الخارجية والقيام بخطوات اإلصالح الداخلية         
مقاعد المعارضة ومواصلة سياسة المناكفة مع حماس حتى تسقط حكومتها لتفسح الطريق إليها للصعود مجددا               

 , فتح باب المشاركة في الحكومة الجديدة فان خيارات حماس ستكون محصورة جدا            وإذا ما أغلقت  . إلى السلطة 
  .ما يجعلها في حاجة دائمة للتحالف مع عباسم

  28/2/2006البيان  
  

   اسلحة الى المخيماتادخالحماس تنفي  .9
 ادخـال أسـلحة الـى       إننا في حركة حماس وإزاء خبر      :  قوله ممثل حركة حماس في لبنان    نشرت النهار عن    

   :  نؤكد ما يليمخيمات لبنان
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إن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيالً، ونربأ بجريدة النهار أن تنشر هذا الخبر المدسـوس والـذي    1
  . إلى تشويه صورة حركة حماس بعد فوزها الكاسح في االنتخابات التشريعية الفلسطينيةيهدف 

كانت دوماً عامل إصالح وتهدئة في كل التوترات التي حدثت          ) حماس(لقد أكدت التجربة العملية أن حركة         .2
ي إنهاء األحداث التي    في المخيمات الفلسطينية في لبنان في السنوات الخمس الماضية، ومن أمثلة ذلك دورها ف             

، بل إن الحركة قـدمت تعويـضات        2003حصلت بين حركة فتح وأطراف أخرى في مخيم عين الحلوة عام            
   .للمتضررين من هذه األحداث

تؤمن بمبدأ الحوار كأسلوب حضاري لمعالجة القضايا الخالفية بين الفصائل الفلـسطينية،       ) حماس(إن حركة    3
 في لبنان إلى حوار داخلي لتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تضم جميـع القـوى               وقد دعونا القوى الفلسطينية   

من أجل القيام بالدفاع عن قضايا شعبنا والمطالبة بحقوقه اإلنسانية والمدنية والسياسية في لبنان من               , والفصائل
 وصحيحة تخـدم     لبنانية صحية  -خالل الشروع في حوار جاٍد مع الحكومة اللبنانية، يؤسس لعالقات فلسطينية          

  .المصالح الفلسطينية واللبنانية العليا
  26/2/2006النهار اللبنانية 

  
  حماس تنفي مأسسة عالقاتها مع حزب اهللا .10

عدوان اتهامات موفاز لحماس بالعمل علي مأسسة عالقاتها مع حزب عاطف  ىنف :رام اهللا ـ من وليد عوض
 إلي نسج عالقات ى أية دولة أو أية جهة كانت، وإنما تسعحركة لن تقبل أن تكون تحت هيمنةالن أاهللا، مؤكداً 

 .قوية مع الدول العربية
  28/2/2006القدس العربي 

  
  حماس تقيم جولة قيادييها بعد االنتخابات التشريعية .11

عقد امس المكتب السياسي لحماس اجتماعات مطولة في دمشق لتقويم المرحلة :  ابراهيم حميدي-دمشق 
ان الدول وعدت بتعويض الخسائر حيث  ,ديي الحركة، والتي جرى وصفها بالناجحةاالولى من جولة قيا

  .ان تركيا وعدت بتمويل مشاريع في قطاع غزةكما  ,المالية
  28/2/2006الحياة 

  
   المساس بأي من قيادييهاحماس تحذر من  .12

يكون لها مـردود     س حماسحذر صالح البردويل امس من أن أي عملية تستهدف أحد قيادات             :غزة والوكاالت 
 تورط أي طرف فلسطيني فيمـا سـماه المـؤامرة األميركيـة             استبعد م .كبير جدا على الفاعل والمنطقة كلها     

التقرير بأنـه  من جهته  وصف محمد دحالن     بينما   . خالد مشعل   من  للتخلص ,اإلسرائيلية التي كشف عنها اخيرا    
 االمر مع الجهات الرسمية المختصة فـي مـصر          مؤكدا على انه سيتابع   . كالم مدسوس ال يستحق الرد والنفي     

، أن يكـون جهـازي       أيـضا  كما نفى توفيـق الطيـراوي      . كاتب التقرير والمجلة التي نشرته قانونيا      لمالحقة
  .المخابرات واالمن الوقائي الفلسطينيين أجريا اتصاالت مع جهاز الموساد اإلسرائيلي الغتيال مشعل
  28/2/2006البيان 

  
   عن ضغوط لدفعها للمشاركة في الحكومة المقبلة فتح تنفي انباء .13

  امسىاحمد عبد الرحمن نف  أن:رام اهللا من  وليد عوضعن مراسلها 28/2/2006القدس العربي نشرت 
 ان ى للمشاركة في الحكومة المقبلة، مشيرا الفتحاالنباء التي تحدثت عن ضغوط مصرية تمارس علي 
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 ان حركته عصية علي اكدمؤ, ركة القيادية التخاذ القرار النهائي هيئات الحىموضوع المشاركة سيعرض عل
 أكد من جانبهو .الضغوط وان قرارها رهن باعالن حماس االلتزام بالشرعية الدولية واالتفاقات التي رعتها

كما أن . رغبة بعدم المشاركةالنبيل عمرو ان ال تناقض بين المشاورات التي يجريها عزام االحمد مع حماس و
 ضوء ما وصفه ببرنامج وسلوك حماس الذي يكتنفه ى علفتحامس مشاركة , استبعد من جانبهبريل الرجوب ج

  .الغموض والتناقض
يعقد اجتماعا في رام اهللا في الرابع من آذار المقبل سالمجلس الثوري لفتح  إلى أن 28/2/2006 الحياة ونوهت
ية أعضاء الثوري يميلون الى عدم المشاركة والبقاء في وقال نبيل عمرو ان غالب. مشاركة في الحكومةاللبحث 

  .مقاعد المعارضة وتركيز االهتمام على اعادة بناء الحركة
 فتحان هيئات من  نبيل شعث هأعلنما  :رام اهللا من منتصر حمدان 28/2/2006 الحياة الجديدة وذكر مراسل

قبل وذلك في اطارعقد سلسلة االجتماعات التي القيادية ستكون في حالة شبه استنفار حتى بداية االسبوع الم
ستبدأ بعقد اجتماع اللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية لصياغة الخطط والتوجهات المتعلقة باعادة ترتيب 

  . قبل ان تقدم مقترحاتها الى اللجنة المركزية ومن ثم عرضها على اجتماع المجلس الثوري,اوضاع الحركة
  

   وهي في السلطة حماس لن تقاوم: حبيب .14
 مقتنعة بأن حماس لن تستطيع ممارسة المقاومة وهي في السلطة كمـا      ة الجهاد  قال خضر حبيب إن حرك     :غزة

 هـي  ولكن ستبقى   , يهانحن ال ننكر ان خروج فصيل ما من المقاومة سيؤثر عل          , قائالوأضاف  . كانت خارجها 
 وتـابع . ق الوحيد السترجاع الحق الفلـسطيني      وهي الطري  ,الخيار األفضل واألقوى نحو تحقيق أهداف شعبنا      

 لن يخدم الشعب الفلسطيني وقـضيته       ألن ذلك  ان حركته لن تدخل في هدنة طويلة األمد على اإلطالق،            ,قائال
  . العادلة

  28/2/2006البيان  
  

  الجهاد تهدد بضرب األهداف الحيوية واالستراتيجية في إسرائيل .15
. ف الحيوية واالستراتيجية في اسرائيل رداً على اي عدوان يستهدف غزة          هدد زياد النخالة بضرب االهدا     :غزة

واعتبـر  . وقال إن التهديدات الصهيونية باحتالل غزة تأتي في سياق الدعاية االنتخابية من قبل جنراالت العدو              
لتـي  ان تصعيد العدوان على المدن والمخيمات يستوجب ردا قويا من المقاومة موضحا ان حالة ضبط النفس ا                

المقاومة لديها من الطاقات واإلمكانـات       وأوضح أن    .التزمت بها الجهاد خالل الفترة الماضية لن تستمر طويال        
هدد جيش االحتالل بقصف اي سيارة فلسطينية تتحرك ليال في المنطقة           من جهة أخرى    . ما يؤهلها إليالم العدو   

  .العازلة التي فرضها أخيرا شمال القطاع
  28/2/2006الشرق األوسط 

  
    للشاباككتائب األقصى تعدم عميال .16

 فـر    قد كان,  يحمل هوية إسرائيلية من سكان بلدة يطا       أعلنت كتائب األقصى في الخليل عن أنها أعدمت عميال        
ودوره البـارز فـي      كاتعاون مع جهاز الشب   ال بعدما حاول رجال الكتائب اإلمساك به لضلوعه في          المدينةمن  

  . تصفية بعض رموز المقاومة
28/2/2006البيان   

 
   مواطناً خالل مواجهات مع االحتالل35إصابة نحو  .17



 

 9

 مواطناً على االقل، وذلك خالل مواجهات مـع قـوات           35اصيب في بلدة بني نعيم مساء امس، نحو         : الخليل
 مواطنين اعتقلوا اثر    3االحتالل اثناء محاصرتها لمنزل بحجة محاولة اعتقال مطلوب، فيما ذكرت مصادر ان             

 محمـد    من جهة أخرى، أفاد المراسل     .عمليات دهم طالت العديد من المنازل في مخيم العروب وأحياء بالمدينة          
قوات االحتالل صعدت أمس، من اعتداءاتها ضد المواطنين في منطقتي جنين وطوباس،            أن  : جنينمن  بالص  

وتوغلت في العديد من البلدات     حيث شنت المزيد من االعتقاالت، وأقامت حواجز عسكرية عدة على مداخلهما،            
وذلك في أعقاب تعرض آليتين عسكريتين إسرائيليتين، إلطالق الرصاص من قبل مقاومين فلسطينيين،              والقرى

  .تمكنوا من االنسحاب من دون أن يبلغ عن إصابات
  28/2/2006األيام الفلسطينية 

  
   آالف فلسطيني خلف الجدار في الخليل3إسرائيل تعزل  .18

 هارتس ، ان سلطات االحتالل تحاول االلتفاف على قرار صادر بشأن تغيير مسار الجدار فـي                 كشفت صحيفة 
منطقة جنوب الخليل، من خالل إقامة جدار منفصل الحاطة مستعمرة تصنف اسرائيليا بأنها غير قانونية، االمر                

. منعزل عن محيطه   االف فلسطيني من الرعاة وسكان الكهوف في جيب          3الذي سيتسبب في احتجاز اكثر من       
وقالت الصحيفة ان مسار الجدار كما كان مخططا ينحرف لمسافة ثمانية كيلومترات داخل اراضي الـضفة اال                 

  .ان المحكمة العليا االسرائيلية اصدرت قرارا بتغيير مساره ليحاذي الخط االخضر
  28/2/2006المستقبل اللبنانية 

  
  حماس تتواصل مضطرة مع إسرائيل .. دير البلح .19
ال يرى قادة حماس تعارضا بين موقفهم الرافض لالعتراف بإسرائيل وتعامل أعضاء :  عال عطا اهللا-غزة

ويشدد مسئولون بهذه المجالس على  .الحركة المنتخبين في المجالس البلدية الفلسطينية مع السلطات اإلسرائيلية
وتعتبر بلدية دير البلح  .لحياتية للمواطنينأنهم مضطرون لالتصال بالجانب اإلسرائيلي من أجل تيسير األمور ا

 إلى أن أهم أشكال هذا رئيس البلدية وأوضحمن بين أبرز النماذج التي تصور ذلك االتصال االضطراري 
وأشار إلى أن هذه االتصاالت قد تكون بطريقة مباشرة  .التعاون هو توفير الكهرباء لسكان وأهالي قطاع غزة

 11هناك نفايات صلبة يتم تجميعها من :  إلى شكل آخر من أشكال التعامل، قالوفي إشارة، أو غير مباشرة
  .بلدية ومعالجتها والتخلص منها

  27/2/2006اسالم أون الين 
  

  المؤسسات المقدسية على شفا االنهيار 
حذر المكتب الحركي للمؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة من انهيار المؤسـسات المقدسـية بـسبب                : قنا

وأكد المكتب في بيان أمس على تصاعد        .استمرار توقف الدعم المادي لها ومالحقة سلطات االحتالل لكوادرها        
نشاط مؤسسات إسرائيلية تحت مسميات مختلفة للتغلغل بين صفوف الشباب والطلبة المقدسيين فـي معـاقلهم                

  .خاصة في األندية الرياضية والمؤسسات الشبابية والمدارس
  28/2/2006البيان 

  
 المنظمات األهلية تستنكر استمرار قتل النساء  .20

؟ كان هو العنوان الذي حمله بيـان اسـتنكار   ى متىقتل النساء ال.. ال للقتل نعم للحياة :رام اهللا ـ وليد عوض 
وادانة اصدرته المنظمات االهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة امس، ونشر فـي وسـائل االعـالم                 
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ل استمرار تعرض المرأة الفلسطينية للعنف الذي يصل الي حد القتل في العديد مـن الحـاالت،                 المحلية في ظ  
  وجاء بيان . بحيث تذهب العديد من الفتيات ضحايا جرائم الشرف ودون ان يلقي قاتليهن العقاب الذي يستحقونه

  
 . االستنكار بعد يومين من قيام رجل فلسطيني بالقاء زوجته من شرفة المنزل

 28/2/2006قدس العربي ال
  

  بسجن النقب الصحراوياألسرى واإلداريين  .21
 أسـيراً   2098 شباط الحالي    27بلغ عدد األسرى الفلسطينيين في معتقل النقب الصحراوي حتى صباح اإلثنين            

 354 أسيراً من حماس، و      749 أسيراً من حركة فتح، و       859وأكّدت المعطيات، أن     . قسماً 20موزعين على   
من ناحية أخرى، بلغ عدد األسرى       . أسيراً من الجبهة الديمقراطية    22 من الجبهة الشعبية، و    114اد ،   من الجه 

في حـين بلـغ عـدد    .  من أبناء فتح بما    164وكذلك  .  من حماس  280 أسرى، منهم    607اإلداريين في النقب    
 معتقالً، وأسـيراً    39الشعبية  وبلغ عدد األسرى اإلداريين من الجبهة       .  معتقالً 123أسرى الجهاد من اإلداريين     

  .إدارياً واحداً من أبناء الجبهة الديمقراطية
  27/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اسرائيل تناقش عالقاتها مع روسيا في ضوء دعوة وفد حماس  .22

مـن  يعقد اولمرت اليوم الثالثاء جلسة خاصة للتشاور حول العالقات االسرائيلية الروسية في ضوء دعوة وفد                
وسيشارك في المشاورات وزيرا الخارجية ليفني، واألمـن موفـاز،          . حماس لزيارة موسكو يوم الجمعة المقبل     

وسيقدم رئيس مجلس االمن القومي ايالند استعراضا للعالقات مـع          . وقادة اجهزة المخابرات ووزارة الخارجية    
لية رسمية ان النقاش كان مقررا منـذ  وتدعي اوساط اسرائي .روسيا، بناء على حوار يجريه مع نظيره الروسي  

