
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

     الصفحة
     :ة الرئيسياألخبار

  3  طرح كيسنجر مرفوض ونتوقع موجة اغتياالت: عباس .1
    

    :السلطة
  3  لحكومةل صياغة برنامجها السياسيحماس تواصل  .2
  4  حكومةالحماس حول استئناف المشاورات بين فتح و .3
  4  مشاركة في الحكومةللالشعبية أقرب الكتل البرلمانية : خالد سليمان .4
  4  خالف حول التمثيل الفلسطيني بين الوطني والتشريعي .5
  4   السلطةقريع يحذر من عدم تبني الحكومة الجديدة مبادىء .6
  4  فاتورة االحتالل دفع  وأوروبا حريصون علىأميركا: موسى .7
  5  عبد ربه ينتقد حماس ويعتبر برنامجها عموميات وشعارات عامة .8
  5  حرم جامعي في غزةمسلحون يقتحمون .9

    
    :المقاومة
  5   مليون دوالر للفلسطينيين250نفي تعهد إيران بتخصيص ي أبو مرزوق .10
  5  حماس تحذّر من سياسة ترهيب الشعب الفلسطيني .11
  5  نهاء التعديات على االراضي المحررة في غزةإحماس تطالب ب .12
  6  ضرب المقاومة آخر ما تبقى من خارطة الطريق :  مجدالوي .13
  6  ليس من شأننا ان نكون وسطاء بين حماس واسرائيل: دحالن .14
  6  في عصيرة الشمالية إسرائيلياًالمقاومة تفجر جيباً .15
  6   صفيرالبطريرك قي وفد من حماس يلت .16
  7 كبار القادة الميدانيين لسرايا القدس في غزةأحد غتال ياالحتالل  .17

    
    :الشعب األرض،

  295 العدد - 1/3/2006 األربعاء :التاريخ



 

 2

 7  استمرار التصعيد العسكري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية .18
 7   كديما االنتخابيل الى مقر يتحومسجد في صفد .19
 7   مقتل عشرة فلسطينيين في العراق خالل أسبوع  .20
 8   إصابة فلسطيني بجروح خطيرة بعد طعنه لمستوطنين جنوب بيت لحم  .21
 8 عاشرحملة االحتالل على مخيم بالطة تدخل يومها ال .22
 8   سلسلة بشرية لمناهضة ظاهرة الفلتان األمني .23
 9  فوز حماس لن يؤثر على مستوى خدماتنا: االونروا .24
 9   وانخفاض التأييد لتسوية سلمية% 44ارتفاع الثقة بحماس الى  .25
 9 االسيرة عليان تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الثامن .26

   
    :اإلسرائيليالكيان 

 9   الى تبديد خالفاتها مع اوروبا حول حماسىاسرائيل تسع .27
 10   إسرائيل تهدد بنسف سجن أريحا في حال اإلفراج عن سعدات  .28
  11   على حماس االعتراف بإسرائيل: الشيخ ابراهيم صرصور .29
  11    تجمعات استيطانية وغور االردن6حدودنا المستقبلية تشمل : موفاز .30
  11   إسرائيل سوف تنفذ انسحابا احادي الجانب في الضفة .31
  11   إنتفاضة الحجارة ستندلع من جديد في الضفة: تقديرات في جيش اإلحتالل .32
  12   ..!!من يصوت لشاس يذهب إلى الجنة: الراف يوسيف .33
  12  جمعية حقوق المواطن في اسرائيل تطالب بازالة الجدار العازل في ابو غنيم .34
  12   ا يأزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإيطال .35
  13   2005إرتفاع في عدد الملفات الجنائية ضد جنود إسرائيليين في العام  .36
  13   إسرائيل تنضم إلى الحملة المعارضة لتسلم دبي إدارة موانئ أمريكية  .37
  13   !للسياحة... إسرائيل تسعى الجتذاب اإلماراتيين .38
  14   وغوغل تفتتح مركزاً في حيفا ... مليارات دوالر5نتل إاستثمارات : إسرائيل .39
  14  لها أميركية مشتركة على اقتحام مدينة فلسطينية واحتال-تدريبات إسرائيلية .40

    
    : اقتصاد، اجتماع

  14   إغالق معبر كارنيجراء مليون دوالر 10.5خسائر السلطة  .41
    

    :دولي عربي، إسالمي،
  14  دبلوماسي أوروبي يؤكد حصول مباحثات سرية مع الحركة .42
  15   روسي يستقبل وفد حماس وبوتين يطمئن اولمرتوزير الخارجية ال .43
  15   وزير الخارجية لم يلتق وفد حماس: األردن .44
  15  مبارك ينفي رفضه لقاء حماس .45
  15  توزيع الفلسطينيين على الدول العربيةبحراس األرز يطالب  .46
  15  فرنسا تدعو الى الحزم مع حماس دون معاقبة الفلسطينيين .47



 

 3

  16  سنستمر بدعم حماس: إيران .48
  16  انعكاسات وصول حماس الى السلطةتناقشالدوحة في مناظرة  .49
    :مقاالتحوارات، 
  16  لماذا طالبت القاهرة المجتمع الدولي بإعطاء الفرصة لحماس؟: تقرير .50
  17 انتصار اقليمي وتحديات داخلية... فوز حماس سورياً: تقرير .51
  18 !حماس خطرة على العرب ال على اسرائيل : لنهارديفيد فروم ل .52
  19  سيربح االسالميون الشعوب لجانبهم ان استطاعوا حل مشكالتها اليومية: فتحي يكن .53
  20 على العالم االعتراف بحماس شريكاً سياسياً: ستانلي كوهين .54
  21   افتتاحية القدس... االردن والموقف المتعنت من حماس .55
  22    خالد الحروب... حماس وأسئلة أنصار فلسطين في العالم .56
  23 ّةحازم صاغي ...قضّية ديفيد إرفينغ وقضّيتـنا معه .57
  27  دقهيثم الصا... البرنامج الفلسطيني ينبغي أن يكون إجماعيا .58
  28    حسين حافظ. د ...حماس والخطوة الصحيحة .59
  28  نةأحمد أبو زي !...؟لماذا لم تشارْك حماس ولماذا يجب أْن تشارك فتح .60
  30  يبهاني حب... !!في نفي النفي..  .61
  31 نجلورا كي ...عالقات الصداقة بين حماس وإيران .62

    
  31  كاريكاتير

***  
  
  
   ونتوقع موجة اغتياالت  مرفوضطرح كيسنجر : عباس .1

وأكد ان الـسلطة     . بالدعم المتواصل الذي تقدمه االمارات، للشعب الفلسطيني في مختلف المجاالت          عباسأشاد  
 بأن تكون طرفاً في أي نزاع خارجي أو الـدخول           تحرص على أن تكون عالقاتها جيدة مع الجميع ولن تسمح         

مـن  و . كما حاول البعض التلميح لذلك موضحاً أن السلطة لن تكرر الخطأ السابق لها مع الكويت               ,في تحالفات 
 مقايضة، كما رفض دعوة أمريكـا وقـف         1948رفض طرح كيسنجر، بشأن تهجير فلسطينيي       ناحية أخرى   

لجوء إسرائيل إلى اغتيال قيادات     من جهته   ولم يستبعد    . في االنتخابات  المساعدات عن السلطة بعد فوز حماس     
 دعم دولـة اإلمـارات للـشعب         من جهته  أكد فقد    خليفة بن زايد    أما .في حماس والفصائل الفلسطينية األخرى    

  .الفلسطيني، من أجل الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة
  1/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  لحكومةل ة برنامجها السياسيصياغحماس تواصل  .2

توقعت مصادر مؤكدة في حماس أن تنتهي من صياغة برنامجها السياسي للحكومـة  : غزة ـ  عبدالقادر فارس
 وجود اتفاقات حول هذا البرنامج رغم       شارت إلى وأ. والمرحلة المقبلة تمهيدا لعرضه على الفصائل الفلسطينية      

  . السياسية التي ستتم صياغتها بطريقة توافقية بين الجميعاستمرار بعض الخالف حول عدد من المصطلحات
  1/3/2006عكاظ 
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  حكومةالاستئناف المشاورات بين فتح وحماس حول  .3
أعلن عزام األحمد، أن المشاورات واالتصاالت بين حركتي فتح وحمـاس  : رام اهللا المحتلة ـ من رشيد هالل 
  .وحدة وطنية واسعة في حكومة  فتحتستأنف اليوم حول إمكانية مشاركة

  1/3/2006الوطن العمانية 
  

  مشاركة في الحكومةللالشعبية أقرب الكتل البرلمانية : خالد سليمان .4
وقـال إن    .في الحكومة المقلبة   أكد خالد سليمان أن الجبهة الشعبية هي أقرب موافقة لمشاركة حماس          : رام اهللا 

لمختلفة، بين إمكانية المـشاركة النهائيـة وبـين الموافقـة     هناك تفاوتاً في الردود حول قرار الكتل البرلمانية ا       
  .المبدئية، مشيراً إلى أن نتائج المشاورات السابقة كانت جيدة ومبشرة

  28/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

   بين الوطني والتشريعيالفلسطينيحول التمثيل  خالف .5
 بين المجلـس الـوطني      , البرلمانيين العرب   اتحاد نشب خالف حول التمثيل الفلسطيني في دورة       :البحر الميت 

ونظيره التشريعي، وخصوصاً فيما يتعلق بإلقاء كلمة فلسطين، وبدأ وفق مصادر برلمانية عندما أراد محمـود                
الزهار المشاركة في االجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات والوفود المشاركة، غير أنه أبلـغ أن االجتمـاع                