فترة طويلة، وليس بالذات بسبب دعوة وفد حماس لزيارة موسكو، اال ان هذه االوساط قالت ان اسرائيل تولي                  
وتعتقد اسرائيل ان روسـيا   .اهمية بالغة لهذه المشاورات في ضوء ما تسميه تعمق التدخل الروسي في المنطقة   

لمنطقة في االشهر االخيرة، وتحاول ان تنآى بنفسها عن السياسة التـي تـديرها     بدأت بانتهاج دور مستقل في ا     
  .  الواليات المتحدة واوروبا في القضية االيرانية

  28/2/2006 48عرب 
  

  ايران توجه وترشد قيادة حماس في ادارة السلطة : اسرائيل .23
عـن    ت يديعوت احرونوت نقـالً     ذكر :الناصرة أسعد تلحمي   نقالً عن مراسلها في      28/2/2006الحياة  نشرت  

 زعمها ان القيادة االيرانية تقوم بإرشاد قادة حماس حول سبل التعاطي مع اسرائيل الى                إسرائيلية مصادر أمنية 
واضافت ان قياديين في الحركة االسـالمية       . جهة عدم الرضوخ للضغط الممارس عليهم لتليين مواقف الحركة        

فلسطينية ارشادات من مسؤولين ايرانيين حول كيفية تصريف شؤون السلطة          تلقوا، قبل االنتخابات التشريعية ال    
ووفقاً للمصادر األمنية فإن ايران تعتقد ان الضغوط االسرائيلية والغربية على حماس لن              .في مختلف المجاالت  

تصمد أكثر من نصف عام وأن دول الغرب ستسلم، في حال صمدت حماس أمام الضغوط، بالوضع الـراهن                  
وزادت ان قادة حماس، وبمشاركة قادة حزب اهللا تلقوا ارشادات حول السبل الكفيلة بالقيـام               . هاية المطاف في ن 

  .بازدواجية المهمات بالمشاركة في الحكومة، من جهة وبمواصلة النشاطات االرهابية من جهة أخرى
يزانية حمـاس اال    من م % 70منية ان ايران تمول     األ المصادر   ذكرت: 27/2/2006 48عرب  وأضاف موقع   

ان هذه االموال ال يمكنها تمويل السلطة الفلسطينية ولذلك فقد طالب المسؤولون االيرانيون قادة حماس بان يشد                 
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وادعـت بـان     .الفلسطينيون االحزمة حول بطونهم الى حين ينكسر الحصار االقتصادي الغربي على السلطة           
   .مسلحة وتقوم بتخزين كميات من صواريخ القسام المحسنةالذراع العسكري لحماس تستعد لتجديد االنتفاضة ال

  
  

  الليكود سيعرض على العمل االنضمام إلى حكومة ائتالفية  : شالوم .24
أفادت تقارير أوردتها وسائل االعالم االسرائيلية أن شالوم صرح االحد بأن الليكود سيجري اتصاالت              : ا.ب.د

ونسبت هاآرتس في موقعها على االنترنت      . ية بعد االنتخابات  مع حزب العمل في محاولة لتشكيل حكومة ائتالف       
إلى شالوم قوله خالل تجمع انتخابي حاشد في قاعة بحيفا ثمة فرصة كبيرة بأن يـصبح كاديمـا الجديـد فـي              

  .صفوف المعارضة
  28/2/2006الخليج اإلماراتية 

  
  تصبات  مليون شيكل لتحفيز المستوطنين على البقاء في المغ15االحتالل يرصد  .25

 مليون شيكل إلى المستوطنات المحاذية لغزة في ظل حالـة         15ررت الحكومة الصهيونية تحويل مبلغ      ق: القدس
وأشارت نائب وزير الداخلية أن تحويـل المبلـغ هـو           . الهروب الجماعي جراء تعرضها للقصف الصاروخي     

. همتحفيز و تأمين الحماية للمستوطنين  ، و هابهدف تحصين تلك المستوطنات، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في         
  . على البقاء فيها وعدم الهروب منهاو

  27/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الكنيست تبحث تقرير فان لير حول الفقر في الوسط العربي  .26
يعقد الكنيست االربعاء، جلسة خاصة لمناقشة تفشي ظاهرة الفقر، في ضوء المعطيات التي كشف عنها بحـث                 

وكشف البحث ان اكثر من نصف السكان العرب يعيشون حالة الفقر، وان التدهور             . يد اجراه معهد فان لير    جد
المستمر في اوضاع العرب سببه تجاهل الحكومات االسرائيلية المتتالية الحتياجات الوسط العربي، وان سياسة              

وقد بادر الى عقد هـذه      . لعرب واليهود االهمال لمطالب الوسط العربي ادت الى تعميق الفجوة بين المواطنين ا          
 نائباً من اجل الموافقة على عقد جلسة استثنائية في          25الجلسة التجمع الوطني الديموقراطي، بعد تجنيده تواقيع        

  . عطلة الكنيست
  27/2/2006 48عرب 

  
  بيرتس ينصح المستوطنين باالستعداد للرحيل .27

ل الخليل في غزة، دعا عمير بيرتس المستوطنين لالستعداد         في جولة فريدة على المستوطنات في جبا      : تل أبيب 
وقال لدى اجتماعـه بعـدد كبيـر مـن          . للرحيل عن مستوطناتهم ألنهم سيكونون في وضع ال يحسدون عليه         

المستوطنين، ان كل من أرسلهم الى غزة والضفة باعتبار أن عملهم جاء في خدمة المصالح الوطنية انما كـان                   
لديكم فرصة للمساهمة   : هم أن يطلبوا التعويضات مضاعفة عما تلقاه مستوطنو غزة، وقال         واقترح علي . يخدعهم

في سلوك طريق سلمي واضح، وأنا شخصيا أتمنى أن أستطيع تغيير أسلوب الحكومة حتى تدفع لكم تعويـضا                  
  .مضاعفا مرتين

  28/2/2006الشرق األوسط 
 

  الفاشي العنصري مارزل يحاول الدخول إلى سخنين  .28
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سخنين تحت حراسة قوات كبيرة مـن       مدينة   العنصري المتطرف باروخ مارزل بجولة اإلثنين بالقرب من          قام
 وعدداً من اليمينيين المتطرفين، بينهم الفاشي إيتمار بن غافير، حاولوا الدخول إلى سخنين،              هوجاء أن  .الشرطة

  وكان في حوزتهم كاميرات ذات  .إشحارإال أنهم اضطروا إلى اإلكتفاء بالنظر إليها من المستوطنة المجاورة 
  

عدسات مكبرة حاولوا بواسطتها توثيق أعمال البناء غير القانونية، التي يزعمونها، إال أن الطقـس حـال دون                  
  !ذلك

  27/2/2006 48عرب 
  

       قبل ثالثة أسابيع   سراً    دبي   زار   وفد إسرائيلي :  معاريف .29
ذكرت معاريف االثنين أن وفدا إسـرائيليا زار          : د ب أ من غزة     نقالً عن  28/2/2006 األيام البحرينية    نشرت 

وأضـافت أن     . بدعوة من دولة االمارات العربية المتحدة        سرا لحضور مؤتمر بيئي      قبل نحو ثالثة أسابيع دبي    
يدار مـن شـعبة     وزارة الخارجية االسرائيلية من شعبة المنظمات الدولية ويعقوب ك           قسم في    الوفد ضم مديري  

  .يعنى بمواضيع جودة البيئة   الشرق االوسط ومندوبا حكوميا آخر
قالت مصادر مطلعة ان مشاركة وفد اسرائيلي في اجتماعات         : لندن من 28/2/2006الشرق األوسط   وأضافت  

المتحدة لجنة دولية خاصة بالبيئة في دبي ال يحمل اي داللة سياسية، وان مشاركة الوفد تمت تحت مظلة األمم                   
وقالت المصادر إن محاوالت استثمار تلـك المـشاركة         . التي تولت توجية الدعوات للدول االعضاء في اللجنة       

ونفت مصادر المنظمين أن يكون المندوبون      . سياسيا من قبل الدوائر االسرائيلية أمر ال يستحق الرد أو التعليق          
  . االسرائيليون قد حظوا بأي معاملة خاصة

  
  موفاز ضد قرار منع إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية رفض إلتماس  .30

 رفض قاضي المحكمة العليا االسرائيلية طلبا تقدم به موفاز لعقد جلسة استماع اخرى حـول اسـتخدام                  :القدس
 .الجيش االسرائيلي فلسطينيين دروعا بشرية في اطار عملياته العسكرية في االراضـي الفلـسطينية المحتلـة               

حكمة ان من المحتمل جدا ان يجعل الواقع االمور معقدة فيما يختص بسن القـوانين التـي                 واوضح قاضي الم  
تالئم جميع السيناريوهات، لكن القانون واضح وصارم في مسألة واحدة اال وهي حماية كرامة االنسان بغـض                 

 .النظر عن جنسه
 28/2/2006القدس الفلسطينية 

  
  انفجار في منشأة عسكرية اسرائيلية .31

اعلنت شركة رافاييل االسرائيلية لصناعة االسلحة في بيان ان انفجارا عرضيا وقع أمـس              :  فرح سمير  ،القدس
وجاء في البيـان     .  شخصا بجروح طفيفة   12في مصنعها في مدينة كريات بياليك قرب حيفا اسفر عن اصابة            
  .ل في مكان مغلقاحد محركات الديز انه يتم البحث في احتمال ان يكون الحادث سببه عطل في بطارية

 28/2/2006عكاظ 
  

  إسرائيل تخضع صادرات أسلحتها لمعايير وزارة الدفاع األميركية  .32
 كشف مسؤولو امن اسرائيليون بارزون امس، ان اسرائيل قررت تشديد الرقابة على صادراتها مـن                :رويترز

تتـاح ادارة للرقابـة علـى       واوضح المسؤولون انه يجـري اف     . االسلحة، في اطار اتفاق مع الواليات المتحدة      
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الصادرات في وزارة الدفاع، تتشاور مع وزارة الخارجية، لمراقبة عمليات بيع االسلحة الى الدول التي تـأتي                 
  . على قوائم المراقبة االميركية، وإمكانية الحد منها

  28/2/2006السفير 
  
  
  

  أين تدفن اسرائيل نفاياتها النووية؟: تحقيق .33
يكمن القلق في اسرائيل على مصير هذه النفايات في عدم تخصيص الموازنات الكافيـة               : امال شحادة  ،الناصرة

الستعمال الوسائل االكثر امنا وعدم السماح للجمهور والكنيست والتنظيمات البيئية بـاالطالع علـى اشـكال                
ضيقة وغيـر   التخلص من النفايات النووية، ما يعطي الفرصة للحكومة للتخلص منها براحتها ووفقا لحسابات              

والجوالن واحد من هذه     .وهذه تشكل خطرا على المنطقة كلها واحد االشكال الرخيصة فيها في المقابر           . انسانية
وحسب متابعة  . المناطق فاهالي السكان المتتبعون لألوضاع حذروا اكثر من مرة من خطر وجود هذه النفايات             

ائيل على المنطقة يستدل ان اسرائيل اسـتغلت قطعـة          الجوالنيين وما يمكن استكشافه من تغييرات اجرتها اسر       
هـذه المنطقـة    . شاسعة من االراضي المحاذية للحدود السورية، ترتفع عن قمة جبل الشيخ حوالي مئة متـر              

 بالنسبة الى االسرائيليين هي     "عيون الدولة " وبعضهم يطلق عليها     "نشبة المقبلة "المعروفة لدى اهالي الجوالن ب    
  . وعلى هذه القمة اختارت اسرائيل دفن النفايات النووية، حسب االدعاء. ستراتيجية اهميةاكثر المناطق اال

وفي حديث مع جوالنيين راقبوا هذه التحركات وتمكنوا من التقاط صور اوصلتهم الى المحاكم االسرائيلية قالوا                
لى اسرائيل عند احتالل لبنان     ويؤكدون انها احضرت هذه االليات ا     . ان اسرائيل اوصلت اليات للحفر الى هناك      

وتمكنت هذه االليات من حفر مقبرة النفايـات        . وبان التنظيمات الفلسطينية استخدمتها لحفر االنفاق في بيروت       
 سنتمترا وفـي داخلهـا مـصعد        70 مترا وقطر خمسة امتار و     95النووية بالقرب من جبل الشيخ بعمق يبلغ        

وفـي دراسـة     . المقبرة او النفق كما يطلق عليها الـسوريون        كهربائي ودرج على شكل لولبي يصل الى قمة       
اجراها الباحث االسرائيلي افنير كوهين حول الفرن الذري اشار الى ان فكرة الفرن تقزمت واصبحت ثانويـة                 

الردع، الذي يهدف في الظاهر الى منع الحـروب         : وقال في دراسته  . بعد ان تنامت في اسرائيل مطامع القوة      
والسؤال هل سينجح أي طـرف دولـي         .جعل اسرائيل في مرحلة معينة تبادر الى شن الحرب        ضد اسرائيل،   

  !بالزام اسرائيل على اخالء المنطقة من نفاياتها النووية والغامها النيوترانية؟
  28/2/2006الرأي األردنية 

  
  نفي فلسطيني لتوقف تزويد السلطة بالوقود .34

طينية أنباء اسرائيلية تحدثت امس عن وقـف شـركة اسـرائيلية            نفى مسؤول فلسطيني في هيئة البترول الفلس      
وقال المسؤول ان هذا حدث يوم أمس        .لشحنات الوقود الى السلطة الفلسطينية بسبب عدم تسديد ديون متراكمة         

االول عندما لم تستطع الشركة االسرائيلية صرف شيك وقد تم حل المسألة مع الشركة واستؤنف تزويد الوقود                 
  . حيفامن مصفاة

  28/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

  .باللغتين العربية واالنكليزية الخطة الوطنية للثقافة الفلسطينية .35
الخطة الوطنية هي محصلة جهد مشترك بين المجلس والوزارة اشتمل على عدة ورشات عمل في نابلس وغزة                 

لشأن الثقافي، وتشكل دليالً للعمل الثقافي      وعمان والقاهرة بمشاركة العديد من المفكرين والمثقفين والعاملين في ا         
في فلسطين وتحدد اتجاهاته وتؤسس لالنتقال من االرتجال الى التخطيط المبني على سياسات ثقافية تأخذ بوعي                
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وستقوم وزارة الثقافة خالل االيام المقبلة بتوزيـع الخطـة علـى             .حاجات المجتمع وشروط الواقع الفلسطيني    
  .اليات الثقافية داخل فلسطين وخارجهامختلف المؤسسات والفع

  28/2/2006األيام الفلسطينية 
  
  
  

  واشنطن ترغب بتأجيل اإلعالن عن الحكومة الفلسطينية  .36
تمنت الواليات المتحدة على الفلسطينيين عدم اإلعالن عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسـة حمـاس قبـل                 

التمني األميركي هذا جاء خالل زيـارة    . التصويت في إسرائيل   االنتخابات اإلسرائيلية خشية أن يؤثر ذلك على      
ديفيد وولش، إلى األراضي الفلسطينية وهو ال يخفي حقيقة دأبت الواليات المتحدة على تأكيدها في مناسـبات                  

  .عدة وهي رغبتها بفوز حزب كديما باعتبار أن فوز حزب الليكود قد يخلق إشكالية أمام تقدم عملية السالم
  28/2/2006م الفلسطينية األيا

  
  موسكو تضع ورقة إطار للحوار مع حماس   .37

تعـول    : كريم المظفر ويوسـف كركـوتي       عن دمشق،وموسكو  من    28/2/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
روسيا كثيراً على زيارة وفد حركة حماس إلى موسكو الجمعة المقبل ضمن مساعيها لتخفيف الضغط الـدولي                 

وقال ممثل وزير الخارجية الروسي ان الزيارة ستتسم بأهمية ولكنه ال يزال            . ظمة الفلسطينية الذي زاد على المن   
غير واضح مدى استعداد هذه الحركة لالعتراف ب إسرائيل وسط أنباء عن وضع موسكو ورقة إطار للحوار                 

  .مع حماس
 تعكف على دراسة ورقة     حركة بأن قيادة حماس   الوفي دمشق كشفت مصادر رسمية فلسطينية مقربة من قيادة          

إطار اقترحتها عليها موسكو،  وتتضمن مجموعة من األسس السياسية، أبرزها التزام قيادة حماس بقبول حـل                 
 المدنيين على طرفي الصراع،  ورفـض العنـف،          بسياسي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وتجني       

 مصدر دبلوماسي روسي بأن القيادة الروسية لن تناقش         وأكد .والتزام الحل السياسي والسلمي كخيار استراتيجي     
مع قيادة حماس مسألة االعتراف ب إسرائيل، ألن ذلك سيكون تحصيالً حاصالً ألية تسوية سياسية تقوم علـى                  

  .  أساس قرارات األمم المتحدة
ء المذبحـة   راى ميخائيل غورباتشيف في زيارة وفد حماس لموسكو فرصة جادة من اجل انها            من ناحية أخرى    

فرصة جادة يجب استغاللها جيدا       حماس تشكل  اوقال ان المباحثات التي سيجريها مسؤولو     . في الشرق االوسط  
  . مشددا على انه ال ينبغي اضاعة الوقت

 صالح البردويـل ان الوفـد        به صرحما  :  عبدالقادر فارس   عن مراسلها  غزة من  28/2/2006 عكاظ   ونقلت
واوضح ان الوفد سيضم عددا من قيـادات   .  االسبوع وسيكون بقيادة خالد مشعلسيتوجه الى موسكو في نهاية    

  .حماس في غزة لكن لن يكون بينهم اسماعيل هنية
  

   تدعو لمساعدة الشعب الفلسطينيالمفوضة االوروبية .38
عـن  اعلنت امس االفراج    بعد أن   ان المفوضة االوروبية فيريرو فالدنر        28/2/2006 الخليج اإلماراتية    قالت
 مليون يورو دعت الدول المانحة االخرى الى القيام بالمثل وذلك للوفاء باالحتياجـات االسـاس للـشعب                  120

 مليون يورو تقدم مـن      64 مليون يورو لدفع فواتير الكهرباء و      40الفلسطيني واوضحت ان من بين هذا المبلغ        
جنة الرباعية سوف تبحث غدا الوسـائل        من جهتها ذكرت صحيفة الفايننشال امس ان الل        .األونرواخالل وكالة   
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وأشارت الى ان وزراء الخارجية االوروبيين سـوف يقـدمون           .الكفيلة بتحاشي انهيار السلطة الفلسطينية ماليا     
  . مليون يورو100دعمهم على األرجح من اجل تقديم مبلغ من المال يصل حتى 

نرحب بأي مساعدات خارجية طالما أنها      نحن في حماس    : وقال أبو زهري في بيان مكتوب أرسل للصحافيين       
هذا القرار يعبر عن فشل الضغوط االمريكيـة        : وأضاف. غير مرتبطة بالمقايضة على حقوق شعبنا الفلسطيني      

   .واالسرائيلية على الغرب لحصار شعبنا الفلسطيني والتضييق على حركة حماس
الد سليمان أكد أن االتحاد األوروبـي، بـدأ   خأن : نابلس من     27/2/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد

إن تصريحات سوالنا    وقال .يتراجع عن موقفه الداعي بوقف تقديم المساعدات والدعم المالي للشعب الفلسطيني          
هـذا  .. وأوضح أنه ال يمكن التماشي مع منطق أن هذه أموال رئاسة وهذه أموال حكومـة              . هو بداية التراجع  

لد، وهذا منطق مرفوض، والرئيس عباس نفسه ال يقبل بهذا المنطـق، مؤكـداً أن               يعني وجود حكومتين في الب    
  .أموال الدعم األوروبي لن يضعها الرئيس عباس في جيبه، وإنما ستذهب لصالح السلطة

السلطة الفلسطينية وصفت   أن  : حامد جاد وبرهوم جرايسي   من مراسليها     28/2/2006 الغد األردنية    وأضافت
نحن بحاجة ماسـة لهـذه      : قال مازن سنقرط  و ،وروبي بالقرار السياسي واالقتصادي المسؤول    قرار االتحاد األ  

ضرورة أن يشكل هذا القرار حافزا للدول الصناعية الكبرى الستئناف دعمها المقدم  للشعب               وأكد،  المساعدات
 150رة رواتب نحـو      ماليين دوالر من أجل تغطية فاتو      110وبين أن السلطة تحتاج شهرياً لنحو       . الفلسطيني

من جانبه قال عضو لجنة العالقات الخارجية في حركة حماس خليل أبو ليلة هذا الموقـف هـو                  . الف موظف 
 واعتبـر  .موقف عقالني جداً ويتماشى مع ما تطالب به أوروبا بالديمقراطية، واعتقد أن هذا األمر إيجابي جدا               

بشكل إيجـابي، وبـدأ يـستوعب نتـائج االنتخابـات          أن االتحاد األوروبي بدأ يستوعب ما حدث في فلسطين          
وبين أن حماس ال تعتبر القرار األوروبي بداية تراجع، وإنما بداية إعادة تقييم لمـا حـدث عقـب                   ،  التشريعية
  .االنتخابات

. فالدنر دعت إسرائيل إلى إعادة أموال الجمارك المتوجبـة للفلـسطينيين           أن   الى  28/2/2006 السفير   ولفتت
 دون أي شك، على إسرائيل دفع هذه األموال، ألنها أموال فلسطينية، مضيفة اعتبر من المهم أن يتم                  وقالت من 

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن المـساعدات تهـدف إلـى تجنـب الفوضـى                . ذلك من الناحية السياسية   
مـود عبـاس والـسلطة      محلوأشار وزير الخارجية األلماني إلى أن المساعدة تظهر دعم أوروبا           . االقتصادية
وقال انه القرار الخطأ    . اعتبر رعنان غيسين أن المساعدة األوروبية ستصل إلى حماس         من جهته  . الفلسطينية

في الوقت الخطأ، إلى العنوان الخطأ، مضيفا ما هي التأكيدات لدى االتحاد األوروبي مـن أن هـذه األمـوال                    
  . ستتجه فقط إلى غاياتها اإلنسانية ؟

في خطاب سـري    وجيمس ولفنسون   أن    :كامل ابراهيم  من مراسلها    28/2/2006لرأي األردنية   ا وجاء في 
وقال انه حتى لـو       .السلطة الفلسطينية تواجه االنهيار خالل اسبوعين     أن  حذر من انه بدون اعتمادات طارئة       

لعنف والفوضى مالم تطور    تمكنت السلطة بتدبير امورها باعتمادات طارئة فأن االزمة المالية يمكن ان تأتي با            
 شباط من الواضح ان توقيته يهـدف الـى          25خطاب مؤرخ في    الو .اللجنة الرباعية خطة تمويل طويلة المدى     

وكرر سوالنا عزم االتحـاد علـى ابقـاء الـسلطة            . التأثير وتوفير الغطاء السياسي لقرار االتحاد االوروبي      
وقال لن نخذل الشعب الفلسطيني واضاف ان السلطة يجب ان           .الفلسطينية خارج نطاق التعثر في الوقت الحالي      

تكون قادرة على الوفاء بكل ديونها لمدة شهر اخر سيكون هناك موارد كافية لالبقاء عليها حتى نهايـة شـهر                    
  .اذار على االقل

 20باالضافة الى ذلك ذكر وولفنسون ان السعودية ستـسهم بمبلـغ   أنه  28/2/2006 القبس الكويتية    وأشارت
وتابع ان كال من النرويج وروسيا تنوي المساهمة بعشرة ماليين دوالر فـي نهايـة                .مليون دوالر هذا الشهر   

  .مارس
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  لم نوجه دعوة لـحماس ولم نتلق طلبا منها: األردن .39
 نفى   األردنية الناطق باسم الحكومة  أن  :  ماجد توبة   عن المراسل  عمان من    28/2/2006 الغد األردنية    جاء في 
ن الحكومة وجهت دعوة رسمية لوفد من حركة حماس لزيارة األردن، أو أن تكون تلقت طلبا رسـميا                  أن تكو 

بذلك من الحركة، لكنه جدد موقف الحكومة الترحيب بزيارة وفد حماس لألردن في الوقت الذي يتفق فيه على                  
رة كتلة حماس النيابية حاليا     وفصل بين زيا   .ذلك بين الطرفين، وان ال تأخير بتحديد الزيارة من أية جهة كانت           

وردا على سؤال حول إمكانية قيام األردن ببلورة مبادرة         . وبين الزيارة الرسمية المرتقبة لوفد حماس إلى عمان       
  .حول القضية الفلسطينية قال انه لن نستبق االستعدادات للقمة العربية المقبلة

قالت ان الحكومة االردنية تشترط ان يكـون          حماس مصادر مقربة من حركة     عن    28/2/2006 الحياة   ولفتت
وفد حماس القادم الى عمان من ابناء قطاع غزة، وهو ما ترفضه الحركة وتصر على اتمام الزيارة مـن دون                    
شروط مسبقة لكن بعض المصادر تربط بين عدم مشاركة عزيز الدويك واقتصار الوفد على نائبين من كتلـة                  

  .حماس من ابناء قطاع غزة
 مصادر في ساعة متأخرة مـن       هأكدتما  : وليد حسني وسامي محاسنة    من   28/2/2006العرب اليوم    وأوردت

، مساء امس ان لقاًء سرياً غير رسمي عقد وسط تكتم شديد بين عبد االله الخطيب ووفد حماس برئاسة الزهار                  
رتيب اللقاء بـأن    الى ذلك وصفت مصادر ساهمت في ت       .ولم ترشح أية معلومات عن ما دار في لقاء الطرفين         
ومن جانبه رفض عبد االله الخطيب التعليق على هـذه           .ذلك بداية ايجابية لالنفراج في العالقات بين الطرفين       

  .االنباء
  

  مصر وقطر تؤيدان استمرار الدعم المالي للشعب الفلسطيني  .40
ما حـول ضـرورة   أكد حسني مبارك وأمير قطر على التوافق التام في موقف بلديه :الدوحة ـ أيمن عبوشي 

 وقـال . استمرار الدعم المالي للشعب الفلسطيني وشددا على أهمية التزام جميع األطراف بالعمليـة الـسلمية              
جاءت   أن حركة حماس   :وفي السياق ذاته أوضح أمير قطر     . إن الدعم موجه أساساً لشعب وليس للقادة      : مبارك

العمليات االنتخابية في العالم العربي مبينا ضـرورة        إلى السلطة عبر انتخابات وصفها بأنها قد تكون من أنزه           
وقال إن قطر ستواصل تقديم مساعداتها للشعب الفلـسطيني فـي           . تقديم الدعم المالي لحماس في هذه المرحلة      

  . المجاالت اإلنسانية خاصة على الصعيد الصحي ومجال المشروعات الصناعية والخدمات االجتماعية
 28/2/2006البيان  

  
   مليون دوالر250 وعدت مشعل بتقديم ايران .41

خالد مشعل بتقديم نحو وعدت قالت مصادر فلسطينية امس ان الحكومة االيرانية :  ابراهيم حميدي-دمشق 
  .»تعويض قطع المساعدات االميركية واالوروبية« مليون دوالر اميركي لـ 250

  28/2/2006الحياة 
  

   عسكريين مع إسرائيل  عقدينتركيا تلغي  .42
قالت مصادر صحافية إن الحكومة التركية ألغت عقدين مـع تـل أبيـب، األول لـشراء           :حسني محلي ،  رةأنق

وقالت المصادر  .  التركية بأجهزة تصوير حساسة    4-طائرات التجسس بدون طيار واآلخر لتزويد طائرات إف       
وكـان  . األجهزة المذكورة المذكورة إن القرار جاء بعد أن تبين للجانب التركي عدم دقة الصور التي التقطتها               

في غضون ذلك قال وزير      . التركية قد سقطت بعد أن تم تحديثها في تل أبيب أيضا           16-عدد من طائرات إف   
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الدفاع التركي إن االتصاالت ما زالت مستمرة مع تل أبيب لحسم موضوع تحديث الدبابات التركية مـن قبـل                   
  .شركة الصناعات العسكرية االسرائيلية

  28/2/2006اراتية الخليج اإلم
  

  بدعم الشعب الفلسطينيبري يطالب : مؤتمر البرلمانيين العرب .43
بدأت أمس بالبحر الميت في األردن أعمال المؤتمر البرلماني الثاني عشر لالتحاد             :  بدر العمران  -البحر الميت 

  عزل الحكومة بري في كلمته على دعم الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولة لنبيه وحض . البرلماني العربي
  

الفلسطينية المنتخبة أو االستجابة إلى مطالبات بعض الدول بقطع المساعدات عن هذه الحكومة وعـن الـشعب                 
  .الفلسطيني

  28/2/2006السياسة الكويتية 
  

   التبرع بسخاء للشعب الفلسطيني ىلعزيز يحث علاطالل بن عبد  .44
ـ   التبرع بسخاء للشعب الفلسطيني لترسيخ ىربية علحث طالل بن عبد العزيز آل سعود الشعوب الع :القاهرة 

 كأنه ليس من الديمقراطية في      :وقال .مبادئ الديمقراطية واحترام االختيار الديمقراطي الحر للشعب الفلسطيني       
شيء معاقبة الشعب الفلسطيني ألنه عبر عن اختياره في انتخابات شهد الجميع بحريتها ونزاهتها ولـذلك فـان         

 الحكومة الفلسطينية المنتخبة يستدعي ردا عمليا، وليس فقط استنكارا لفظيا او شـجبا              ى عل فرض حصار مالي  
  . بشعارات ال تسمن وال تغني من جوع

 28/2/2006القدس العربي 
  

  برلوسكوني يدعم مبادرة بوتين حيال حماس  .45
سي بوتين القيام به    شرح ما يحاول الرئيس الرو    ''اعلن سيلفيو برلوسكوني انه يرغب في       :  اف ب  - واشنطن  

وقال ال احد منا فـي الواليـات         .''هذه المقاربة يمكن ان تفضي الى بداية مفاوضات       ''حيال حركة حماس، الن     
المتحدة واالتحاد االوروبي يستطيع ان يفاوض حماس الننا ادرجناها على الالئحة السوداء للمنظمات االرهابية              