وكانت األمانة العامة لالتحاد رتبـت فـي جميـع          . وفد يمثله سليم الزعنون   ال فقط، وأن    مقصور على الرؤساء  
مراسالتها وخطاباتها مع المجلس الوطني ال مع المجلس التشريعي، وهو ما اصطدم مع رغبة ممثلي حمـاس                 

ـ  مما حدا . في الحصول على فرصة لمخاطبة المشاركين واالعالم عبر منبر االتحاد          ـ    ب واب رئيس مجلـس الن
 فرصة لتقديم مداخلة في الوقت الذي       الحركة، لمنح   نبيه بري تفاهم مع   الممثلي حماس، و  ب إلى اإللتقاء األردني،  

  .يراه الزهار مناسباً
  1/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  قريع يحذر من عدم تبني الحكومة الجديدة مبادىء السلطة .6

 حماس المقبلة بمبادىء برنامج السلطة يعني الدخول في         اعتبر احمد قريع امس ان عدم التزام حكومة       : رام اهللا 
 أن هذه المبادىء هي مبادىء البرنامج الذي أقره المجلـس الـوطني الفلـسطيني               , قائال واضاف .ازمة حقيقية 

  .ومنظمة التحرير والسلطة وليست برنامج فتح
  1/3/2006الرأي األردنية 

  
  الحتاللفاتورة ا دفع  وأوروبا حريصون علىأميركا: موسى .7

 كالً من ,أتهم يحيى موسى تعليقاً على قرار تحويل االموال لدفع رواتب عناصر األمن: صالح النعامي ـ  غزة
االدارة األميركية واالتحاد االوروبي بالحرص على دفع فاتورة االحتالل من خالل تخصيص االجهزة األمنيـة               

 هـو تمويـل     هميثبت بما ال يقبل الشك أن كل ما يعني        أن هذا السلوك    , وأضاف قائال  ,الفلسطينية بالدعم المالي  
شدد على ان الحكومة ستصر علـى       و. لم يكن يعنيهم دعم الشعب الفلسطيني     و, الشق األمني في اتفاقيات اوسلو    

  .أن تقديم أي دعم لالجهزة األمنية سيتم عبر وزارة المالية الفلسطينية
  1/3/2006الشرق األوسط 
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 عتبر برنامجها عموميات وشعارات عامةعبد ربه ينتقد حماس وي .8

وجه ياسر عبد ربه انتقادات لحماس واعتبر ان برنامجها السياسي عموميات  :وليد عوض رام اهللا ـ
طالب و. وشعارات تصلح للمهرجانات الخطابية، ولكن ال تصلح لتنظيم حياة شعب ولحل المشاكل المعقدة

انتقد في شكل غير مباشر  كما .ية واالسالمية في هذه المرحلةحركة بقبول قرارات الشرعية الدولية والعربال
سماه سياسة المحاور موضحا ان هذا أ ما ى عدم االنجرار إلى إلادعو. التقارب بين حماس وايران وسورية

 نثير قلق دول الخليج أو دول عربية أو أوروبية أال مستطردا بالقول أن من الواجب.  الشعب الفلسطينيسيعزل
شعب ال ان هذا االسلوب االستخفافي رد عليه معتبرا  من جهتهورد أبو زهري. ء هذه السياسةمن ورا

 ببرنامج مفصل لكل جوانب الحياة الفلسطينية ت تقدمأن حماسالفلسطيني من خالل صندوق االقتراع، مضيفا 
فة ليطالب حماس بأي ليس لديه اية ص كما اعتبر أن عبد ربه .سواء السياسية او االجتماعية او االقتصادية

  .شيء
  1/3/2006القدس العربي 

  
   حرم جامعي في غزةمسلحون يقتحمون

اقتحم مسلحون من كتائب ابو الريش المبنى الرئيس لفرع جامعة القدس المفتوحة في :  فتحي صباح-غزة 
تى اشعار وقالت مصادر محلية وصحافية ان المسلحين طردوا مجلس االدارة واغلقوا الجامعة ح. خان يونس

  . ابناء الشهداء من حقوقهم المالية في الجامعة من على خلفية ما قيل انه حرمان الطلبة ذلكجاء حيث .آخر
  1/3/2006الحياة 

  
   مليون دوالر للفلسطينيين  250 بتخصيص إيراننفي تعهد ي أبو مرزوق .9
 إلى طهران بتقـديم     ته زيار فى موسى أبو مرزوق امس تقريرا إخباريا بأن إيران وعدت مشعل خالل           ن: ا.ب.د

وقال إن إيران وعـدت بـدعم الـشعب          . مليون دوالر لتعويض قطع المساعدات االمريكية واالوروبية       250
  .الفلسطيني بشكل عام ولم تحدد ماهية الدعم ونوعه

  1/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

   ترهيب الشعب الفلسطيني  سياسةحماس تحذّر من  .10
سة الترهيب التي تمارس على الشعب الفلسطيني سواء حول الوضع االقتصادي            حذرت حماس من سيا    :ا.ن.ق

في المرحلة المقبلة أو عالقتها ببعض الدول العربية واالسالمية التـي ال تعتبـر حليفـة للواليـات المتحـدة                    
  .األمريكية

  1/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  حماس تطالب بانهاء التعديات على االراضي المحررة في غزة .11
اتهمت حماس عدداً من قادة االجهزة االمنية التابعة للسلطة وفصائل المقاومة المسلحة :  فتحي صباح-غزة 

 صالح وحذر .باالبتزاز والقوة حكومية وأخرى محررة من المستوطنات في غزة باالستيالء على اراض
رية سوف يحاسب ويلقى جزاءه  في تصريح شديد اللهجة أمس ان كل من يقوم بهذه االعمال االنحدا,البردويل

عاجالً أم آجالً، مشيراً الى ان حماس تراقب وتتابع عن كثب مسلسل االعمال الفوضوية واالعتداءات على 
واكد ان  .الحركةاالراضي والممتلكات العامة والمعوقات التي تضعها اطراف فلسطينية ال يروق لها فوز 
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شعب للبت فيها، ومحاسبة كل على اللتي وقفت ضد مصالح حماس ستقوم جميع ملفات الفساد والتعطيالت ا
وحمل الحكومة الحالية والشرطة واالمن الوطني المسؤولية عن  .عمله من دون اعطاء مزيد من االيضاحات

واشار الى ان عباس وعد بالعمل الفوري على اصدار . الحفاظ على االراضي المحررة والدفيئات الزراعية
  . والقيام بمسؤولياتها تجاه االراضي الحكومية واالراضي المحررة وحمايتهاتعليماته لعمل الالزم

  1/3/2006الحياة 
  

   ما تبقى من خارطة الطريقآخرضرب المقاومة  :  مجدالوي .12
غير الصائب الحـديث اآلن عـن تغيـرات             أنه من     جميل مجدالوي     أكد:  من عبد الرازق أبو جزر      -  غزة

عتـراف  اال الطلب منهـا       غير الصحيح لتناول الوضع الفلسطيني       حين اعتبر أنه من      في   ،  حماس   برنامجية في 
شريعي         . بإسرائيل ام الت اس أم والمفاوضات     اعتبر أن برنامجه الخاص بخطة خارطة الطريق، وحول خطاب عب

  هـذه المرحلـة،      واإلسالمية فـي  لمجموع القوى الوطنية       مشتركاً   يشكل قاسماً     ال  كطريق لتحقيق هذه الخطة،   
حكومـة تعتبـر أن هـذه          فـي    غيرها من القوى أن تكون طرفـاً         يصعب على الجبهة وربما على       وأعتقد أنه  

  . المحددات ملزمة لها
  1/3/2006األيام البحرينية 

  
  ليس من شأننا ان نكون وسطاء بين حماس واسرائيل: دحالن .13

ن ان فتح بذلت جهودا استثنائية لصيانة الوحدة الوطنية وتحملت ذلك  أكد محمد دحال: موفق مطر-غزة 
ومشددا , بمسؤولية وطنية مستبعدا العودة لمفاوضات جديدة معلال ذلك بأن اسرائيل تشن حربا على السلطة

 التأكيد بأن فتح لن تكون وسيطا بين  وطالب عباس.على ان فتح ال تطالب حماس بتغيير موقفها من اسرائيل
واضاف ان فتح تطالب الحكومة الجديدة بصيانة وحدة الشعب الفلسطيني . المجتمع الدوليأو اس واسرائيل حم

 ,وفيما يخص انعقاد المؤتمر السادس .وكرامة الموظفين وان تؤدي واجبها بأمانة وأال تتعامل بعقلية حزبية
 هي ان المؤتمر سيكون فتحند كوادر واوضح ان الرؤية القائمة ع. تحدث عن حراك يدعو للتفاؤل حول انعقاده

على اساس مشاركة القواعد في انتاج قياداتها عبر انتخابات تمثيلية حقيقية في كل قطاعات الحركة ووفق 
الى خطورة اطالة مشيرا , ونبه الى وجود افكار تتبلور عند كوادر حركية بمعزل عن الوضع العام .نظامها

  .!!ية االنتخابات للمؤتمر الن ذلك من شأنه خلق تعقيدات اكثرالوقت الالزم القرار اللجنة المركز
  1/3/2006الحياة الجديدة 

  
  المقاومة تفجر جيبا إسرائيليا في عصيرة الشمالية .14

فجرت المقاومة الفلسطينية الليلة قبل الماضية عبوة ناسفة شديدة االنفجار بجيب اسرائيلي شمال مدينة              : رام اهللا 
  .ذلكوأعلنت سرايا القدس، وكتائب أحمد أبو الريش، مسؤوليتهما المشتركة عن . لبلدةنابلس، خالل اقتحام ا

  1/3/2006الشرق األوسط 
  

  صفير البطريرك وفد من حماس يلتقي  .15
ان :  وفدا من قيادة حركة حماس في لبنان برئاسة أسامه حمدان الذي قال بعـد اللقـاء                 صفير إلتقى البطريرك 

ة التي تقوم بها حماس على المراجع الروحية والسياسية في البالد، لوضعهم فـي              الزيارة تأتي في سياق الجول    
اكدنا لغبطته اننا نسير قدما في اتجاه تشكيل        : وتابع. صورة التطورات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني      

ية اصيبت باضـرار    حكومة فلسطينية، والمجلس التشريعي المنتخب بدأ عمله، واكدنا لغبطته ان العملية السياس           
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ونقل حمدان عن صفير تأكيده انه على الواليات المتحدة ان تكون            . جسيمة، وانتهت نتيجة السلوك االسرائيلي    
الفتاً الى ان الوفد عرض مـع غبطتـه         . مع العدالة ومع الحق وان ال تكون الى جانب اسرائيل كما تفعل اآلن            

له اننا معنيون بأن ينطلق هذا الحوار في وقت مبكر، وان يسير            الموقف من الحوار الفلسطيني اللبناني، واكدنا       
قدما من اجل اعادة ترتيب العالقة اللبنانية الفلسطينية على اسس صحيحة، تحفظ المصالح الفلسطينية اللبنانيـة                

لـى  المتمثلة بالنسبة الينا، بحق العودة ودعم الشعب الفلسطيني، ونأمل في ان ينجح هذا الحوار في الوصـول ا             
  . هذا الهدف

  1/3/2006السفير 
  

  كبار القادة الميدانيين لسرايا القدس، في غزةأحد غتال ياالحتالل  .16
  قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان طائرة حربية اطلقت صاروخا ظهر اليوم باتجاه سـيارة فـي               :ألفت حداد 

يشار أن الشهيد تعرض لمحـاوالت    .قطاع غزة اسفر عن استشهاد القيادي في سرايا القدس ابو وليد الدحدوح       
وقال شهود عيان ان طائرة احتاللية اطلقت صاروخ تجاه سيارة كانت تـسير بـالقرب    .اغتيال سابقة نجا منها  

  .من مجمع الوزارات بمدينة غزة ما ادى الى استهدافها بشكل مباشر ومقتل من كان فيها
  1/3/2006 48عرب 

  
  في األراضي الفلسطينيةاستمرار التصعيد العسكري اإلسرائيلي  .17

صعدت قوات االحتالل أمس والليلة       :  رشيد هالل   عن مراسلها  غزة من    1/3/2006 الوطن العمانية    ذكرت
 .قبل الماضية، من عدوانها الوحشي على الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غـزة            

اقتحمت قوات االحتالل ، فجر أمس، بلـدة بيـت          وفة،  وشنت حمالت دهم واعتقال في مناطق مختلفة في الض        
واقتلعت سلطات االحـتالل ،     . فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت أحد عشر فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة           

أمس، عشرات أشجار الزيتون من أراضي قرية برطعة الشرقية في محافظـة جنـين، وصـادرتها وهـدمت                  
  .بركسين للفلسطينيين

قوات االحتالل اعتقلـت      أن    :وكاالت  و أمين أبو وردة،     عننابلس  من    1/3/2006ج اإلماراتية    الخلي وقالت
فجر أمس ثمانية شبان فلسطينيين في مخيمي بالطة وعسكر شرق مدينة نابلس فيما توغلت دوريات االحـتالل                 

  .كما قامت بهدم خمسة منازل لفلسطينيي النقب. في حي رفيديا ومحيط مخيم العين
  

  كديما االنتخابي  يتحول الى مقرد في صفدمسج .18
قام فرع حزب كاديما في مدينة صفد بتحويل المسجد االحمر التاريخي الي مقر   :زهير اندراوس الناصرة ـ  

رئيس بلدية صفد زيف بيرل، زعم ان المقر االنتخابي موجود في بناية مجاورة للمسجد وليس في                . انتخابي له 
 االقصي العمار المقدسات اكدت في بيان رسمي ان المقر االنتخابي موجود داخل             المسجد نفسه، ولكن مؤسسة   

وعممت مؤسسة االقصي علي الفـور بيانـا    .المسجد ويظهر ذلك في الصور التي قام طاقم المؤسسة بالتقاطها      
الـي  استنكرت فيه هذا االنتهاك الصارخ بحق المسجد االحمر، وطالبت بإخالء المكان علي الفور وارجاعـه                

 ان  ى، يشار ال  . وظيفته االصلية وهو الصالة والعبادة وافساح المجال لمؤسسة االقصي لتعمير وصيانة المسجد           
  .بيت عائلة محمود عباس في مدينة صفد يستخدم منذ سنوات كمقر لحزب الليكود

  1/3/2006القدس العربي 
  

   في العراق خالل أسبوع  فلسطينيينمقتل عشرة  .19
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اعلن السفير الفلسطيني في بغداد امس مقتل عشرة الجئين فلسطينيين في             1/3/2006طينية   األيام الفلس  نشرت
 للتـدخل   المسؤولين العراقيين ووجه السفير نداء الى     . بغداد منذ االحداث التي اعقبت تفجير المراقد في سامراء        

طة  تبذل مساعي حثيثة مـن       وأكد عزام االحمد أن السل    . الفوري والسريع إلنقاذ الشعب الفلسطيني في العراق      
وكشف أن محمود عباس تدخل شخصيا اول أمس وأجرى         . أجل حماية الفلسطينيين هناك من هجمات المسلحين      

: عدة اتصاالت مع قادة عرب وعراقيين من أجل الدفع باتجاه تقديم الحماية للفلسطينيين في العـراق وأضـاف                 
وأكـد أيـضا     .يام وألقيت جثثهم بالشارع العام في بغداد      جرت عمليات اختطاف لبعض الفلسطينيين قبل ثالثة أ       

تعرض حي البلديات الذي يقطنه الكثير من الفلسطينيين قبل عدة أيام إلى هجوم من بعض الميليشيات العراقيـة         
  .مضيفا أن القوات االمريكية تدخلت في حي البلديات حتى ال تحدث هناك مجزرة

 مصدر فلسطيني موثوق داخل العـراق إن الوضـع          هقالما    28/2/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد
كمـا  , بالنسبة للفلسطينيين يتفاقم ويزداد سوءاً، وهناك هجمة موجهة ومبرمجة ضدهم تستهدفهم دون غيـرهم             

أشار المصدر إلى أن األمر ال يمكن أن يكون جزءاً من الفوضـى القائمـة، إذْ إن الفلـسطينيين مـستهدفون                     
هناك أشخاص بأعيانهم قد وصلتهم تهديدات          ومهد كـّل      . دون بمجرد الهوية، كما أن والمتعارف عليه هناك أن

   .من يصله التهديد سيقتل
  

  إصابة فلسطيني بجروح خطيرة بعد طعنه لمستوطنين جنوب بيت لحم   .20
ى طعن مستوطنين إلى    أصيب فلسطيني بجروح خطيرة بعد أن أطلق جنود اإلحتالل النار عليه، بعد أن أقدم عل              

وقالت مصادر إسرائيلية أن مستوطنين إثنين أصيبا بجروح جراء طعنهما مساء اليـوم،              .الجنوب من بيت لحم   
  .وجاء أن جراح أحد المصابين قد وصفت بأنها خطيرة، في حين وصفت جراح المصابة الثانية بأنهـا خفيفـة                  

تالل قامت باعتقال فلسطينيين بذريعة وجود سـكاكين        وفي سياق متصل، قالت مصادر إسرائيلية أن قوات اإلح        
بـزعم أنهـا    )  عاماً 14( اعتقلت فتاة فلسطينية من بيت لحم         وقد .في حوزتهما، قبل وقوع عملية الطعن بقليل      

  !تحمل سكيناً كان تنوي طعن أحد رجال األمن اإلسرائيليين بها
  28/2/2006 48عرب 

  
 مها العاشرحملة االحتالل على مخيم بالطة تدخل يو .21

فقد اقتحمت المخيم في . دخلت الحملة االسرائيلية على مخيم بالطة أمس يومها العاشر  : محمد يونس–رام اهللا 
وذكر مواطنون في . ساعات الفجر قوات كبيرة من الجيش وشرعت بدهم وتفتيش منازل عشرات المطلوبين

وتراوحت أعمار . عليهم من أجل تسليم أنفسهمالمخيم ان الجنود اعتقلوا أشقاء خمسة من المطلوبين للضغط 
ويشكل مخيم بالطة ومخيم جنين المعقلين األبرز للمجموعات  .المعتقلين بين السادسة عشرة والتاسعة عشرة

ويقدر عدد المسلحين الناشطين في بالطة بنحو ثالثمئة، غالبيتهم العظمى ينتمون  . المسلحة في الضفة الغربية
 اغتيلوا في 30 نشطاء في المخيم، بينهم 110لت اسرائيل في السنوات الخمس الماضية وقت  .الى حركة فتح
  .عتقلون في السجون االسرائيليةم من أبناء المخيم 520وتشير احصاءات نادي األسير الى ان . عمليات مدبرة

  1/3/2006الحياة 
  

  سلسلة بشرية لمناهضة ظاهرة الفلتان األمني  .22
شكل مئات األطفال والنساء الفلسطينيين في نابلس سلسلة بشرية طويلة حول مجمع              : أمين أبو وردة     -نابلس  
  .  في خطوة اليصال رسالة داعمة لتعزيز سيادة القانون ومناهضة ظاهرة الفلتان األمني في نابلسالمحاكم