  .فعله روسياونحن ال نفاوض ارهابيين، االمر الذي لم ت
  28/2/2006الدستور 

  
  إخوان األردن يطالبون بإلغاء اتفاقية السالم مع إسرائيل .46

طالبت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن الحكومة األردنية بمراجعـة عالقاتهـا مـع              :  خالد فخيدة  ،عمان
مزة منصور بموقـف    ورحب ح  .1994إسرائيل من خالل معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية التي وقعت عام           
  .الحكومة األردنية إزاء تصريحات  يائير نافيه والتي أساء فيها لألردن

  28/2/2006الوطن السعودية 
  

  االونروا تلتئم في عمان بكامل عضويتها  .47
 دولة مانحـة ومـضيفة      23عقد في عمان اليوم اجتماع للجنة االستشارية لوكالة األونروا بمشاركة وفود تمثل             

وقال مدير الشؤون أنه تم تخصيص االجتماع لبحث عدد من المسائل االجرائية            . مة دولية معنية  لالجئين ومنظ 
  . والتنظيمية المتعلقة بعمل اللجنة
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  27/2/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 
  

  ابو مازن صاحب كلمة واي اتفاق يتوصل اليه سنقبل به: دويك .48
  جوهرية بينكما على المسائل السياسية؟ فتح تعلن عن خالفات :  امال شحادة-الناصرة 

ونحن اليوم نضع   . واضح انه منذ بدء المباحثات هناك تحفظ متعلق ببرنامج العمل السياسي للمرحلة المقبلة            -ج
اللمسات االخيرة على برنامج العمل الذي سنكون حريصين خالله بالحفاظ على ثوابتنا الوطنية ومصالح شعبنا               

ثم التوافق على القضايا االخرى لتكون القواسم المشتركة بيننـا          . ي حق في التنازل عنها    العليا، التي ال نملك أ    
  .اكبر من مجاالت الخالف بكثير

فكيف ستتعاملون مع هذا الجانـب االكثـر        .  فتح تصر على عدم التنازل عن أي اتفاق وقعته مع اسرائيل           -س
  اهمية ؟

وعليه فاي اتفاق حقق، ولو جزئيا، مصلحة لشعبنا        . سطيني قلنا اننا سنكون حريصين على حقوق شعبنا الفل        -ج
وكل اتفاق خالف واضر بمصالح شعبنا ووضع العراقيـل          .فحسب، بل سنتمسك به    الفلسطيني لم نحافظ عليه ،    

  .في طريق تحركه وتقدمه لن نقبل به
بقبـول اتفاقاتـه     لكن وجودكم في الحكومة اليوم يعني انكم اصبحتم جزءا من المجتمع الدولي وعلـيكم                -س

  وقوانينه؟
سطيني سنعمل على تعديله او استبداله او حتى الغائه وفق القانون المتـاح              أي اتفاق نراه يمس بشعبنا الفل      -ج  
فنحن، عندما طرحنا برنامجنا السياسي امام الفلسطينيين، اردنا ان نكون السفينة التي سـتقودهم الـى بـر      . لنا

  .االمان والى الحرية ومن اجل ذلك سنبذل كل جهودنا وسنتخذ الخطوات الصحيحة، وفق القانون
بو مازن سيعود ليفاوض االسرائيليين بعد انتخابات الكنيست وسيعرض أي اتفاق يتوصـل اليـه علـى                  ا -س

أي ستلزمون بهذا االتفاق فهل ترضـون بمثـل هـذا           . استفتاء شعبي ليكون مقبوال على أي حكومة فلسطينية       
  القرار؟ 

اليـه ويكـون بمـصلحة      واي اتفاق يتوصل     . نحن ننظر الى محمود عباس كصاحب كلمة ونثق بما يقول          -ج
وكل ما يقرره الشعب سـنوافق      . الشعب الفلسطيني، سنكون اكثر المتحمسين لعرضه على الشعب وسماع رايه         

  .عليه
   ومسالة االعتراف باسرائيل، التي تضعها على راس حملتها ضدكم وتتخذها ذريعة لمحاصرتكم اقتصاديا؟ -س
مراحل سابقة يتوجب علينا معرفة تفاصيلها واهمها معرفـة   قبل ان ناتي لمرحلة االعتراف باسرائيل هناك         -ج

ثم ان مسالة االعتراف بدولة تكون بين دولة واخرى ونحن في           . حدود اسرائيل وايضا حدود الدولة الفلسطينية     
فال يمكن اعالن   ومع هذا   . حماس ما زلنا فصيال وال يجوز لدولة ان تطلب وتشترط على فصيل االعتراف بها             

  .ولة اسرائيل طالما حدودها غير معروفة وحدود دولتنا مجهولةاعترافنا بد
   نفهم ان التفاهم مع فتح غير متوقع، على االقل، في المرحلة الحالية؟ -س
 اقولها بكل وضوح وصراحة ان ما يعرقل اتفاقاتنا الداخلية هو التدخل االميركي واالسـرائيلي بالـشؤون                 -ج

تمارسها اسرائيل، سواء بطلب االعتراف بها او الحـديث عـن التهدئـة             الفلسطينية والضغوطات المكثفة التي     
كل هذه التساؤالت التـي قـصدت اسـرائيل         .. وشرح الموضوع كما تشاء ثم االعتراف بها من قبل حماس           

نحن على قناعة بان تـرك الفلـسطينيين        . طرحها بهذه الحدة واشراك العالم فيها اثر على المفاوضات الداخلية         
  . ادارة شؤونهم سيؤدي الى توصلهم الى افضل االتفاقاتلوحدهم في

فكيف ستواجهون  .  ومع هذا قد تنجح اسرائيل في فرض حصار اقتصادي تشارك فيه اطراف دولية ايضا              -س
  وضعا كهذا؟ 

  . لن تجرؤ اسرائيل وال الواليات المتحدة على تنفيذ حصار اقتصادي على الفلسطينيين كما يطرحونه اليوم-ج
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فالفلسطينيون ليسوا الوحيدين المستفيدين من االقتـصاد االسـرائيلي او أي           . كهذه ستخرجهما خاسرتين  فخطوة  
طرف دولي له عالقة باالقتصاد الفلسطيني بل ان الطرف الثاني يكون شريكا باالرباح والخسائر واي ضـرر                 

  .فيذ حصارها االقتصاديعلى الفلسطينيين سيلحق بالطرف الثاني، وهذا سبب اساسي سيمنع اسرائيل من تن
   التهديدات االمنية ال تقل خطورة عن التهديدات االقتصادية؟ -س
وحركة حماس قدمت قادتها فداء للوطن ولـن        .  كل التهديدات التي تطلقها اسرائيل لن ترهب أي فلسطيني         -ج

يـد غيـر مجديـة وال       لقد حان الوقت السرائيل ان تفهم ان لغة التهد        . يكون وضع القائد اسماعيل هنية مختلفا     
  على أي . يمكنها القضاء على االنسان فلو يمكنها فعل ذلك لكان اليهود من المردودين بعد المحارق في اوروبا

  
  .حال ما يمكنه ان يخيف اسرائيل اليوم هو ان اسلوب التهديد الذي تسلكه سيرتد على اصحابه

  28/2/2006الرأي األردنية 
  

   لي ضد حماسواشنطن ومشروع االئتالف الدو .49
  علي بدوان

سواء رضي أم لم يرض بها البعض فـي         ‚ ان النتائج التي أفرزتها االنتخابات الفلسطينية للمجيس التشريعي       * 
فانها تدفع األوروبيين للحذار من تحمل مقاطعة حماس أو تـرك األمـور بيـد               ‚ مراكز القرار الدولية المؤثرة   

يزايدون فـي   ‚ ه اإلسرائيليون وبخاصة من صفوف اليمين الصهيوني      ففي الوقت الذي بدأ في    ‚ أميركا وإسرائيل 
مهاجمة حركة حماس آملين الحصول على أصوات أكثر في االنتخابات القادمة للكنيست السابعة عشرة المقرر               

  ‚ سارع األميركيون بالتضامن مع إسرائيل‚ 2006اجراؤها في مارس 
 أن دول االتحاد ومجمل الدول األوربية تنهج جميعها سلوكاً سياسياً           بالطبع فان القول المشار إليه اليعني البتة      * 

لكـن علينـا أن     ‚ عادالً على درجة مقبولة بشأن قضايا العرب في صراعهم مع االحتالل التوسعي الصهيوني            
نلحظ أن تطور الدور األوروبي يرتبط بالضرورة بالتطور الموازي على الجانب الفلسطيني ككل مـن حيـث                 

وينـزع المبـررات    ‚ كة حماس خطاباً سياسياً متوازناً يأخذ بعين االعتبار الوقائع القائمة على األرض           تقديم حر 
  ‚ التي تسوقها االدارة األميركية بشأن حركة حماس ذاتها

والتي أكد  ‚ عليه فان تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في القاهرة مؤخراً             * 
»  باالستحقاقات الدولية المترتبة على السلطة الفلسطينية واالحتفاظ بحق المقاومة المشروعة          التزام حماس «فيها  

كما يـشير الـى اللغـة       ‚ تشير الى تمايز التيار االسالمي الفلسطيني المقاوم عن التيارات االسالمية المتطرفة          
  ‚سالمسؤولة التي بدأت تعطي اطالالتها على لسان القيادات األولى في حركة حما

يمكن القول مع بروز أشكال من التباين بين واشنطن ودول أوروبا الغربية بشأن نتائج              ‚ على الدائرة األوسع  * 
إن التقاء المواقف وتقاطعهـا بـين دول أوروبـا          ‚ االنتخابات التشريعية الفلسطينية والعالقة مع حركة حماس      

يـصاحبها  ‚ الشرق األوسط وحتى العالم بأسـره     الغربية والواليات المتحدة تجاه قضايا الموضوع الفلسطيني و       
لذلك من غير المؤكد أن يتطور الدور األوروبي بشكل عملي          ‚ واقعياً على مدايات زمنية تعارض في المصالح      

‚ ويضعها على سلم األولويـات ‚ دون دور عربي يعيد ربط المصالح العربية ـ األوروبية من جوانبها المختلفة 
  ‚ سيبقى أسير الحركة السياسية غير المنتجةوإال فإن الدور األوروبي

وأن ‚ أن تطبخ الواليات المتحدة الطبخة    «ان الواليات المتحدة تريد كما قال المفكر األميركي روبيرت كاغان           * 
فدول االتحاد األوربي تعتبـر الممـول المـالي         » مموالً عمالقاً «وبنفس الوقت   »‚ تقوم أوروبا بغسل األطباق   

 مليار دوالر من الدعم     1,3بينما لم تقدم الواليات المتحدة األميركية سوى        ‚ لوطنية الفلسطينية الرئيسي للسلطة ا  
 900في الوقت الذي تضخ فيه دول االتحاد األوربي مايقارب          ‚ المالي للسلطة الفلسطينية طوال عقد من الزمن      

ومـن هنـا نـستطيع    ‚ 1995عام مليون دوالر بمعدل وسطي سنوياً لصندوق السلطة الوطنية الفلسطينية منذ ال        
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التمويل المالي للضغط على أية     » هراوة«القول إن الواليات المتحدة تسعى لدفع دول االتحاد األوربي الستخدام           
بدالً من توفير الدعم المالي المفترض للكيان الفلسطيني        ‚ حكومة فلسطينية ستتشكل على يد وبقيادة حركة حماس       

  ‚بغض النظر عمن يقود حكومته
  28/2/2006لوطن القطرية ا

  
  
  

 
  خطأ في التصور االستراتيجي ىضباط الجيش عل .50

 كاسا. تسفي ي
أال يعلم أنه سيكون في . حسن، أين الحقيقة؟ هل يمكن الهدوء مع االحتالل؟ لن تكون تسوية في هذه الظروف

ي ما يقترح؟  ماليين في ارض اسرائيل؟ فهل سيوافقون عل10 ألف فلسطيني، و500القدس في غضون جيل 
 كأساس لتغييرات متبادلة، ال 1967يعلون، مثل كل اسرائيل مستقيم، يعلم انه من غير القدس ومن غير حدود 

 .يوجد أي احتمال
 27/2/2006) معاريف (

  28/2/2006القدس العربي  
 

  األسباب واألبعاد .. فوز حماس في االنتخابات .51
  محمد عبدالعزيز ربيع  . د

 الحصول على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني فـي االنتخابـات األخيـرة              كان نجاح حماس في   * 
مفاجأة سارة بالنسبة ألتباع حماس، وغير سارة بالنسبة لغالبية القوى السياسية الفلسطينية وغيـر الفلـسطينية                

  . المنخرطة في عملية السالم
 كـان   ،لفلسطينية والعربية واإلسرائيلية والدولية   ولقد أدت المفاجأة إلى حدوث خيبة أمل كبرى لدى كل القوى ا           
  . من نتائجها دخول تلك األطراف في دوامة من الحيرة والتخبط

إن لمفاجأة فوز حماس وجها آخر، هو فشل كافة أجهزة المخابرات ومراكز الدراسات المعنية باالنتخابـات                * 
  .  االجتماعية-تطورات الثقافية الفلسطينية والعملية السلمية في قراءة األحداث السياسية وال

لماذا حققت حركة حماس ذلك الفوز الكبير؟ لماذا فشلت أجهزة المخابرات ومراكز الدراسات اإلسـتراتيجية               * 
اإلسرائيلية واألميركية واألوروبية في قراءة المستقبل والتنبؤ بالتطورات المحتملة على الساحة الفلسطينية؟ وما             

كبير على موازين القوى في منطقة الشرق األوسط عامة، وعلى فتح ومنظمة التحرير             هي تبعات هذا التطور ال    
   اإلسرائيلية بشكل أخص؟ -الفلسطينية خاصة، والعالقة الفلسطينية 

وفي سياق تطورات سياسية وغير سياسية كثيـرة اسـتغرق          . لقد جاء ذلك النجاح الباهر نتيجة ألسباب عدة       *
 إلى تحوالت مهمة في الوعي الفردي والجماعي، الفلسطيني والعربي، عبـر            نضوجها حوالي الربع قرن وأدت    

. عن نفسه في التوجه المتزايد نحو اإلسالم، وتصاعد العداء ألميركا، وتراجع الثقة ببعض أنظمة الحكم العربية               
المعيـشية  لقد اتجهت حماس، ومنذ تأسيسها في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، إلى االهتمام باألوضـاع                

للشعب الفلسطيني، وتقديم العون للمحتاجين، وهذا جعلها تكتسب مع األيام شعبية ومصداقية كبيرة، خاصة في               
  . قطاع غزة وبين الالجئين الفلسطينيين في المخيمات
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وبينما كانت حماس تحقق المزيد من الشعبية وتقوم بتقديم المزيد من الخدمات، كانت فتح تبدي عجـزا شـبه                   
أمام التحديات المعيشية للمواطنين، وتجاه االستحقاقات السياسية للمرحلة التاريخية التي تولت زمام القيادة             كامل  