  1/3/2006الخليج اإلماراتية 
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  فوز حماس لن يؤثر على مستوى خدماتنا: االونروا .23
المفوض العام لالونروا كارين    أن  :   وصفي خوشمان   عن مراسلها  عمان من    1/3/2006 األردنية    الغد ذكرت

 في تقديم خدماتها إلى الالجئين في المناطق المستضيفة الخمس، نافية أن يكـون              الوكالةابو زيد أكدت استمرار   
 وجود الجئين فلـسطينيين،     الوكالة باقية طالما استمر    وقالت أن    .فوز حماس سيؤثر على مستوى تلك الخدمات      

وكـشفت ،    .وتلقت الوكالة دعما سياسيا وماليا من المجتمع الدولي، وطالما سمحت لها األوضاع األمنية بالبقاء             
عن أن االونروا لم تتلق حتى اللحظة استجابة لمناشدة الطوارئ البالغة قيمتها مائة مليون دوالر التي أطلقتهـا                  

وشكرت أبـو زيـد      . مستوى خدمات الوكالة في حال عدم االستجابة للمناشدة        محذرة من تراجع  ،  العام الحالي 
قرار األوروبي لدعم السلطة الفلسطينية، موضحة أن الوكالة مستعدة لتعميم خدماتها التعليمية والصحية علـى               

  .قةفئة غير الالجئين في الدول المستضيفة، إذا طلب منها ذلك وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العال
ان االنسحاب االسرائيلي من غزة لم      ما قالته أبو زيد      : اسعد العزوني   من     1/3/2006 العرب اليوم    وأضافت

اكدت ابو زيد ان المشاكل التي كانت تسببها القوات االسـرائيلية            و .يغير من وضع الالجئين الفلسطينيين هناك     
حتى  وقالت أنه    . مساعدة االونروا في القيام باعمالها     مشيرة الى ان االسرائيليين يحاولون    ،  تشهد حاليا انخفاضا  

  .وانها بانتظار تشكيل حماس للحكومة الجديدة, االن لم تجتمع مع اي من قيادة حماس
  

  وانخفاض التأييد لتسوية سلمية % 44ارتفاع الثقة بحماس الى  .24
 من الشهر الماضي على 26-24نفذت شركة الشرق االدنى لالستشارات استطالعا للرأي في الفترة ما بين 

 مواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ونفذ االستطالع عبر 907عينة عشوائية مكونة من 
وبينت نتائج االستطالع انه بالمقارنة مع نتائج استطالع ، الهاتف وغطى مجموعة من االسئلة المتعلقة بالثقة

، بينما انخفض مستوى الثقة %44الى % 41 بحماس ارتفع من شهر كانون الثاني الماضي فان مستوى الثقة
% 80>% 73الى % 84وانخفض مستوى التأييد لتسوية سلمية مع اسرائيل من  %.29الى % 38بفتح من 

من % 81ويعتقد < بين اوساط اولئك الذين يثقون بحماس% 66بين اوساط اولئك الذين يثقون بفتح مقارنة بـ 
وانخفض االعتقاد بان على حماس تغيير سياستها . لمساعدات الدولية االنسانية ضروريةالمستطلعة آراؤهم ان ا

في اوساط اولئك الذين يؤيدون التوصل الى  % 68>%. 62الى % 75القائلة بازالة دولة اسرائيل من نسبة 
تكون ان حكومة بقيادة حماس سوف % 69في اوساط اولئك الذين يعارضونها واعتقد % 46تسوية سلمية، 

  .قادرة على تعويض االنخفاض المحتمل في المساعدات
  1/3/2006الحياة الجديدة 

  
  االسيرة عليان تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الثامن .25

وأفادت األسيرة بأن مدير سـجن      .تواصل األسيرة عطاف عليان إضرابها عن الطعام لليوم الثامن على التوالي          
 رفضت واشـترطت أن تـسمح       هال الضغط عليها إلنهاء إضرابها إال أن      نفي ترتسا حضر إلى زنزانتها وحاو     
مؤكدة بأن سـلطات الـسجون      . وأوضحت أنه من حقها إدخال ابنتها لها       .إدارة السجن بإدخال ابنتها الرضيعة    

من جهته ناشد مركز رسالة الحقوق جميع المؤسسات الدولية واإلقليمية والعربيـة          . تعزلها في زنزانة انفرادية   
  .لعمل الطالق حملة عربية دولية لضمان إطالق سراح الناشطة االجتماعية عليانا

  28/2/2006 48عرب 
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   الى تبديد خالفاتها مع اوروبا حول حماسىاسرائيل تسع .26

قللت اسرائيل امس الثالثاء من شـأن       :  اف ب   نقالً عن  باريسوالقدس   من 1/3/2006القدس العربي   نشرت  
 .سألة المساعدة المالىة للفلسطينيين عشية جولة اوروبية لوزيرة الخارجية ليفنـي          الخالفات مع اوروبا حول م    

 .وقالت ليفني للصحافيين ال اري في المساعدة االوروبية اي شرخ كان في الجبهة الدولية المناهضة لحمـاس                
 .تهـا االوروبيـة   وتتوجه ليفني االربعاء الى فيينا وباريس قبل ان تقوم بزيارة الخميس الى لندن في اطار جول               

: وقال الناطق باسم الخارجية ريغيف لوكالة فرانس برس ان اسرائيل واوروبا متفقتان تماما علي هدف مزدوج               
واضاف ان الخالفات مع اوروبا بخصوص المساعدة هي محض          .تقديم مساعدة انسانية وعدم تمويل االرهاب     

واكد ان الخالفات    .تحاد االوروبي اثر فوز حماس    واوضح ان هدف جولة ليفني تعزيز التنسيق مع اال         .تكتيكية
وقال بالنسبة   .تتعلق خصوصا بالوقت التي يمكن فيه اعتبار ان السلطة الفلسطينية اصبحت تحت قبضة حماس             

نا، لقد حان ذلك الوقت مع تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني في في حين انه بالنسبة لالوروبيين فان ذلك                  يال
وبمناسبة زيارة ليفني اعلنت فرنسا      .لحكومة الفلسطينية المقبلة مهامها والتي تشكلها حماس      سيحصل مع تولي ا   

 الحزم في احترام مبادئ المجتمع الدولي بشأن الحوار مع حماس مع ضرورة عدم            ىانها تنوي التأكيد مجددا عل    
 تبعات فوز حماس سـتكون   ماتيي انالفرنسيةوصرح الناطق باسم وزارة الخارجية       .معاقبة الشعب الفلسطيني  

  .في صلب المحادثات
الرئاسة النمساوية لالتحاد   أن   1/3/2006الشرق األوسط    ذكرت   عبد اهللا مصطفى   بروكسلوعن مراسلها في    

، عملية الـسالم    ياالوروبي ببروكسل قالت أمس، إن وزيرة الخارجية النمساوية ستبحث اليوم في فيينا مع لفن             
وقالت مصادر المجلس الوزاري االوروبـي، ان مباحثـات          . حماس باالنتخابات  والتطورات الناجمة عن فوز   

اليوم ستناول ايضا نتائج اجتماعات اللجنة الرباعية واجتماعات وزراء خارجية دول االتحاد االوروبي، خاصة              
  . في ما يتعلق بموقف اوروبا من تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية والتعامل مع حكومة حماس

  
  ئيل تهدد بنسف سجن أريحا في حال اإلفراج عن سعدات  إسرا .27

تواصل اسرائيل تهديدها باغتيال األمين العام للجبهة الشعبية         :القدس من 1/3/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
وي لهجة تـصعيد    . سعدات ورفاقه المعتقلين في سجن اريحا، اذا اقدمت السلطة الفلسطينية على االفراج عنهم            

الرئيس السابق للشاباك، دختر ان بامكان اسرائيل إلقاء قنبلة تزن طنا من المتفجرات علـى سـجن                 جديد قال   
ولكن ال خيار ثالثاً لمصير قتلة      . لكننا سنعمل في هذه القضية وفق القانون      : اريحا، اذا ارادت، واستدرك مضيفا    
ئيل تهديداتها اذا ما افرجت السلطة عن       ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ اسرا    . الوزير زئيفي فاما السجن او القبر     

  .سعدات
ديختر كشف النقاب عن     أن   الناصرة زهير اندراوس   نقالً عن مراسلها في    1/3/2006القدس العربي   وذكرت  

 ولكنها في اللحظة االخيرة تراجعت عن اخراج        16 بطائرة اف    أريحاان اسرائيل خططت سابقا لقصف سجن       
لضغوط الدولية وبسبب عدم نيتها استهداف اناس ال عالقة لهم ال مـن قريـب   المخطط الى حيز التنفيذ بسبب ا     

واضاف ديختر قائال للتالميذ انه يؤيد مواصلة عمليات اغتيال النشطاء الفلسطينيين           . وال من بعيد باغتيال زئيفي    
 .قطاعالمن جميع فصائل المقاومة في الضفة و

 أهمية التهديدات اإلسرائيلية باغتياله ورفاق له في حـال          أحمد سعدات قلّل من    أن   1/3/2006السفير  وأوردت  
 إن التهديدات اإلسرائيلية قديمة جديدة، ولم ترهبنا في السابق كما           :وقال لوكالة انباء معا   . أفرجت السلطة عنهم  

ده وفـي ر . وأعرب عن أمله بأال تشكل هذه التهديدات ذريعة لعدم إفراج السلطة عن المعتقلين      . لن ترهبنا اآلن  
على سؤال حول الخطر الذي قد يتعرض له ورفاقه في حال أفرج عنهم من قبل إسرائيل، تعهد سعدات بتحمل                   

 مصيرنا كمصير أي مناضل فلسطيني، فلقد هـددوا         :السجناء المسؤولية عن أنفسهم بعد اإلفراج عنهم، مضيفاً       
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عن السجناء، مستبعداً أن تكون الحماية هي       وتوقع عدم اإلفراج    . رئيس الحكومة إسماعيل هنية وقتلوا الرنتيسي     
  .  السبب في اعتقالنا هو استمرار تعاطي السلطة مع التزاماتها تجاه إسرائيل:وقال. سبب بقائهم في السجن

  
  

  على حماس االعتراف بإسرائيل : الشيخ ابراهيم صرصور .28
تخابـات المركزيـة    رفـضت لجنـة االن    : 48عـرب   وموقع  يو بي آي     نقالً عن  1/3/2006السفير  نشرت  

اإلسرائيلية، أمس، طلبات تقدمت بها أحزاب يمينية متطرفة لشطب القائمة العربية الموحدة والحركة العربيـة               
وكانت أحزاب اليمين قد طالبت اللجنة بشطب القائمة العربية،         . للتغيير لمنعها من خوض االنتخابات اإلسرائيلية     

سرائيل كدولة يهودية وديموقراطية وأن رؤساء القائمة يسعون الـى          بدعوى انها تسعى الى تغيير طابع دولة ا       
 انه  ) الحركة االسالمية الجناح الجنوبي    رئيس(وقال الشيخ ابراهيم صرصور   . تحويل اسرائيل الى دولة اسالمية    

ونقل موقع يـديعوت احرونـوت      . في أسوأ أحالمي لم اتوقع ان اقف امام كتلة كبيرة بهذا الشكل من االكاذيب             
 انني اعلن امامكم بان اسالمي يؤمن بأن على العالم االسالمي كله ان يتحد تحت قبة واحدة من اجل                   :نه قوله ع

اضاف انه  . تحقيق اهدافه تماماً مثلما فعلت الصين والواليات المتحدة والهند وال توجد لذلك اي عالقة باسرائيل              
 ودعا صرصور حماس الى االعتـراف       .ة قمة العربية  بالنسبة للصراع االسرائيلي الفلسطيني، فاننا نؤيد مبادر      

واآلن . بإسرائيل من خالل تغيير اتجاهها الن عليها ان تدرك انها ليست موجودة اآلن في مقاعـد المعارضـة                 
بعدما اصبحت حماس على كرسي الحكم، يجب أن تأخذ بالحسبان ان عليها ان تقود الشعب الفلـسطيني الـى                   

  .  دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيلشاطئ االمان من خالل اقامة
 صرح الطيبي انه ينوي لقاء مسؤول حمـاس        :اف ب  نقالً عن    القدسمن   1/3/2006الرأي األردنية   وأضافت  

  .اسماعيل هنية االسبوع المقبل مما اثار غضبا في اوساط السياسيين االسرائيليين الىمينيين
  

  ستيطانية وغور االردن  تجمعات ا6حدودنا المستقبلية تشمل : موفاز .29
وبمنطقـة   يةست مجمعات استيطان  بان تل ابيب سوف تحتفظ       قال موفاز :  جمال جمال ووكاالت االنباء    ،القدس

غور االردن عند الحديث عن الحدود المستقبلية للدولة، وقال االثنين في اجتماع انتخابي لكاديما ان التجمعـات                 
كـارني شـومرون    -ون شرقي القدس وجنوبها، وارييل وكدوميم     ه ادوميم وغوش عتصي   ياالستيطانية هي معال  

  . وشاكد شمال الضفة، وكريات هسيفير شرق تل ابيب
  1/3/2006الدستور 

  
  إسرائيل سوف تنفذ انسحابا احادي الجانب في الضفة  .30

 كشف السفير االميركي في تل أبيب النقاب أمس عن ان إسرائيل سـوف            :  جمال جمال ووكاالت االنباء    ،القدس
واعرب كيرتزر عن رايه بانه في حال قيـام         . تنفذ انسحابا احادي الجانب في الضفة على غرار انسحاب غزة         

حماس بتشكيل حكومة من التكنوقراط والمستقلين، فانه سيتعين على الواليات المتحدة واسرائيل واالوروبيـين              
  .أن يتكيفوا وان يفاوضوا هذه السلطة الفلسطينية

  1/3/2006الدستور 
  

  إنتفاضة الحجارة ستندلع من جديد في الضفة : تقديرات في جيش اإلحتالل .31
كتبت هآرتس أنه بعد عدة شهور هادئة نسبياً، بعد تنفيذ فك اإلرتباط، تتصاعد التقارير اليومية التي تشير إلـى                   

تنظـيم  وقوع عمليات، مثل رشق الحجارة والزجاجات الحارقة والطعن بالسكاكين، بدون أن يكون هنـاك أي                
وتابعت أن الجيش يلتزم الحذر في تعريف هذه الظاهرة كإنتفاضة، في حين تصرح مـصادر                .فلسطيني خلفها 
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عسكرية أنه ال يزال ينقص معطيات واضحة لإلشارة إلى أن هناك تغييراً معيناً يحصل، وليس تزامن أحـداث                  
للمستوطنين أصبح خطيراً جـداً مـرة       وبحسب المصادر ذاتها، فإن السفر في شوارع الضفة بالنسبة           !بالصدفة
وإن ما أسمته العمليات الشعبية تثير التساؤل حول إذا ما كانت إنتفاضة حجارة على األبـواب، علـى                  . أخرى

اعتبار أن الظروف تشير إلى ذلك، عالوة على فوز حماس، وقطع اإلتصاالت من جانب إسرائيل مع السلطة،                 
وصرحت عناصر عسكرية لهآرتس أن معطيات األسابيع األخيـرة          ..وعدم الوضوح الذي يخيم على األجواء     

تشير إلى ارتفاع في عدد عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومحاوالت الطعن، وبشكل مواز، ارتفـاع فـي عـدد             
تقديرات كبار الضباط التي تشير إلى أن هذه العمليات ستشهد ارتفاعاً في             ونقلت هآرتس  .عمليات إطالق النار  

وبحسب المصادر ذاتها فإن لحماس مصلحة في ارتفاع وتيرة اإلحتجـاج الـشعبي، كوسـيلة               . دمةاألشهر القا 
لمواصلة الصراع مع إسرائيل، بدون أن تتهم حماس بخرق تعهدات التهدئة، عالوة على أنها تـشكل ضـغطاً                  

  .ريعلى إسرائيل في مواضع محرجة على المستوى الدولي، وبضمنها مواصلة بناء جدار الفصل العنص
  1/3/2006 48عرب 

  
  ..!! من يصوت لشاس يذهب إلى الجنة: الراف يوسيف .32

كانت شاس قد خططت الجتماع شعبي حاشد جرى يوم أمس في يد إلياهو، وبلغت تكاليف التحضير له قرابـة                   
المليون شيكل، وذلك من أجل حشد أكبر عدد ممكن في القاعة، إال أنه في النهاية لم يحضر سوى عـدد قليـل                    

وفي كلمته شرح للحضور الراف يوسيف لماذا يتوجب عليهم التصويت لـشاس،            . ، أقل بكثير من التوقعات    جداً
إن التصويت لكاديما والعمـل والليكـود   : ومن جهته قال إيلي يشاي  !! بقوله إن ذلك من أجل الذهاب إلى الجنة       

ولعل  !س سيذهب إلى الجنة   وجاء أن الراف عوفاديا يوسيف قد تعهد للحضور بأن كل من يصوت لشا             !خطير
أشد ما يثير الذهول ما نقل عنه أنه روى للحضور قصة الرجل اليهودي البسيط الذي لم يفعل شـيئاً، والـذي                     

وعندها يأتي إليه مالك أبيض ويبلغه بـأن مكانـه          . يصعد إلى السماء وهو يخشى من المصير الذي سيواجهه        
 أنه لم يفعل ذلك، سيسأله المالك األبيض ماذا فعلت في الثـامن             وعندما يقول له الرجل   . الجنة ألنه بنى كنيساً   

، وسيقول له المالك األبيض أنه صـوت لمـن سـيبني            !والعشرين من آذار، وعندها سيقول له صوتت لشاس       
  !!الكنيس، ولذلك فهو كمن ساهم في البناء، ولذلك فإن مكانه في الجنة

1/3/2006 48عرب   
  

  يل تطالب بازالة الجدار العازل في ابو غنيمجمعية حقوق المواطن في اسرائ .33
قدمت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل التماسا امس الى المحكمة العليـا االسـرائيلية              :  كامل ابراهيم  ،القدس

جبل ابـو غنـيم وبيـت    ) هار حوما(للمطالبة بازالة مقطع من الجدار الفاصل يقام في المنطقة الواقعة بين حي  
 شخصا من عائلة الحميـدي عزلـوا عـن الـضفة            49واشارت الجمعية الى     .ن القدس ساحور إلى الجنوب م   

وطلبت الجمعية اما    .ويواجهون صعوبات جمة في مزاولة حياتهم اليومية وفي تلقي الخدمات الطبية والتعليمية           
 الدائمـة   ازالة مقطع الجدار الذي يجعل ابناء عائلة الحميدي يعيشون في جيب معزول او منحهم حقوق االقامة               