  . فيها، وتغرق تدريجيا في بحر من الفساد واالبتعاد عن المسؤولية والشفافية
عديـد مـن المثقفـين      ولقد كان من نتائج ذلك اتجاه الكثيرين من أبناء فلسطين إلى االبتعاد عن فتح، وقيـام ال                

إلى . الفلسطينيين وغير الفلسطينيين بتوجيه النقد لممارساتها وبرنامجها السياسي، واتهامها بالقصور والتقصير          
جانب ذلك، بينما كانت حركة فتح تتخلى تدريجيا عن مبدأ الكفاح المسلح وتتجاوز المبادئ والـشعارات التـي                  

شعبيتها، كانت حماس تعيد طرح تلك الشعارات وتنادي بـرفض          رفعتها سابقا وكسبت على أساسها شرعيتها و      
  . االعتراف بدولة إسرائيل وبالعمل على تحرير كافة التراب الفلسطيني

ولما كانت فتح قد اختارت المفاوضات السياسية بدل المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي، فإنه كان ال بد لهـا                  
لهذا أدى فشل فـتح فـي       .  السلمية للحفاظ على مواقعها المجتمعية     من تحقيق قدر كبير من النجاح في مساعيها       

تحقيق السالم، وقيام إسرائيل بإحباط كل المحاوالت الدولية لتحقيقه، إلى تضاؤل إيمـان الـشعب الفلـسطيني                 
  . بعملية السالم، بينما كان إيمانه بالمقاومة المسلحة يتصاعد بشكل تدريجي

ق تقدم ملموس في عملية السالم مع تمسك فتح بتلك العملية، بمثابة اعتـراف              وفي الواقع، كان الفشل في تحقي     
  . بعدم القدرة على فعل أي شيء من شانه إصالح الوضع القائم أو إعادة األمل لقلوب الناس

وهذا يعني أن موقف فتح، في ضوء التعنت اإلسرائيلي والمراوغة األميركية والسكوت الدولي والعجز العربي،               
  . مثابة رضوخ لعملية سياسية قادت إلى واقع اقرب إلى االستسالم منه إلى السالمأصبح ب

ولقد صرح عضو المجلس التشريعي المنتخب الدكتور صائب عريقات أن فشله في إدارة المفاوضات كـان                * 
  . سببا رئيسيا في فوز حماس في االنتخابات التشريعية وحصولها على أغلبية المقاعد النيابية

قدان األمل في العملية السياسية التفاوضية أدى إلى فقدان األمل في القيادة السياسية المنخرطة فـي تلـك                   إن ف 
العملية والمشرفة عليها، وقاد بالتالي، وكان من المحتم أن يقود، إلى البحث عن بديل سياسي وقيادي لمرحلة ما                  

  . بعد العملية التفاوضية الحالية
غيير القيادة السياسية والنهج اإلداري الفاشل يعني تغيير الحزب الحاكم، أي تنحية فتح             إن اتجاه المواطنين إلى ت    

  . عن كراسي الحكم واستبدالها بقيادة جديدة ذات فلسفة جديدة
وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني قام من خالل االنتخابات التشريعية بسحب الثقة من القيادة الفتحاويـة ومـن                  

لتي ترتكز على مبادئ واتفاقيات أوسلو، وهي العملية التي جاءت منذ يومها األول، مشوهة              العملية التفاوضية ا  
  . وجاءت قاصرة من حيث الرؤية واألفق والعدالة واألمانة مع النفس والغير

وهذا يعني أن جزءاً من الشعب الفلسطيني اختار الدعوة لإلصالح بدال من القبول بالترهل السياسي والفلتـان                 
 والفساد اإلداري والمالي، وأن جزءا آخر وافق على منح المقاومة المسلحة فرصة لممارسـة سياسـتها                 األمني

  . بدال من االستسالم لعملية تفاوضية لم تف بوعدها ولم توقف السرطان االستيطاني
ـ              اب قيـادة   كما قرر آخرون الرد على العنجهية اإلسرائيلية واالنحياز األميركي السافر للعدو الصهيوني بانتخ

صعبة المراس ومستعدة لمواصلة الكفاح المسلح وتقديم المزيد من التضحيات مـن أجـل حـصول الـشعب                  
  . الفلسطيني على الجزء األكبر من حقوقه التاريخية

  28/2/2006البيان 
 

  فزع في إسرائيل على إثر تقارب حماس مع إيران .52
  لورا كينغ 
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 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى الجمهورية اإلسالمية،         جاءت الزيارة التي قام بها مؤخرا خالد مشعل       
وهي الزيارة التي دقت أجراس اإلنذار في إسرائيل وصعدت حدة المناقشات الدائرة لـدى صـانعي الـسياسة                  

  .اإلسرائيلية
بيد أن هناك وجهة نظر تكاد تكون مغايرة تماما أطلقها مسؤولون في االسـتخبارات اإلسـرائيلية ومحللـون                  
سياسيون ودبلوماسيون في الغرب تقول إن هذا التقارب بين إيران وحماس وما أثاره من ضجة هو أمـر تـم                    
تضخيمه والمبالغة فيه على نحو واسع وهم في ذلك يشيرون إلى تصميم حماس التقليدي وترديدها أنهـا لـن                   

مالها الوطني ويضيف هؤالء    تسمح لنفسها بوقوعها تحت تأثيرات خارجية وأنها ستظل دائما متمسكة بجدول أع           
أن هناك عوامل جوهرية تتمثل في انعدام الثقة بين الزعماء الشيعة في إيـران والقـادة الـسنة فـي حمـاس               

  .باإلضافة إلى رغبة حماس في تقوية أواصر الصلة مع حكومات عربية أكثر اعتداال مثل األردن ومصر
 حيث صـرح    ،ر التحالف الجديد بين إيران وحماس     وقد أسهب مسؤولون بارزون في إسرائيل في تصوير بواد        

يوفال ستينيز رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست اإلسرائيلي أن هدف السياسة اإلسرائيلية يجب               
  .أن يتركز على الحيلولة دون تشكيل حماس حكومة تخضع للنفوذ اإليراني

بعث على كل هذا االنزعاج ، ومن بينهم آموس غيلبوا          غير أن بعض المراقبين اآلخرين ال يرون أن هناك ما ي          
المسؤول السابق في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية والذي وصف استعراض حالة الصداقة اإليرانيـة مـع        

  .لتخويف إسرائيل" فزاعة "حماس بأن إيران ال تعدو كونها 
هذا الزخم الـذي صـاحب المحادثـات        بينما أعرب دبلوماسي غربيين طلب عدم ذكر اسمه عن اعتقاده بأن            

األخيرة بين إيران وحماس ليس سوى أسلوب تنتهجه طهران لصرف األنظار عنها في الوقت الذي تتـصاعد                 
فيه التوترات الدولية المثارة حول طموحات البرنامج النووي للجمهورية اإلسالمية وأضاف الدبلوماسي أن ذلك              

ى اإلطالق، وأن اللقاء الذي جمع قادة إيران وحماس مجرد لقـاء            مجرد كالم أجوف لن يكلف طهران شيئا عل       
  .صداقة لحكومة إقليمية قادمة

وخالل زيارة مشعل األخيرة إليران نقل عن مسؤولين في طهران رغبتهم في تقديم المساعدة لحماس لتمكينها                
 المساعدات المقدمة للـسلطة     من مجابهة الضربة الوحشية المتمثلة في تقليص الواليات المتحدة والدول الغربية          

  .الفلسطينية ، وذلك على الرغم من عدم تحديد حجم المساعدات التي تنوي طهران تقديمها 
وبالفعل فإن حماس ستواجه موقفا صعبا في محاولة توفير االحتياجات المالية إذا ما نفذت الواليـات المتحـدة                  

ت اإلنسانية إلى الفلسطينيين بمجرد تولي حماس مقاليـد         والدول الغربية تهديداتها بوقف إمدادات جميع المعونا      
  .يذكر أن نصف ميزانية السلطة الفلسطينية تأتي عن طريق المساعدات الخارجية. الحكومة الفلسطينية الجديدة

ولم تكن المساعدات المالية اإليرانية المقدمة للسلطة الفلسطينية تمثل سوى مقدار هامشي حيث تمثلت غالبيـة                
مساعدات في شكل أسلحة يتم توصيلها عن طريق سوريا باإلضافة إلى المساعدات الخاصة لتمويل شـن                هذه ال 

  .هجمات ضد إسرائيل
ومن الجدير بالذكر أن حماس قد سبق وأعلنت بكل وضوح أنها ال ترى النموذج اإليراني مناسبا لها وذلك على                   

سعى للحصول على استفادة من إيران غير أن ذلك         حد قول المحلل اإلسرائيلي ميير ليتفاك، وأن حماس ربما ت         
  .لن يأخذ شكل التبعية على اإلطالق 

  لوس انجلوس تايمز وواشنطن بوست 
  28/2/2006الوطن العمانية 

  
  !!...وزيرة المستعمرات .53

  خيري منصور 
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األوسـط  ال ينافس وزيري الخارجية األمريكية األسبقين كيسنجر وبيكر على الرحالت المكوكية في الشرق              * 
إال الوزيرة رايس، فهي ما أن تولت هذا المنصب حتى تخيلت للحظة بأنها وزيرة المستعمرات األمريكية، وال                 
بد أنها راجعت عدة ملفات في أرشيف وزراء المستعمرات في لندن بوجه خاص، فهي ال تتعامل مع العـرب                   

وتستخدم مفردات غير دبلوماسية علـى      بوصفها وزيرة خارجية فقط بل هي تملي وتعظ، وأحيانا تقرع وتؤنب            
وبعـض وزراء أو وزيـرات       .اإلطالق مثل االشمئزاز واإلحباط واالزدراء، ألنها ترتكز على قاعدة فوالذية         

الخارجية يشبهون الصواريخ، فهم بحاجة إلى قواعد إطالق، ألنهم عابرون ال للقارات فقط بل لسيادة الـدول،                 
  ! وط خضر، وفق أدبيات المرور العسكري في البر والبحر والجووالخطوط الحمر التي تحولت إلى خط

هذه المرة، جاءت رايس لتقول ما هو مركزي وأشبه بالمتن، ثم تضيف هوامش هنـا وهنـاك، ال تتجـاوز                    * 
.. اإلكسسوارات الدبلوماسية، ووظيفة هذه الهوامش هي صرف االنتباه الشعبي على األقل عن بؤرة األحـداث              

خصوصا وأن هناك أطرافا في هذا العالم تعتبر نفسها من حلفاء واشنطن، لكنها تـشعر               ! الثقيلةودافع الزيارة   
بضيق التنفس إذا ما أزف دورها في التفتيش، لهذا قد يصف هذا الطرف المذعور أو ذاك زيارة الوزيرة بأنها                   

  ! أشبه بزيارة الحمى كما وصفها شاعرنا المتنبي
س، التي أحدثت بفوزها في االنتخابات الفلسطينية خلخلة عميقة فـي المـشهد       إن محور هذه الزيارة هو حما     * 

ذلك ألنها ببساطة طرف في الحياة السياسية، وذات دور مشهور بقوة في الحـراك              ! السياسي، لكن هذه الخلخلة   
هنـاك  والسياسي ليس على مستوى فلسطين وحدها، بل على مستوى اإلقليم كله، ما دام هناك من يؤيدها بقوة،                  

من ال يرغب في أن تطفو على السطح، إال إذا كان هذا الطفو يسهل عملية التصويت واالستهداف بل القـنص                    
رحلة رايس ال تنتهي مع إغالق باب الطائرة التي تقلها من هذا المطار العربـي إلـى                 ! بمعناه السياسي الدقيق  

 -إن حاوروهـا  -العرب الذين يحاورون رايـس      ذاك، إنها أحيانا تبدأ من تلك اللحظة التي تشهد العودة، ألن            
'' السرايا''يجدون أنه عليهم أخذ األمور على محمل الجد، وأن ما يسمى كالم القرايا هو من حصتهم، أما كالم                   

إن رايس تمارس ما يمكن تسميته التأهيل المزدوج، لحماس من ناحية،           وقد ال نبالغ إذا قلنا      ! فهو من حصتها  
 ناحية أخرى، تأهيل حماس غير مضمون العواقب، يتلخص في تسييسها وتحويلها من             ولألطراف العربية من  

  ؛حركة مقاومة مسلحة إلى حزب سياسي أعزل إال من خطابه، حتى لو كان مشحونا باأليديولوجيا
بعد طالق الحركـة مـن      '' العدة''لهذا فإن مهلة األشهر الثالثة التي أعطتها أمريكا لحماس، هي بمقياس ما             * 
الحها واستراتيجيتها المعلنة، هذا ما يفكر به األمريكيون على األقل، بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين بـين                 س

فحماس يمكن ألطراف ال ترغب فـي وجودهـا         . قوسين، هما القوسان اللذان جرى تعريف الديمقراطية بينهما       
 النموذج المطلـوب منهـا والمقـرر        على اإلطالق أن تتأقلم معها، شرط أن تبادر حماس نفسها إلى التأقلم مع            

أما التأهيل االخر، فهو لعرب وجدوا أنفسهم في موقف ال يحسدون عليه؛ فالتخلي عن حماس باعتبارها                ! عليها
الحكومة الفائزة هو بمثابة التخلي عن الشعب الذي أنتجها، لكن السيدة رايس حاولت قـدر االمكـان أن تقنـع                    

) البـراون نـوز   ( أصابهم العمى كما يقول معلق أمريكي من طراز ما يسمى            العرب بمعاقبة الفلسطينيين الذين   
  ! وانتخبوا حماس

  28/2/2006الدستور 
  

  خالفات أميركية إسرائيلية حول الفصل ما بين الرئاسة وحكومة حماس .54
  هاني المصري 

ـ         -برزت خالل االسبوع الماضي، خالفات اميركية       *  ع الـسلطة    اسرائيلية محدودة حول كيفيـة التعامـل م
وجذر الخالف يكمن في ان االدارة االميركية تشدد على ضرورة ضمان وصـول             . الفلسطينية بعد فوز حماس   

المساعدات االنسانية للفلسطينيين والفصل ما بين الشعب من جهة والحكومة من جهة اخرى، هذا اوالً، والفصل              
 نظراً للبرنامج السالمي الذي يطرحه ابو مـازن         ما بين الرئاسة والحكومة ثانياً، من اجل دعم وتعزيز الرئاسة         
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وهذا الفصل تسعى واشنطن كي يترافق مع المساعي لعزل حكومـة           . وشدد على ضرورة المضي به وتطبيقه     
  .حماس

وعبر الموقف االسرائيلي عن نفسه عملياً، سواء من خالل االجراءات العقابيـة التـي اتخـذها االحـتالل                  * 
صيب التي عقدها المجلس التشريعي الثاني، او من خالل التصريحات التي ادلى بهـا              االسرائيلي بعد جلسة التن   

ايهود اولمرت، او وزيرة خارجيته التي اكدت عدم وجود فرق ما بين اعضاء المجلس التشريعي ألنهم تحـت                  
، مظلة واحدة تقودها حماس، او بين الرئاسة والحكومة ألن الرئاسة في ظل حكومة حماس سـتكون هامـشية                 

  .التي ستقودها حماس" اإلرهاب"وغطاء لسلطة 
اسرائيل تدرك الفرق جيداً بين الرئاسة والحكومة التي ستشكلها حماس، اذا لم تشارك بها فتح، وبـين فـتح                   * 

وحماس، ولكنها ال تريد االعتراف بهذا الفرق، ألن االعتراف من شأنه أن يضع اسرائيل أمام شريك فلسطيني                 
  .  منذ ثالثة أعوام على األقل من حسابهاأسقطته قصداً وعمداً

االعتراف بالفرق بين الرئاسة والحكومة يقود الى االعتراف بالشريك الفلـسطيني، واالعتـراف بالـشريك               * 
يفرض على اسرائيل االلتزام باالتفاقات التي عقدتها معه وتجاوزتها عملياً منذ زمن بعيد، كما يفـرض عليهـا          

ء عملية سالم بهدف التوصل الى اتفاق مهما استطاعت اسرائيل أن تحقـق مـن               الدخول في مفاوضات وإحيا   
خالله، سيكون اقل بكثير مما استطاعت وستستطيع ان تحققه بمفردها على االرض، من خالل مواصلة اسقاط                
عملية السالم والحل المتفاوض عليه واالتفاقات، وفرض حقائق من الصعب تجاوزها مثـل تكثيـف وتوسـيع                 

طان، واستكمال بناء الجدار وتعميق فصل القدس، وارساء أسس اقامة الكانتونات التي تفصل التجمعـات               االستي
الفلسطينية عن بعضها البعض، ليس بين الضفة وغزة فقط، وانما ايضاً بين كانتون شمال الضفة عن كـانتون                  

  .الوسط وعن كانتون الجنوب، وفصل كل هذه الكانتونات عن القدس
االسرائيلي الذي ينظر الى الفلسطينيين ككتلة صماء واحدة، وال يميز ما بين الرئاسة والحكومـة               ان الموقف   * 

والمجلس التشريعي، وبين فتح وحماس والجبهة الشعبية، يوفر سبباً جديداً يدفع الى سعي الفلسطينيين جميعـاً،                
يجابيات مـن كافـة البـرامج       نحو بلورة برنامج وطني ديمقراطي واقعي مشترك، يأخذ العبرة والدروس واإل          

  .الفلسطينية، ويتخلى عن كافة العيوب والنواقص واألخطاء
فال يستطيع احد ان يزعم ان برنامجه كان على صواب، او كلياً على صواب، بل اثبتت التجربة الفلسطينية                  * 

 للمفاوضات والسالم   الحاجة للجمع ما بين كل الخيارات والبدائل ووضعها في سياق استراتيجية واحدة تمد يدها             
مع االدراك بعدم وجود عملية سالم اآلن، وتسعى لتطبيق قرارات الشرعية العربية والدولية، وتحـتفظ بحـق                 
المقاومة وتستخدمها كلما كان ذلك يصب في المصلحة الفلسطينية، وعلى أساس ان المقاومـة شـأن وطنـي                  

بشأنه كل فصيل او مجموعة او حتى فرد علـى          مركزي يقرر بشأنه بشكل جماعي وليست قطاعاً خاصاً يقرر          
  .حدة، وكلما رأى ذلك ضرورياً لمصلحته الخاصة والفردية

أما استمرار وجود عدة استراتيجيات وعدة برامج وعدة مصادر التخاذ القرار، فهو قاد وسيقود مجدداً بشكل                * 
 الفلسطيني بصورة قد تصل، اذا لـم        اكبر الى المزيد من الفوضى والدمار والموت، والى تفكك النسيج الداخلي          

  .نعمل على تداركها، الى االحتراب الداخلي والحرب االهلية
أعتقد ان اسرائيل تبالغ في موقفها الرافض للفصل ما بين الرئاسة والحكومة الفلسطينية ألسـباب تكتيكيـة،                 * 

ياً والعالم كله ثالثـاً، الختـراق       حتى ال تعطي الشرعية والضوء االخضر لإلدارة االميركية اوالً وألوروبا ثان          
فاسرائيل مثل اميركا ال تريد     . العزلة الدولية التي تحاول أن تفرضها اسرائيل على الفلسطينيين بعد فوز حماس           

  .دفع األمور الى حد يمكن ان يؤدي الى انهيار السلطة
  28/2/2006األيام الفلسطينية 

  
  حماس الحركة وحماس الحكومة .55
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  أحمد خليل 
وبالمقابل تؤكـد عـدم     ‚  حماس بقوة في كل مناسبة على رفضها االعتراف باسرائيل أو التفاوض معها            تؤكد* 

وأما موقفها من المقاومة    ‚ ممانعتها في قيام منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض في حال توافرت الفرصة لذلك           
راها معنية بالمحافظة علـى التهدئـة       ولكنها بذات الوقت ن   ‚ فتؤكد عليه بقوة ايضا في كل مناسبة ودون مناسبة        

التي التزمت بها دون غيرها من الفصائل ولم تتوقف عن التأكيد مجددا على استمرار تلك التهدئة رغـم كـل                    
  ‚عمليات االغتيال واالقتحامات التي تقوم بها قوات االحتالل االسرائيلي

البيض واالسود تسعى من جانبهـا الـى   في الوقت الذي تتعرض فيه حماس لضغوط هائلة لتحديد مواقفها با  * 
فهـل سـتنجح    ‚ مواقف حركية رافضة ومواقف حكومية موافقة بتحفظات وشـروط        : اشتقاق مواقف مزدوجة  

حماس في الحفاظ على تأييد كوادرها من جهة وفي نفس الوقت تقديم التنازالت المحدودة سياسيا في اطـار                  
  ؟ اطار كوادرها الحزبيةالحكومة فقط للحفاظ على تأييد ناخبيها من خارج

يبدو ان حماس تراهن على التفاهم مع الرئيس محمود عباس للتوصل الى حلول وسطية وذلك لمعرفتهـا ان                  * 
  ‚الرئيس عباس له سلطات دستورية كبيرة تنافس صالحياتها وتتفوق عليها في مجاالت كثيرة

بية وحتى ما بعد خطاب الرئيس عباس فـي         إن المتابع لمجمل تصريحات قادة حماس منذ بدء الحملة االنتخا         * 
المجلس التشريعي الجديد كلها تشيد بمواقف الرئيس والثناء عليها بال تحفظات وحرصت على التمييز بينه وبين                
حركة فتح على اعتبار ان الرئيس عباس يجب ان يرتفع فوق الحزبية بصفته الجديدة كمنتخـب مـن الـشعب              

 الى على ما يبدو للتوفيق بين برنامجها االنتخابي والبرنامج االنتخابي الذي            وعليه فإن حماس تسعى   ‚ الفلسطيني
‚ قدمه عباس للناخب الفلسطيني كمرشح للرئاسة مع التعاطي ايجابيا معه فـي النقـاط االيجابيـة والمـشتركة                 

فـتح  وستتجنب حماس البحث في التوصل الى مصالحة حقيقية أو دائمة مع فتح وذلك لعلمها ان قادة حركة                  
منشغلون في محاولة العادة بناء حركتهم ومواصلة حروبهم الداخلية التي سوف تستنزف طاقاتهم وتمنعهم              

  ‚من متابعة ما قد يحدث من تأثيرات على مواقف الرئيس
الواضح ان حركة حماس وحركة فتح والرئيس عباس كل له أزمته التي تملي عليه السير على حبل مشدود                  * 

لى توازنه سوف تكون سقطته عواقب لن يدفع ثمنها وحده وانما سـيدفع ثمنهـا الـشعب                 وكل من ال يحافظ ع    
  ‚الفلسطيني كله

  28/2/2006الوطن القطرية 
  

  سيناريو العار .56
  فهمي هويدي  

قد ال يفاجئنا التواطؤ الدولي على حصار الشعب الفلسطيني بهدف تجويعه وإذالله، وصـوالً إلـى إفـشال                  * 
لكن حين تشترك دول عربية في ذلك الحصار، فذلك         . ما على االستسالم أو االستقالة    حكومة حماس وإجبارها إ   

  .هو العار بعينه
لم تخُل من الفجاجة تلك التصريحات التي مهدت لزيارة وزيرة الخارجية األمريكية إلى القاهرة في األسبوع                * 

ع الديمقراطيـة فـي مـصر،       الماضي، وذكرت أن من بين الموضوعات المدرجة على جدول مباحثاتها تشجي          
بطبيعة الحال، فإن الشق األخير من الجملة لم يـذكر          ! ومعاقبة الفلسطينيين ألنهم مارسوا الديمقراطية في بلدهم      

مناقشة أوضاع ما بعد نتـائج      “بهذا الوضوح، ولكنه غلف بعبارات دبلوماسية اخفت القبح في المهمة، من قبيل             
التي جرت بعد االنتخابات قد أسفرت في الواليات المتحدة عـن           ” المناقشة “وكانت تلك . ”االنتخابات الفلسطينية 

كانـت  )  مليـون دوالر 50حـوالي  (قرار بوقف المعونات المالية عن السلطة الفلسطينية، واسترجاع معونـة      
 وتم ذلك بجرأة بدا فيها التناقض صارخاً، في إعالن ضمني صريح          . مخصصة للبنية التحتية في الضفة الغربية     
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، فكل منطق يمكن إهداره، وكل سياسة يمكن أن تنقلـب إلـى             ”اإلسرائيلية“عن أن األمر حين يتعلق بالمصالح       
  !نقيضها

خالل رحلتها التي شملت بعد ذلك اكثر من عاصمة عربية، شددت رايس على أهميـة محاصـرة حمـاس                   * 
 في ذلك بطبيعة الحال، الن السفارات       وهي لم تكن وحيدة   . ”اإلسرائيلية“والضغط عليها، إلى أن تمتثل للطلبات       

  .في مختلف أنحاء العالم” أداء الواجب“األمريكية لم تقصر في 
لم يقف األمر عند حد اإللحاح على محاصرة الفلسطينيين، وإنما تجاوزه إلى تخويف دول العالم من اآلثار                 * 

ي زعمهم إلى نشوب أول حـرب       التي يمكن أن تترتب على فوز حماس، التي قد تؤدي ف          ” الخطيرة“الكونية  
” إسـرائيل “، وكانت تلك هي الرسالة التي عبر عنها منـدوب           عالمية من نوعها في القرن الواحد والعشرين      

خصصت لبحث  ) 22/2(الدائم لدى األمم المتحدة، داني جيليرمن، في خطاب ألقاه أمام جلسة لمجلس األمن في               
يضم دمشق وحزب اهللا، وان ذلك المحـور        ” لإلرهاب“إذ ذكر أن حماس جزء من محور        . موضوع اإلرهاب 

المفترض يمثل خطراً استراتيجياً يهدد البشرية بأسرها، الن استمراره سيدفع بالعالم إلى أتون حـرب عالميـة                 
  (!).جديدة 

، موشـيه   ”اإلسرائيلي“وبينما كان السفير جيليرمن يتحدث في نيويورك، كان رئيس األركان السابق للجيش             * 
، يلقي في واشنطن محاضرة حول موضوع فوز حماس، ذهب فيها إلى أن االنسحاب من غزة كان خطأ                  يعلون

  .ألنه أحيا األمل لدى الفلسطينيين لكي يستعيدوا المزيد من األراضي في الضفة
تحليالً لمحررها العسكري زئيف شيف، ذكر فيه أن تل أبيب          ” اإلسرائيلية” “هاآرتس“ نشرت صحيفة    21/2في  

وادعى أن وفداً للحركة كان في زيارة إلحدى العواصم العربية مـؤخراً            . للموقف العربي من حماس   ” احةمرت“
وكانـت  . إلجراء بعض االتصاالت، وان الوفد طلب االجتماع مع رئيس الدولة، ولكن الطلب قوبل باالعتـذار              

رة يقوم بها وفد من حمـاس       الصحف العربية اللندنية قد نشرت قبل عشرة أيام أن اتصاالت جرت لترتيب زيا            
لدولة عربية أخرى، بعد عودة رئيسها من الواليات المتحدة، وكان مقرراً أن يكون على رأس الوفد خالد مشعل                  

غير أن الوضع تغير بعد العودة، حيث اعتذرت الدولة المذكورة عن اسـتقبال             . رئيس المكتب السياسي للحركة   
  .ارةمشعل، األمر الذي ترتب عليه إلغاء الزي

لم تحقق مساعي الحصار هدفها بالكامل، حيث التقى قادة حماس رؤساء ثالث دول عربية حتى اآلن، هـي                  * 
مع ذلك أخـشى أن تـصبح تلـك الزيـارات           . سوريا وقطر والسودان، وكانت لهم زيارة ناجحة إلى طهران        

فرضه من حـول الحركـة،      والواليات المتحدة بهمة مشهودة ل    ” إسرائيل“استثناءات على الطوق الذي تتحرك      
مستهدفاً إغالق كافة األبواب في وجهها، خصوصاً في العالم العربي واإلسالمي الذي يعد مجاالً حيوياً مرشحاً                

  .لمساندة الشعب الفلسطيني وحكومة حماس
وهم يحاولون تطويق حماس، يلجأون إلـى حيلـة         ” اإلسرائيليين“جدير بالذكر في هذا الصدد أن المبعوثين        * 
يثة تفترض فينا الغباء والعبط، حيث يتظاهرون بالدعوة إلى دعم الرئيس محمود عباس الذي لم يقدموا لـه                  خب

  . شيئاً يذكر منذ توليه رئاسة السلطة، بل وطالما تعمدوا تجاهله وأحياناً إهانته
ين اللندنية أن مـسؤولين رفيعـي المـستوى مـن الفلـسطيني           ” الصنداي تايمز “ نشرت صحيفة    19/2يوم  * 
 فبراير شباط في معهد جيمس بيكر للسياسات العامة بمدينة          9 و 8عقدوا اجتماعات سرية يومي     ” اإلسرائيليين”و
وقال تقرير الصحيفة ان أربعة     . ، تطرق البحث فيها إلى سبل إضعاف حركة حماس وتهميش دورها          ”هيوستن“

 األمن القومي للرئيس أبـو مـازن        أشخاص مثلوا كل بلد في تلك االجتماعات، فكان جبريل الرجوب مستشار          
الجنرال اوري ساغوي الـرئيس الـسابق لالسـتخبارات         ” اإلسرائيلي“ورأس الجانب   . رئيساً للوفد الفلسطيني  

  .العسكرية، وأدار الحوار السفير األمريكي األسبق في كل من دمشق وتل أبيب ادوار جريجيان
له قبل االنتخابات الفلسطينية، ولكن فوز حمـاس طـرح          ذكر تقرير الصنداي تايمز أن االجتماع كان معداً         * 

ومن النتائج المهمة التي أسفرت عنها المناقشات أنها فتحت قناة اتصال جديدة            . عنواناً جديداً على جدول أعماله    
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 بالوكالة ايهود اولمرت واإلدارة األمريكية، يمكن اإلفادة منها خالل      ” اإلسرائيلي“بين أبو مازن ورئيس الوزراء      
  .المرحلة المقبلة