  .في اسرائيل
  1/3/2006الرأي األردنية 

  
  ا  يأزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإيطال .34

جـاءت  . هاجم السفير اإلسرائيلي في روما الحزب الشيوعي اإليطالى واتهمه بالتطرف ومـساندة اإلرهـاب             
ووجه انتقـادات    .عقب قيام متظاهرين يساريين بحرق العلمين اإلسرائيلي واألمريكي السبت الماضي         ه  اتهامات

 علي الرشيد باسـم الحـزب فـي االنتخابـات           ىالذعة لزعيم الحزب الشيوعي لقيامه بترشيح فلسطيني يدع       
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ة هجوماً  يهودية اإليطال ية ال يكما شن المتحدث باسم الجال     .ة، ومساندته للفوز بمقعد في البرلمان اإليطالى      ياإليطال
سار في  ية في حالة فوز ال    ي خطراً علي السياسة الخارجية اإليطال     ين واعتبره ي زعيم الشيوعيين اإليطال   ىحاداً عل 

  واعتبر زعيم الحزب الشيوعي مهاجمة دبلوماسي أجنبي لحزب إيطالى أمراً مخجالً لكونه . االنتخابات القادمة
  

  .ا الداخلية ومساساً بسيادتهايتدخالً سافراً في شئون إيطال
  1/3/2006الوفد المصرية 

  
   2005الملفات الجنائية ضد جنود إسرائيليين في العام إرتفاع في عدد  .35

يتضح من معطيات وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية اإلسرائيلية أن هناك إرتفاعاً في عدد الملفات الجنائيـة       
 قطع أسلحة سـرقت مـن   203وتفيد المعطيات أنه من بين  .2005التي فتحت ضد جنود في الجيش في العام       

وتثير هذه المعطيات المخاوف لـدى     . منها قد سرقت من بيوت الجنود      108الماضي، تبين أن    الجيش في العام    
وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية، ورئيس هيئة األركان العامة للجيش، الذي طلب أن يقـدم لـه تقريـر                   

 بالغـاً، يـتم   30معطيات أن وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تتلقى يومياً       الوتشير   .شهري حول السرقات  
 كل يوم نتلقى بالغاً عن جندي مفقود، وفي معظم الحـاالت يكـون              :ويتابع !فتح ملفات تحقيق جنائية في ثلثها     
أما بشأن المالحقات الجنسية، فلم يتمكن الجيش من تخفيض عدد الحاالت التي            . الحديث عن غياب لعدة ساعات    

كما لفت إلى أحد المواضـيع التـي         . حالة سنوياً  90ى   وصل العدد إل   2005 و   2004ففي العام   . تحدث سنوياً 
تعتبر حساسة في الجيش، وهي قضية اإلنتحارات، حيث لم يتم تسجيل انخفاض في عدد الحاالت التي تحـدث                  

أمـا  .  منها بواسطة السالح العسكري    17 حالة إنتحار في الجيش،      36 في السنة الماضية وقعت      :ويتابع .سنوياً
وفيمـا   . ملـف  702، وتم فتح    2005ات من القواعد العسكرية فقد حصل ارتفاع في العام          بالنسبة لسرق ممتلك  

في عدد الملفات التي تم فتحها، إال أنه هناك ارتفاعاً ملحوظاً فـي             % 10يتعلق بالسموم فقد حصل هبوط بنسبة       
  .عدد الحاالت التي تتصل بالمخدرات

  1/3/2006 48عرب 
 

  ضة لتسلم دبي إدارة موانئ أمريكية  إسرائيل تنضم إلى الحملة المعار .36
وسط الجدل العالمي الدائر حول صفقة موانئ دبي العالمية لشراء مجموعة بـي أنـد أو البريطانيـة                   :القدس

م بوست نقطة وجدتها مهمة     يالعمالقة وإدارة الشركة بعض المنافذ في موانئ أمريكية أبرزت صحيفة جيروزال          
في حرص موانئ دبي العالمية على االستمرار فـي مقاطعـة البـضائع             في خضم الصراع الجاري والمتمثلة      

ونقلـت   .اإلسرائيلية، األمر الذي زعمت انها تهمة جديدة تضاف إلى سجل الشركة وتشوه صورتها العالميـة              
م بوست عن أحد العاملين في مكتب مقاطعة السلع اإلسرائيلية التابع لدائرة جمـارك دبـي قولـه إن                   يجيروزال

ريصة على االستمرار في مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، وأكد أن موانئ دبي ال تقبل حتى باسـتيراد                الشركة ح 
وزعمت الصحيفة أنها علمت أن مكتب مكافحـة المقاطعـة   . منتجات تدخل في صناعتها مواد اسرائيلية المنشأ      
االنصياع لقرارات المقاطعة التي     شركات أمريكية بسبب تهم      3اإلسرائيلية التابع للحكومة األمريكية قام بتغريم       

  .تفرضها حكومة دبي
  1/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ! للسياحة... إسرائيل تسعى الجتذاب اإلماراتيين .37
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طلبت وزارة الخارجية اإلسرائيلية من جهاز الشاباك تغيير اإلجراءات األمنية ازاء مواطني دولـة اإلمـارات                
لرغبة في تمكين السياح المسلمين من هذه الدولة ومن دول الخليج الغنيـة             العربية المتحدة، مبررة هذا الطلب با     

  . األخرى، بزيارة إسرائيل وتشجيع قطاع السياحة فيها الذي تضرر بفعل االنتفاضة
  . ن الكثيرين من مواطني هذه الدولة يفكرون بزيارة األماكن المقدسة في فلسطينأوأشارت معاريف إلى 

 1/3/2006السفير 
  

  وغوغل تفتتح مركزاً في حيفا  ... مليارات دوالر5استثمارات أنتل : ئيلإسرا .38
وضعت مجموعة انتل االميركية في كريات غات جنـوبي القـدس امـس، حجـر               : ا ف ب، ا ب، يو بي آي       

 مليارات دوالر، ساهمت الحكومة االسرائيلية بنحو       4األساس إلنشاء مصنع إلنتاج معالجات الكومبيوتر بكلفة        
واشاد اولمرت  .  مليارات دوالر  5 دوالر منها، لترتفع بذلك قيمة استثمارات الشركة في اسرائيل الى             الف 525

وقال ان الذي يستثمر هنا خمسة مليارات دوالر، يقول انه ال يخاف من حماس وانـه يـؤمن                  . بهذا االستثمار 
  . باسرائيل وباستقرار اقتصادها

سوف تفتتح مركز أبحاث وتطوير في حيفا في الربع الثاني مـن            وفي السياق ذاته، أعلنت شركة غوغل، أنها        
وأشارت في بيان إلى أن الشركة ترغب بإقامة شـراكة          . ، يعد األول من نوعه في الشرق األوسط       2006العام  

طويلة مع الجامعات والمعاهد االسرائيلية، ألن الدولة العبرية تتمتع بازدهار اقتصادي، ولديها رغبـة شـديدة                
  على التكنولوجيا، وعلماء كمبيوتر ومهندسين بارزين بالحصول

 1/3/2006السفير 
  

   أميركية مشتركة على اقتحام مدينة فلسطينية واحتاللها-تدريبات إسرائيلية .39
 أميركي لبناء نموذج ضـخم      –كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن مشروع اسرائيلي        :  نظير مجلي  ،تل أبيب 

وتقـام المدينـة     .ي التدرب على اقتحامها واحتاللها بأقل ما يمكن من الخـسائر          لمدينة فلسطينية، الستخدامها ف   
 ألف متر مربع وستكون أكبر قاعدة تدريب عـسكري فـي            45المذكورة في قلب صحراء النقب على مساحة        

وقد تم تخطيطها بناء على صور التقطت من الجو لكل من غزة وحي القصبة في البلدة القديمـة مـن                     . العالم
ـ       يودفعت االدارة األميركية تكال    .سنابل  مليـون دوالر وسـيقوم جنـود        15ف بناء هذه القاعدة التي قدرت بـ

  .أميركيون بالمشاركة في التدريبات العسكرية في هذه المدينة النموذجية االسرائيلية
تعلقا بفوز  ونفى أن يكون اقرار الخطة م     . 2002وقال مصدر اسرائيلي رسمي انه بدأ التخطيط للفكرة منذ سنة           

  .، حيث ستبدأ التدريبات2007) كانون الثاني(لكنه أكد ان البناء سينتهي في يناير. حماس
  1/3/2006الشرق األوسط 

  
   إغالق معبر كارني  جراء مليون دوالر 10.5خسائر السلطة  .40

 اغالق معبـر    في تقرير اعدته االمم المتحدة تبين ان السلطة الفلسطينية خسرت منذ            : امال شحادة  -الناصرة  
تسعى السلطات االسرائيلية الى     و .  مليون دوالر وقدرت الخسائر اليومية للمعبر بمائة الف دوالر          10.5كارني  

 الـسلطة    ولكـن  .اتخاذ خطوة احادية تقوم خاللها بفتح معبر كيرم شالوم، بدل معبر كارني المغلق منذ فتـرة               
   .االقتصادية للفلسطينيينرفضت بايجاد بدائل الهمية المعبر للحياة اليومية و

  1/3/2006الرأي األردنية 
  

  دبلوماسي أوروبي يؤكد حصول مباحثات سرية مع الحركة .41
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أكد دبلوماسي أوروبي قريب من العالقات الخارجية باالتحاد األوروبي لـالوطن حدوث اتصاالت ومباحثـات              
 هذه االتصاالت التي استبقت قرار      سرية بين االتحاد وقيادات من حماس خالل األسبوع الماضي ، موضحا أن           

االتحاد باإلفراج عن بعض أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية، هي التي أدت إلى قرار االتحاد بتقـديم هـذه                  
وأضاف المصدر أن االتصاالت األوروبية مع حماس حملت بعض المؤشرات إلمكانية وقف حماس              . األموال