فـي  (على صعيد آخر، نشرت إحدى الصحف العربية التي تصدر في لندن تقريراً لمراسلها في تل أبيـب                  * 
كشف النقاب عن أن جيش بالده ما زال يقوم بأعمال التنسيق األمني            ” إسرائيلياً“ذكر أن ناطقاً عسكرياً     ) 23/2

وأضـاف  . قطع تلك االتصال بين الطرفين لـيس صـحيحاً        مع األجهزة األمنية الفلسطينية، وان ما تردد عن         
. مصالح تقتضي اجراء االتصال مع الفلسطينيين وإال تعرضت تلك المـصالح للـضرر      ” إسرائيل”الناطق أن ل  

تخطـر الجهـات األمنيـة الفلـسطينية        ” إسـرائيل “وحاول الناطق أن يخفف من صورة االتصاالت فقال ان          
بها، ليتم إبعاد القوات الفلسطينية من طريقها، لتجنيبهم احتمال االشـتباك معهـم             باالجتياحات التي تعتزم القيام     

.(!)  
 عقب زيارته إلحدى العواصم العربيـة       2،/14قد صرح في    ” اإلسرائيلي“وكان شاؤول موفاز وزير الدفاع      * 

وهي . ومات من بينها  بأن مباحثاته مع مسؤوليها تناولت أموراً كثيرة، كان تطوير التنسيق األمني وتبادل المعل            
في : معلومة أضعها بين أيدي الجميع بال تعليق، راجياً ممن يقرأها أن يجيب بينه وبين نفسه على السؤال التالي                 

وأي دولة عربية مجـاورة     ” إسرائيل“الذي يتطلب اجراء تنسيق أمني بين       ” الموضوع“الظروف الراهنة ما هو     
  لها؟
تهدف تجويع الفلسطينيين وحصار حكومتهم الجديدة سياسياً ودبلوماسياً،        في مواجهة الضغوط المكثفة التي تس     * 

أيـن  : يستدعي المشهد عديداً من األسئلة المطروحة على العالم العربي بوجه أخص، منها على سبيل المثـال               
القارات واألمريكيون في مختلف    ” اإلسرائيليون“الدبلوماسية العربية من حمالت التعبئة المضادة التي يقوم بها          

؟ وما موقف الحكومات من قرار محاصرة الفلسطينيين وتخيير حكومتهم بين االستسالم أو االستقالة            ؟  والمحافل
ولماذا ال يبادر الدعاة إلى تعبئة الناس وحـثهم علـى           ؟  وأين صوت القوى السياسية ومنظمات حقوق اإلنسان      

جيداً النتائج التـي يمكـن أن تترتـب فـي          وهل حسبت   ؟  مساندة الشعب الفلسطيني في الصمود أمام الحصار      
، أو إذا اصـطف أي طـرف        ”اإلسـرائيليين ”الشارع العربي في حال اتخاذ موقف الحياد بين الفلسطينيين و         

  ؟، متبنياً مطالبه الثالثة”اإلسرائيلي“عربي في الجانب 
” إسـرائيل “لمـه إلـى     ال يستطيع المرء أن يكتم دهشته إزاء ذلك الصمت العربي الرسمي، الذي لم يوجه ك              * 

الضاغطة على الجميع بقوة، تطالبها بأي استحقاق فلسطيني، كأنـه ال يوجـد احـتالل وال مـستوطنات وال                   
واالستجابة ألطماعها التي ال    ” إسرائيل“اجتياحات أو اغتياالت، وكأن الطرف الفلسطيني وحده المطالب بطمأنة          

  .تقف عند حد
أنني فوجئت بالخطاب الذي ألقاه عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول           في هذه األجواء المحبطة، ال اخفي       * 

، أمام لجنة العالقات العربية بالبرلمان األوروبي، ووجه فيه إلـى مـستمعيه             )22/2يوم  (العربية في بروكسل    
يـة  الذي قضت محكمـة العـدل الدول      (في بناء الجدار    ” إسرائيل“لماذا تصمتون على استمرار     : السؤال التالي 

وعلى توسيع المستوطنات، دون أن توجهوا إليها تساؤالً أو تضعوا شروطاً؟ وصارح موسى أعضاء              ) ببطالنه
   .البرلمان األوروبي بان هذا الموقف يجسد ازدواج المعايير الذي يسبب النقمة في الشارع العربي

ى أنني قلت بعدما فرغت مـن       بدا أمين الجامعة العربية في ذلك الخطاب وكأنه طائر يغرد خارج السرب، حت            
أخيراً وجدنا مسؤوالً عربياً تذكر القضية وتحدث عن استحقاق فلسطيني، وامتلك شجاعة نقد الموقفين              : قراءته

  .واألوروبي” اإلسرائيلي“
انه لمس تجاوباً طيباً مع كالمـه       نقلت هذا االنطباع إلى عمرو موسى بعد عودته إلى القاهرة، وكان تعليقه             * 

 العديد من النواب األوروبيين، وان المجال ال يزال مفتوحاً في الغرب لوضع القضية فـي إطارهـا                  من جانب 
وأضاف انه قام بمـا يقتـضيه       . وحدها المطروحة على الطاولة   ” اإلسرائيلية“الصحيح، بحيث ال تظل الطلبات      
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ألمر الذي يعيد طرح    على الجميع، ا  ” فرض عين “في الموضوع، وان كان الظرف يحوله إلى        ” فرض الكفاية “
  ؟أين الدبلوماسية العربية في المشهد، ولماذا تلتزم الصمت إزاء المطالب الفلسطينية: السؤال

لم يسلط بشكل كاف على المأزق الذي تتعرض له األنظمة العربية، التي بـات عليهـا أن تحـسم موقفهـا                     * 
  . .الوقوع في براثن سيناريو العار بوضوح ال يحتمل اللبس ويجنبها

  28/2/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مطالب متبادلة.. حماس واسرائيل .57
  هنري كيسنجر

غير ان الدبلوماسية التقليدية تبلغ ذروة فاعليتها عندما        , ان أية عملية جدية للسالم تستوجب ارادة متبادلة للتنازل        
نهما ولحق كل منهمـا     يكون هناك اتفاق عام حول األهداف مع شرط أدنى بان يعترف الطرفان بشرعية كل م              

  . بالوجود
ان مثل هذا االلتزام المتبادل كان دائما غير متوفر بين اسرائيل والفلسطينيين فحتى تاريخ اتفاقية اولـى عـام                   

م بقيت اسرائيل ترفض التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية الن شرعتها كانت تقضي بازالة اسرائيل               1993
وبعد اسلو بدت الدولة العبرية مستعدة للتحدث والتفاوض مـع  . , العنف احياناوسياستها كانت تشمل اللجوء الى    

وبعد ان أصـبح ارييـل      , منظمة التحرير ولكن حول السلطة الذاتية على األراضي المحتلة وليس حول السيادة           
وقبـل  , نية بادر بشكل لم يكن متوقعا الى اعالن قبوله بقيام دولة فلسطي           2001شارون رئيسا للوزراء في العام      

, ان يدخل في غيبوبته األخيرة بدا مستعدا لخلق الشروط الموضوعية للتوصل الى مثل هذا النوع من الحلـول                 
من خالل تصرفات اسرائيلية احادية الجانب بما فيها االنسحاب من قطاع غزة واجزاء أخـرى فـي الـضفة                   

  . الغربية
ة فال يجب اعتباره انطالقة راديكالية فحماس تمثـل         اما بروز حماس كأكبر فصيل سياسي في الساحة الفلسطيني        

التي حالت دون اعتراف منظمة التحرير باسرائيل طوال العقود الماضية كما حالت دون قبول ياسـر                ) الفكرة(
 األمر الذي اسفر عن حصول انتفاضتين واندالع        2000عام  ) كامب ديفيد (عرفات باقتراح تقسيم فلسطيني في      

 كان الحديث عن التوصل الى حلول وسط مجرد حديث لفظي لم يرق الى درجة التطبيق                ,وهكذا . أعمال عنف 
عـادل  (فهي تدعو الى ايجاد حل    ,  تشكل مثاال واضحا على ذلك     )خارطة الطريق (فمعالجة قضية الالجئين في     
  . )وحقيقي يوافق عليه الطرفان

ين الى كافة أرجاء فلسطين السابقة بمـا فيهـا           فتعني بالنسبة للفلسطينيين عودة الالجئ     )عادل وحقيقي (أما عبارة 
أرض اسرائيل اليوم اما بالنسبة لالسرائيليين فان هذه العبارة تعني ان عودة الالجئين يجب ان تقتصر فقط على              

  . اعادة توطينهم في أراضي السلطة الفلسطينية
لم يعد باالمكان اعتمادها مـع      , دلان الخطة القديمة القائلة بان انتخابات فلسطينية تؤدي الى ظهور شريك معت           

وقد توصـل   , وما سيكون مطلوبا من حماس انما هو تطور مشابه لتطور شارون          . حماس في المستقبل القريب   
هذا الى االستنتاج واالقتناع بان السيطرة على الضفة الغربية من شأنها ان تشوه هدف اسرائيل التاريخي النها                 

قيام (ولذلك أصبح حل    . ل ديموغرافي يجعل اليهود أقلية بين مجموع السكان       عن تحو , تُسفر على المدى البعيد   
من أراضي  % 59الذي بدأ مستعداً لالنسحاب من حوالى       , بالنسبة لشارون , أمراً حتمياً , جنباً الى جنب  ) دولتين

فـي  ,  بالمقابل والعطاء الفلسطينيين أراضٍ  , وللتخلّي عن نسبة كبيرة من المستوطنات اليهودية      , الضفة الغربية 
أت نسبة كبيرة من االسرائيليين الراغبين في أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولـة              دب, وكذلك, أماكن أخرى 

بـسبب اإلصـرار    , لم يحصل , غير أن التقدم على هذا الصعيد      . من ضمن هذه التسوية   , الفلسطينية المستقبلية 
  . وهما شرطان ال يمكن تحقيقهما, ية عودة الالجئينوعلى قض, 1967على العودة الى ما وراء حدود العام 
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بـأراٍض  , إن المخرج المنطقي في هذه األزمة قد يكون من خالل تبادل المجمعات االستيطانية حـول القـدس                
سـيكون انعكاسـاً   , ومن المؤكد أن رفض مثل هـذا الحـل  . وذات كثافة سكانية عربية , أخرى داخل اسرائيل  

لـم تتـرك أي     , حتى اآلن , ومن الواضح أن حركة حماس     . ائق القضايا الشائكة  للتصميم على عدم إطفاء حر    
ال يمكن إجراؤه إال إذا     , وأي تفاوض جدي  , إذ أنها مصممة على تشكيل الحكومة المقبلة      , غموض حول نواياها  

 إال بعـد أن تقتنـع     , وقد ال يحدث مثل هذا األمر     . على غرار ما فعل شارون    , تجاوزت حماس بعض الخطوط   
قد يكون هناك الكثير من الكالم عن       , وعلى الصعيد المبدئي  . حماس بأن ال يوجد هناك أي بديل استراتيجي له        

وإذا أظهر األعضاء اآلخرون فـي اللجنـة        , عاالًفوخاصة إذا لعبت الواليات المتحدة دوراً       , مفاوضات شاملة 
, ولكن هـذا   . قدراً كبيراً في المرونة   , )م المتحدة وروسيا واألم , واالتحاد االوروبي , الواليات المتحدة (الرباعية  
باإلضـافة الـى   , وجود قيادة فلسطينية لديها اإلرادة على تجاوز كافة الخطوط الـسابقة      , قبل كل شيء  , يتطلّب

  . وللدفاع باتجاه التوصل الى حل سلمي وعادل, لمواجهة الجناح الراديكالي, وجود إرادة لدى المعتدلين العرب
, بصرف النظر عمن يتولّى القيادة في اسرائيل وعلى رأس السلطة الفلسطينية          , ما حصل في تطورات   مه, ولكن

, من أجل التوصل الى تفاهمات حول قـضايا كثيـرة         , فإن الطرفين سيبقيان محكومين بضرورة التقارب بينهما      
سيكون عبر التوصل الى    , مةوأي مخرج ممكن من األز     . واستخدام المياه , وتراخيص العمل , بينها نقاط العبور  

, والالجئين, على أن يتوقف الطرفان عن مطالباتهما المتعلّقة بالحدود النهائية        , غير محدودة الزمن  , اتفاقية مؤثقة 
وسيكون على اسرائيل إزالة مستوطناتها المبعثرة فـي أراضـي الـضفة            . والحل النهائي بشأن القدس الشرقية    

وااللتزام بتطبيق االتفاقيات السابقة التي     , االمتناع عن العنف  , بالمقابل, ماسكما سيكون على حكومة ح    , الغربية
  . عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية

كمـا تـرتبط     . ترتبط كثيراً بوحدة الرأي داخل المجموعة الرباعية      , إن إمكانية قبول حماس يمثل هذه الحلول      
ى ما إذا كانت االنتخابات االسرائيلية المزمع إجراؤهـا فـي           ويبقى أيضاً أن نر   , كثيراً بالدول العربية المعتدلة   

  . نهاية مارس سوف تفرز سلطة قادرة على الحفاظ على استراتيجية شارون
  28/2/2006عكاظ 

  
  !»لعم«حماس والعودة إلى  .58

  أحمد الربعي
يـة  من منطلق الخوف والحرص على حقوق الفلسطينيين، نقول إن لغة حركة حمـاس منـذ انتخابهـا كأغلب                 

ونحن ال نقصد الشكل بل المضمون، فهناك لغـات متعـددة لحمـاس،             . برلمانية، وحتى اليوم ال تبشر بالخير     
  .ووسائل متناقضة من قادة حماس، وحالة من االرتباك الواضح

قادة حماس عليهم أن يفرقوا بين الحديث مع كوادر الحركة بلغة تحتمل أكثر من معنـى، وبـصيغة توافقيـة                    
أكثر من تفسير، وبين الحديث إلى المجتمع الدولي حيث المصطلح يجب أن يكون دقيقا، وحيث               مطاطة تحتمل   

  .اللغة ال تحتمل أكثر من معنى
بعض أطراف حماس يتحدثون عن دول عربية ستقوم بتعويض خسائر السلطة من حجـز إسـرائيل لألمـوال         

ذت وعدا بأن تدفع إيران هذه األمـوال،        الفلسطينية، وفجأة يخرج علينا أحدهم من طهران ليعلن أن حماس أخ          
ونريد أن نعرف ما إذا كان في نية حماس أن تخلق سلطة ممولة من إيران؟ وما هي المعاني الـسياسية لمثـل             

  هذا السلوك؟ وما هو التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدث في عواصم عربية قبل العواصم الغربية؟
ية اعتراف حماس بإسرائيل، فالتـصريح األول يقـول إن حمـاس            في ثالثة أيام رصدنا ثالثة مواقف من قض       

، وتصريح ثان يقول إن     »القدس الشرقية «ستعترف بإسرائيل إذا انسحبت من األراضي الفلسطينية المحتلة ومن          
في هدنة طويلة مع إسرائيل إذا انـسحبت مـن          » ستفكر«حماس لن تعترف بإسرائيل، وثالث يقول إن حماس         

  .حتلة بما فيها القدسكافة األراضي الم
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هذا الكالم يصلح في الثقافة العربية حيث يقول الناس الشيء ونقيضه، ويتحدثون بلغة مطاطـة قابلـة لمائـة                   
تفسير، لكن حماس التي هي اآلن على رأس السلطة ال بد أن تتحدث بدقة متناهية عن قرارات دولية صـدرت                    

نية سابقة وما هو الموقف منها، وال بد أن تجيب على أسئلة            عن األمم المتحدة، وعن اتفاقيات والتزامات فلسطي      
  .محددة ألطراف عربية ودولية محددة

في الساحة الفلسطينية بمعني ال ونعم في الوقت ذاته، احد كـوارث غيـاب              » لعم«لقد كان استخدام اصطالح     
ة ستـشهدها الـساحة     البوصلة وغياب الوضوح، وإذا استمرت حماس في لغة اللعم، فإن تطورات سلبية كبير            

  ..!الفلسطينية، في وقت دفع فيه الفلسطينيون أثمانا باهظة ولم يعد في جسدهم مكان لطعنات جديدة
  28/2/2006الشرق األوسط 

  
  حماس بعد شهر من االنتخابات .59

 منير شفيق
 لقيادته  شهر مضى تقريبا على انتخاب الشعب الفلسطيني في الصفة الغربية وقطاع غزة لحماس بأغلبية كبيرة              

وهذا ما ال بد أن ينعكس على المجلس الوطني لمنظمة التحرير، وفقا التفاق القاهرة بـين                . وتسلم زمام السلطة  
فتح وحماس وبقية الفصائل بأن يجرى تحديد أعضاء المجلس الوطني وفقا للنسب التي تفرزها االنتخابات فـي                 

 .الضفة الغربية وقطاع غزة
ي كله دخل مرحلة جديدة، وبمعادلة داخلية جديدة تختلفان نوعيـا وجـذريا عـن    هذا يعني أن الوضع الفلسطين    

  .المرحلة السابقة، وعن المعادلة الداخلية التي اتسمت بقيادة حركة فتح
ويستتبع ذلك، نظراً لموقع فلسطين وقضيتها وشعبها من األمة العربية واإلسالمية، ونظرا لموقع الدولة العبرية               

في ) الثورة(ستراتيجيات الدولية، وعلي الخصوص األميركية واألوروبية، أن هذا االنقالب          والصهيونية في اإل  
المرحلة التاريخية الراهنه، وفي موازين القوى الداخلية الفلسطينية، وضمن مشروعية نالتها حماس من خـالل               

  .رائيليا وإقليميا ودولياصناديق االقتراع يعني بدوره تغييرا نوعيا وجذريا على كل المستويات فلسطينيا وإس
وليس أصدق تعبيرا من هذا الحدث الضخم من متابعة ردود الفعل المختلفة أميركيا وإسـرائيليا وأوربيـا ثـم                   

  .عالميا
ولندع جانباً ما وصف به من أنه صفعة قوية للسياسة األميركيـة، وانقـالب تـاريخي وزلـزال وإعـصار                    

 والشعب الفلسطيني، وأولها أن عليها أن تعترف بإسـرائيل          وتسونامي، ولنلحظ انصباب الضغوط على حماس     
وهل هذا طلب ممن يملك الحق في فلسطين ليعطيـه  (مع أنها ليست دولة، أو تعترف بحق إسرائيل في الوجود      

أم هو مجرد اعتراف ملتبس يتضمن ذلك، ألن االعتراف به علنا يعني اعترافا بحقـوق الـشعب الفلـسطيني                   
أي أن تسلم بأنها ليست مقاومة، وأن ليس هنـاك مـن            (ثم إن عليها أن تتخلي عن العنف        ) المتجاهلة والمنسية 

  ).عنف في فلسطين غير عنفها
أما إذا لم تبادر إلى تلبيس هذين المطلبين فسوف تحجب المساعدات األميركية واألوروبية، ويضرب الحـصار                

  ).مفهوم ضمنا(المالي بالضغط على الدول العربية 
تفرض عليها وعلى السلطة حتى لو كانت تمثل وحدة وطنية عزلة دوليـة، إلـى جانـب التهديـد                   وستقاطع و 

  .باستمرار االعتداءات اإلسرائيلية والتلويح باالجتياح
ألميركية كوندوليزا رايس مسرعة إلى المنطقة لتأمين ضغط عربي على حمـاس            وقد جاءت وزيرة الخارجية ا    

  .حول المطلبين المذكورين، واألهم التقيد بحصارها ماليا
وكانت قد مارست ضغوطا على رجب طيب أردوغان كي ال يقابل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة                 

ستوى دعوة من حزب التنمية والعدالـة، رغـم الموقـف           حماس والوفد المرافق له، بل الهبوط بالدعوة إلى م        
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التركي الضاغط لالعتراف والتخلي عن العنف، كما مورست وتمارس ضغوط مماثلة على روسيا التي بادرت               
  .إلى دعوة حماس

، هنـاك مـن     )كتاب المقاالت والمعلقين  (وفي اإلطار العربي واإلسالمي وعلى المستويين الرسمي واإلعالمي         
انتصار حماس ربما أكثر من إدارة بوش ومن راح يطالبها باالعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف               انزعج من   

من أجل إفالتها من المأزق مع التهويل الشديد، وهناك من دار حول هذه المعاني إشفاقا على حماس ولم يـرد                    
  .لها مكيدة

ركا وإسرائيل وعدم تصورهم إمكـان      ومشكلة هؤالء الناصحين المشفقين وقوعهم في نوع من الرهاب من أمي          
  .وجود خيار آخر غير الخيار الذي سارت عليه فتح وصوت الشعب الفلسطيني بعد تجارب مريرة ضده

المأزق واألزمة عبارتان يمكن أن يوصف بمواجهتهما أي أحد، المهزوم والمنتصر، المتراجع والمتقدم، الهابط              
  .والصاعد، والراكد والمتحرك

فريق بين الصاعد أو المنتصر أو المتقدم أو المتحرك وهو يواجه المأزق بل مآزق أو األزمة بل                 ولهذا يجب الت  
  .أزمات، من جهة ومن يواجه المآزق واألزمات وهو مهزوم ومتراجع أو هابط أو راكد من جهة أخرى

مات جانبـا، ألن    فحماس من النوع األول بالتأكيد، ولهذا يجب أن يوضع حديث المأزق والمآزق واألزمة واألز             
الكل عنده من ذلك ما يكفيه وأكثر من الجميع اآلن الرئيس األميركي جورج بوش وحزب كاديما اإلسـرائيلي                  

  .وزعيمه الجديد أولمرت وآنس حالة شارون وال شماتة
أي مـشكله   .. ما توجهه حماس يجب أال يسمى مأزقا أو أزمة وإنما كيفية حل المعضالت والرد على التحديات               

 السياسات المناسبة الصحيحة على كل مستوى، وهو أمر في متناول اليد، ويجب أن يكون في متنـاول                  صوغ
  . اليد

لعل ميزة حماس على حركة فتح عندما ووجهت بضغوط مماثلة ابتداء من االعتراف مرورا بإدانة اإلرهـاب                 
انت فتح محرومة مـن تجربـة       ، هي وجود تجربة فتح أمامها في حين ك        )رسالة عرفات الملحقة باتفاق أوسلو    (

سابقة لما كان يطرح عليها من األعداء والكائدين أو من الناصحين والمشفقين أو من بعض األصدقاء كاالتحاد                 
  .تشرين األول ثم توقيع المعاهدة المصرية اإلسرائيلية/ السوفياتي، أو بعض األشقاء كمصر بعد حرب أكتوبر

خطوة بعد خطوة حتى وصلت إلـى       ) عن حسن نية دون تقدير للعواقب     والبعض فعلها   (ولهذا أمكن استدراجها    
  .ما وصلت إليه في االنتخابات األخيرة

واألهم أنها أصبحت معرضة ألن تفقد تحت قيادتها وخطها السياسي أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، أي كـل                  
 الوجود فوق األرض مقطعة مسجاة      ثم ما ضمه الجدار وابتلعته المستوطنات، والقدس والحدود والمياه الجوفية        

بالجدار أو األسالك الشائكة أو الحواجز أو الطرق االلتفافية وأخيرا وليس آخرا، ذلك هو حل الدولتين أو الحل                  
  .النهائي

في ظل حل نهائي كهذا،     " الطوعي"ن حق العودة أو السيادة فضال عن خطر التهجير الجديد           وال أحد يتحدث ع   
  . وال أحد يضمن ما يحدث للمسجد األقصى وغيره من المقدسات

 ومن ال يدرك هذه النهاية أو يتجاهلها أو يسكت عليها فعنده            1949-1948بعد  " النكبة الثانية "يعني أن هذه هي     
  . ه وشجاعتهمشكلة في وعيه وضمير

تجربة فتح المريرة تتطلب من الرئيس الفلسطيني وحركة فتح أن يقفا لحظة ويسأال إلى أين تسير األمور، وأن                  
يراجعا التجربة ويتذكرا الوعود التي قدمت كل مرة مقابل تلبية تنازل ما تحت الضغط والتهديد دائما، وكيـف                  

  لحست من قبل دول كبرى محترمة؟
 عمليا كل ما أصدرته من قرارات في مجلس األمن وأبقتـه مرجعيـة وهميـة وعلقـت                  الدول الكبرى لحست  

أما دورها في المفاوضات فهو الضغط على الفلسطينيين وحـدهم كمـا            . المصير الفلسطيني على المفاوضات   
  . يتكرر اآلن مع حماس
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ح لما حاولت اإلفالت    لذلك فإن ما يطلب من حماس لتخرج من المأزق سيدخلها في مأزق أشد كما حصل مع فت                
من المأزق، حيث وصلت إلى مأزق االنتخابات الحالية ووصل الوضع أرضا وشعبا في الضفة الغربيـة لمـا                  

  ".نكبة ثانية"تشهده اآلن من 
ال تستطيع حماس وال يجوز لها وال يمكن أن تقبل أن تجرب المجرب وما ينبغـي لفـتح أن تـضغط                     من هنا   

جل المشاركة، واألمر كذلك بالنسبة إلى بقية الفصائل وهو ما يتفهمه الـشعب             عليها وال أن تشترط ذلك من أ      
  .جيدا الفلسطيني

بل إن األمر يجب أن يكون كذلك بالنسبة للدول العربية واإلسالمية ال سيما مصر، ألن الطريق الذي سلك حتى                  
كان عنده بصيص أمل باستعادة     اآلن أوصل إلى ما أوصل إليه في الضفة الغربية وال يستطيع أحد أن يقول إنه                

  .القدس أو دك الجدار أو تفكيك المستوطنات
وإنما كان اليقين بتمديد الجدار وابتالع األغوار وتوسيع المستوطنات وابتالع القدس، وحتى لحظة االنتخابـات               

  . األخيرة كان ذلك الطريق هو المطروق وكان الجدار في حالة تمدد وانتهاء ببقية الصورة
ليس من العدل وال الحصافة وال الحرص على أي مصلحة خاصة قطرية أو ذاتيـة، أن يقـال لحمـاس                    ولهذا  

اسلكي ذلك الطريق واألنكى أن يضغط عليها أو أن يمارس على الشعب الفلسطيني الحـصار المـالي عربيـا                 
  وإسالميا، فما الحل وما المخرج؟ 

 ثم من الشعب الفلسطيني موقفا موحـدا ثـم مـن            الجواب يجب أن يبدر من حماس ثم من فتح ثم من الفصائل           
  .مصر ومن الدول العربية واإلسالمية ومن كل األصدقاء في العالم

أي ينبغي له أن يكون جماعيا إذا أريد أن ينجح ويصب في مصلحة القضية الفلسطينية والـشعب الفلـسطيني                   
  .وللعرب والمسلمين والعالم) لدورها الخاص(ومصر 

والجواب يمكن أن يبدأ بالقول الحاسم إن الطريق الذي يسلك تحت ما يسمي افتراضا أو وهما المسار الـسلمي                   
لواقع الفلـسطيني إلـي     أو ما يسمى استرداد الحقوق عن طريق المفاوضات أثبت فشله وانتهى با           ) أي التسوية (

  .  فبأي منطق ولمصلحة من ال يعاد النظر فيه وال توضع النقاط على الحروف–الكارثة–النكبة الثانية 
أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه بالمجلس التشريعي الجديد إلى اعتماد إستراتيجية المفاوضات              

  .ة السلمية وكيف يجب أن تمارسوالمقاومة السلمية، لكنه لم يوضح ما هي المقاوم
لكن مجرد تطرقه لها يكون به قد خطا خطوة هامة في شق طريق جديد غير طريق اسـتعادة الحقـوق عـن                      

  . طريق المفاوضات
  . هذا يعني أن بإمكان حماس وفتح والفصائل الفلسطينية أن يقفوا على النقاط المتفق عليها أصال

ودحر االحتالل إلي ما وراء     ) الصغرى والوسطي والكبرى  (لمستوطنات،  وتلك النقاط هي هدم الجدار وتفكيك ا      
، ما يتضمن استرداد القدس ومن ثم االستفتاء        1967 أو إلى ما قبل الخامس من حزيران         1949خطوط هدنه   

  . إلقامة الدولة على كامل تلك األرض المحررة
 والدفاع عن الذات والمقاومـة عنـد االعتـداء    أما أسلوب تحقيق ذلك فباعتماد أشكال المقاومة الشعبية السلمية     

العسكري واالقتحام، ثم التوجه إلى توحيد الموقف العربي الرسمي والشعبي وكذلك اإلسالمي والعـالم الثـاني                
  .والرأي العام العالمي وراء هذا البرنامج الموحد

ت الدولـة العبريـة وأميركـا    إن مثل هذا البرنامج والموقف إذا ما تم التمسك به وتحقق صمود عليه، وتأكـد           
وأوروبا وبقية الدول أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين أو أكثرهم جادون في السير على هذا الطريق سـيبدأ                 
اآلخرون بإعادة حساباتهم وينتهي عهد سيرهم على طريق باتجاه واحد هو الطريق اإلسرائيلي أو عهد الضغط                

  ملوا نهج تنازالت ال أحد يعرف قعرها؟على الفلسطينيين العرب والمسلمين ليستك
قد يقال إن هذا صعب التحقيق ولن يقبل به من جانب بعض الفلسطينيين والعرب، لكن على حماس أن تحاول                

  . فلتسقط واقفة ليكون بمقدورها أن تعيد الكرة-قدر اهللا ال-بد من إسقاط تجربتها  وتصر وتصمم فإذا كان ال
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كمـا يالحـظ كـارل      –فتح فطريق الخسارة المحتومة المزدوجة، ألن التاريخ        أما سلوك الطريق الذي سلكته      
  ".كوميديا"مأساة وتكون الثانية ملهاة أو مسخرة " تراجيديا" حين يكرر تجربة مرتين تكون األولى -ماركس

  28/2/2006الجزيرة نت 
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