  مقاومة، ولكن حماس لم تقدم بصورة قاطعة وعدا بالتخلي عن السالح، للعمليات االنتحارية وتخفيف أعمال ال
  

في مقابل وقف إسرائيل ألعمال العنف ضد عناصر الحركة من اغتيال أو تتبع ومراقبة، ووقـف االعتـداءات        
  . على الفلسطينيين المدنيين، علماً بأن حماس أعلنت أن إيران تكفلت بسد النقص في المعونات الخارجية

  1/3/2006ن السعودية الوط
  

  وزير الخارجية الروسي يستقبل وفد حماس وبوتين يطمئن اولمرت  .42
قال وزير الخارجية الروسي الفروف امس انـه شخـصيا سـيلتقي            :   ردينة فارس  -عبدالقادر فارس   ،  غزة

ير من  وهو مستوى استقبال أعلى مما كان يتوقعه الكث       ..بزعماء حماس عندما يزورون موسكو االسبوع المقبل      
 .وسوف اسـتقبلهم  . ونقلت وكاالت انباء روسية عن الفروف قوله المحادثات ستجري في موسكو           . المراقبين

 تلقى رسائل ايجابية من بوتين تتعلق بالحوار المرتقب بين الحكومـة             أنه ايهود اولمرت قال  وفي غضون ذلك    
   .الروسية ووفد من حماس

 1/3/2006عكاظ 
  

  م يلتق وفد حماس وزير الخارجية ل: األردن .43
 اكد انه ال توجد ولم تجر اي ترتيبـات للقـاءات    األردنيةالناطق باسم الحكومة  أن 1/3/2006 الدستور  قالت

واوضح ان نواب حماس الموجودين في االردن هم ضـمن           .بين مسؤولين اردنيين ونواب من حركة حماس        
 على سؤال عن لقاء جمع وزير الخارجية        وردا. الوفد البرلماني الفلسطيني وليس بصفتهم وفدا لحركة حماس         

كمـا    .مع نواب من حماس اكد ان مثل هذا اللقاء لم يعقد اصال وكل ما نشر عنه غير صحيح على االطالق                     
  .نفى الزهار ان يكون قد التقى اي مسؤول في الحكومة االردنية منذ وصوله الى المملكة

 عضو فـي حركـة      هأكدالى ما   :   خليل الشوبكي  ن مراسلها  ع عمان من    1/3/2006الوطن السعودية    ولفتت
حماس فضل عدم ذكر اسمه إن الخطيب أبلغ الزهار عن رغبته في عقد اللقاء معه ولكن دون توضيح لألسباب                  

  .تم إلغاء اللقاء قبل ساعة من موعده
  

  مبارك ينفي رفضه لقاء حماس .44
برئاسة خالد مشعل خالل زيارته '' حماس ''نفى حسني مبارك أمس، ما تردد عن رفضه مقابلة وفد حركة

  . ال أعرف من أين تأتون بهذا الكالم''وأضاف · ''حماس''وقال لم يحدث أن رفضت لقاء وفد · األخيرة للقاهرة
  1/3/2006االتحاد االماراتية 

  
  توزيع الفلسطينيين على الدول العربيةب يطالبحراس األرز  .45

اس االرز مؤتمر في العاصمة البريطانية لوضع الخطوط العريضة         عقد حزب حر    : من حميد غريافي   -لندن  
رفـض  التشديد على أن    : منهااال ان مداوالت المؤتمر السرية خرجت بتوصيات        .  للعودة ولمستقبله السياسي  

لذلك يجب العمل على تـوزيعهم علـى الـدول العربيـة            , توطين الفلسطينيين أصبح مصطلحا باهتا ومستهلكا     
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وذلك حفاظا على مستقبل لبنـان      , إذا ما تعثرت عودتهم الى ديارهم     , ول القادرة على االستيعاب   وغيرها من الد  
  .المهدد بالطغيان الديموغرافي في المدى القريب

  1/3/2006السياسة الكويتية 
  

  فرنسا تدعو الى الحزم مع حماس دون معاقـبة الفلسطينيين .46
 ان فرنسا ستؤكد مجددا على الحزم فـي مبـادئ           نسية الفر  صرح الناطق باسم الخارجية    -)اف ب  (-باريس  

واضاف لكن فرنسا مـا زالـت مقتنعـة          .المجتمع الدولي الجراء حوار محتمل مع الحكومة الفلسطينية المقبلة        
واكد ان تبعات    .بضرورة عدم معاقبة الشعب الفلسطيني وعدم التسبب في حالة اختناق في االراض الفلسطينية            

  . مع ليفنيلب المحادثاتفوز حماس ستكون في ص
  1/3/2006الرأي األردنية 

  
  سنستمر بدعم حماس: إيران .47

مساعد رئيس الجمهورية اإليرانية محمد     أن  :   نسرين الشمايلة   عن عمانمن   1/3/2006 الغد األردنية    ذكرت
ة فوز حركة حماس في االنتخابات بأنه فوز للشعب إلى تحقيق مصيره بنفسه، وأوضح أن وظيف               مشاي وصف   

الشعوب العربية واإلسالمية هي الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والعون لهـم لالسـتمرار فـي                 
واكد . ورأى أن دعم حماس في حال مقاطعتها دوليا مسألة عالمية وليست مجرد مسألة مذهبية              .طريق المقاومة 

لكنه لفت في هـذا      .ي، حسب مشاي  ان إيران ستستمر في دعم حماس لتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطين          
  .السياق إلى أن دعم حماس ليس وظيفة إيران وحدها، فهي وظيفة جميع الدول اإلسالمية

عدد من المؤسسات شبه الرسمية االيرانية كمؤسسة التعبئة الشعبية ألى أن  1/3/2006 الحياة وأشارت
 باب تمليات االستشهادية في فلسطين فتحومؤسسة دعم االنتفاضة ورجال الشمس لتكريم ابطال الع) البسيج(

  .حماس التبرعات الشعبية لدعم حركة
  

  الدوحة تناقش انعكاسات وصول حماس الى السلطة في مناظرة  .48
شهدت العاصمة القطرية سجاال حاداً في اليومين األخيرين، في شأن فوز حركـة               :  من علي بردى   –الدوحة  

 لعربية والدولية من تأثيره على عملية السالم في الـشرق االوسـط           حماس في انتخابات التشريعي، والمواقف ا     
 وتجلى السجال في مناظرة الدوحة التي قدمها الصحافي البريطاني تيم سيباستيان عبر برنامجـه هـارد تـوك                  

 في المئة على قبول المجتمع الدولي حماس شريكا سياسـيا           88صوت أكثر من      250وامام جمهور من نحو     
الفلسطيني، ألن مقاربة الحركة للصراع مع اسرائيل بعد فوزها االنتخابي واقعية جدا علـى حـد                يمثل الشعب   

 الذي أضاف ان حماس جماعة من المثقفين والعاملين االجتمـاعيين واالطبـاء             األمريكي كوهين   المحامي قول
دهما لمناقشة حق اسرائيل    اسماعيل هنية استعدا  والذين يهتمون بعيش الفلسطينيين، مشيرا الى ابداء ابو مرزوق          

 فروم ان حمـاس تعمـل ضـد قـيم      ديفيدوالحظ . في الوجود، من غير ان يعني ذلك وقف مقاومة االحتالل  
استاذ العلـوم الـسياسية جامعـة       وقال   . المجتمع الدولي بأيديولوجيتها الداعية الى ازالة اسرائيل من الوجود        

االسالم، وعليها ان تقبل متطلبات المجتمـع الـدولي قبـل           منصور ان الحركة تقدم صورة سيئة عن        أونتاريو  
   . االعتراف بها شريكا سياسيا

  1/3/2006النهار اللبنانية 
  

   المجتمع الدولي بإعطاء الفرصة لحماس؟ القاهرةلماذا طالبت : تقرير .49
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ها مـن    اعطاء حماس فرصة لتوفيق أوضـاع      ىكانت مصر سباقة في دفع المجتمع الدولي إل       : بدر الدين أدهم  
وقد كان لهذا التوجه اكبر االثـر علـي   .  حماس صاحبة السلطة نفسها   ىحماس المعارضة للسلطة بقيادة فتح إل     

 مليون يورو كمساعدات للسلطة وهو مـايعكس        120االتحاد االوربي الذي قرر وزراء خارجيته االفراج عن         
ع موسكو بتوجيه الدعوة لقـادة حمـاس         وايضا كان لهذا التوجه اكبر االثر في اسرا        .نوع من الدعم السياسي   

 لوفد رفيع   ىوالن القاهرة كانت المحطة االول     . وهو مايؤكد امكانية اقتناع المجتمع الدولي برؤية مصر        تهابزيار
من حماس، فإن هناك قناعة بان الحركة تتجه نحو تبني نهج واقعي يستجيب لمتطلبات المجتمع الدولي ولكـن                  

ـ   ,مع تصريحات أحمد أبوالغيط خالل زيارة رايس للقاهرة       بصورة متدرجة وهو ما يتفق       بـان    ثقـة  ى بانه عل
 والحاجـة إلـي     ,حماس ستتطور وستدرك متطلبات الوضع الحالي وخاصة ضرورة االلتزام بخريطة الطريق          

 . رؤية دولتين تعيشان جنبا إلي جنب ضمن حدود آمنة في إطار اعتـراف متبـادل               ىتسوية سياسية سلمية وإل   
ذلك هو ما أظهره محمد نزال من ان حماس تتعامل بواقعية ومرونة بعد تشكيل الحكومة الفلـسطينية                 ومايؤكد  

كـل   . االختيار ما بين اإلرهاب والسياسة     ى حين دعت حماس إل    رايسرغم رفضه للغة التهديد التي استخدمتها       
االطـراف علـي الـساحة      هذا يثبت ان مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تملك مفاتيح التعامل مـع كـل                 

  . وكذلك مع الجانب اإلسرائيلي واللجنة الرباعيةىالفلسطينية سواء السلطة أو حماس أو الفصائل األخر
  1/3/2006أخبار اليوم 

  
 انتصار اقليمي وتحديات داخلية... فوز حماس سورياً: تقرير .50

يعي االخيرة تحديات داخلية يطرح اكتساح حركة حماس انتخابات المجلس التشر  : ابراهيم حميدي-دمشق 
فمن حق  .كثيرة أمام سورية على المدى البعيد، وان كان ينطوي على انتصارات سياسية في المدى القصير

 :منها, دمشق ان تعبر عن ارتياحها الشديد للفوز الساحق الذي حققته حركة حماس السباب كثيرة
وورقة اساسية للدور االقليمي في الشرق االوسط , اوالً ان االنتصار كان من نصيب حليف سياسي كبير لدمشق

حرصت سورية على عدم التنازل عنها على رغم كل الضغوط التي مارستها الواليات المتحدة عليها بعد 
اذ ليس سرا ان احد المطالب التي حملها كولن باول الى بشار االسد كان طرد قادة ، الحرب على العراق
اختارت دمشق آنذاك اغالق مكاتب المنظمات الرسمية وليس  .خالد مشعلخصوصا , المنظمات الفلسطينية

   .طرد قادة المنظمات، انطالقا من مبدأ ترك كل الخيارات مفتوحة
يشكل الفوز االنتخابي لـحماس بداية تفكيك جدار العزلة عن سورية بحسب ما عبر عنه رئيس المكتب , ثانياً

, ذا الفوز غير من االولويات االميركية والغربية في الشرق االوسطويمكن االعتقاد بأن ه. السياسي للحركة
فأعطيت االولوية لموضوع مساعي ايران للحصول على تكنولوجيا نووية سلمية وكيفية التعاطي مع السلطة 
الوطنية الفلسطينية بعد فوز حماس في مقابل تراجع اولوية الملف السوري في االجندة الدولية، على االقل في 

  .لجانب العلني واالعالميا
ثالثا، سبق أن أبلغت السلطات السورية مبعوثين غربيين ان االنتخابات الحرة في الشرق االوسط وتغيير 

وان السياستين , االنظمة سيؤديان الى فوز االسالميين المعتدلين او المتشددين واالتيان بأنظمة معادية للغرب
وال شك في ان فوز حماس . تطرف وتضعفان الرئيس محمود عباساالميركية واالسرائيلية تعززان قوى ال

الى مراجعة نظرية تغيير االنظمة من خارج ووقف عجلة الدفع , بحسب االعتقاد السوري, يفترض ان يؤدي
الى استعجال فرض الديموقراطية في دول يزداد فيها االنتشار االسالمي عمقا في مقابل هشاشة القشرة 

 مقابل هذه االنتصارات، يمكن الحديث عن ثالثة أخطار على النظام السوري في المدى ولكن في .العلمانية
  :الطويل

 ليست بوش لكن ما ظهر حتى االن، يدل الى ان ادارة ، اوالً، صحيح ان فوز حماس اربك االدارة االميركية
وهناك . النتخاباتفي صدد مراجعة نهججها وان بعض اطرافها ال يمانع في دخول االسالميين من بوابة ا
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اعتقاد بأن احدى وسائل تطويع االسالميين تكمن في دخولهم السلطة الن ذلك يؤدي اما الى فشل برامجها 
وتراجع بريقها المعارض امام التحديات االقتصادية واالجتماعية في الواقع العربي المعقد او الى دفعها الى 

  .االعتدال واتباع سياسات براغماتية
اذ انها امام خيارات صعبة اقرب الى . ياق، تطرح اسئلة كبيرة عن مستقبل حماس كحزب حاكموفي هذا الس

اما قبولها بالبرنامج المطروح والتعامل بـواقعية شديدة فيعني تحول الحركة الى حزب اخر غير ذلك . المأزق
نت دمشق تؤويها قبل انهيار وال تزال في االذهان تجربة االحزاب العراقية التي كا .الذي تدعمه سورية وايران

  .النظام العراقي
ثانيا، باتت سورية للمرة األولى محاطة بأنظمة اسالمية جاءت بأسلوب ديمقراطي او طائفي او بأجنحة مسلحة 

وبالقرب من الضفة الغربية، تشير التوقعات الى ان االنتخابات المقبلة ستشهد فوزا مهما  .وربما بـثورة شعبية
 قومي منعزلة في محيط - اشتراكي –لذا تبدو سورية المحكومة من حزب علماني  .الردنلـاالخوان في ا

وهذا يعني الكثير بالنسبة الى مستقبل سورية . يتأسلم يوما بعد يوم وتتآكل فيه االحزاب القومية واليسارية
س سيلهم سوريين ففوز حما. بسبب البنية السياسية والحزبية واالقتصادية القائمة والمشاكل االقتصادية

وقد مثلت التظاهرات االخيرة احتجاجا على الرسوم . وسيغريهم على الخوض في غمار االسالم السياسي
 .المسيئة امتحانا لحدود العنف والشارع الذي يمكن ان يصل اليه المارد االسالمي في حال خرج من القمقم

خوان المسلمين، وان الفرع السوري لهذا التنظيم وال بد من التذكير بأن حماس هي الفرع الفلسطيني لحركة اال
على )  الف الجئ450(كذلك، قد يغري هذا الفوز فلسطينيي سورية . 1980 لعام 49سياسي بموجب القانون 

تنظيم انفسهم في الحزب الحاكم الجديد، بعدما كان اتفاق جنتلمان يقضي بعدم سعي المنظمات الفلسطينية 
  .ر جديدة في االرض السورية منذ لجوء قادة حماس من االردن وجنوب لبناناالسالمية الى تنظيم كواد

اذ ان صناديق . ان احد اسباب انتصار حماس هو تصويت الناس ضد حركة فتح او الحزب الحاكم, ثالثاً
في فتح لم تبق  .اي بديل...االقتراع الحرة تسمح للناس كي يقولوا ال للحزب الحاكم مثلما تسمح بـنعم للتغيير

 سنة؟ كيف سيصوت المقترعون في أي 43فماذا عن البعث الذي يحكم منذ . الحكم سوى نحو عقد من الزمان
انتخابات حرة او شبه حرة في سورية وهي على ابواب انتخابات ادارة محلية وبرلمانية العام المقبل؟ وكيف 

بر عقود في تأسيس شبكات مدنية سيتعامل مع شعارات تمس مكافحة الفساد والبيروقراطية ومع قوى نجحت ع
 ورعاية اهلية؟ وكيف سينظر السوري الى نجاح تجربة األحزاب االسالمية في الحكم؟

ومن المفترض ان يغير في طبيعة االسئلة المطروحة لدى . وضع فوز حماس الواقع السوري امام تحد جديد
ي الشرق االوسط المتجدد اسالميا الحزب الحاكم وفي طبيعة المقترحات التي يمكن اجتراحها لسورية ف

 .وطائفيا
  1/3/2006الحياة 

  
  ! حماس خطرة على العرب ال على اسرائيل : لنهارديفيد فروم ل .51

 ان الحركـة سـخرت نفـسها    ،قال ديفيد فروم، المستشار السابق للرئيس االميركي جورج بوش وكاتب خطبه     
ال . ة على الحرب، ستكون قريبة جداً من اشـعالها        واذا كانت حركة مبني   . للحرب التي تعد جزءا من برنامجها     

اعتقد ان الذين صوتوا لحماس قد صوتوا للحرب على اسرائيل، بل ألناس سيقودونهم في نهايـة االمـر الـى              
فتح كانت حركـة  وفي مقارنة مع حركة التحرير الفلسطينية، ذكر ان          . حرب ال تستطيع حماس االنتصار فيها     

غير متناسقة، ولدى قيادييها وجهات نظر مختلفة، هناك من يؤمن بالسالم كأولوية، وقد اغتيل بعـضهم مثـل                  
في فتح اتجاهات سـلبية     . عصام السرطاوي النه سعى الى السالم مع اسرائيل، والرئيس الحالي محمود عباس           

نحن ندرك كـذلك     . ع ال يعني االقرار به في اي حال       ان ادراك الواق  ... عرفات كان سلبياً    . واتجاهات ايجابية 
ان حماس في طريقها الى تأليف حكومة فلسطينية، تماماً كما يدرك المجتمع الدولي ان الحركة موجودة، وهي                 
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سيكون لدى حماس رئيس وزراء لحكومة معترف بها دولياً، لكن هذا ال يعني ان علـى االدارة                 . واقع ملحوظ 
واعتقد ان القلق الحقيقي يجب اال يحـصر بـين الـشرق            . كتوفة بينما تشعل حماس حرباً    االميركية ان تقف م   

ويدرك الفلـسطينيون الـذين انتخبـوا       . االوسط والغرب، او الفلسطينيين واالسرائيليين، فالمشكلة تعتبر داخلية       
. يسعون الى الحرب  حماس انهم سيخسرون حرباً مع اسرائيل، وسيعانونها، اال انهم منحوا سلطة كبيرة ألناس              

قد ال يعني هذا ان الحرب ستنشب ولكن ال يمكنك في الوقت نفسه التغاضي عن فكرة التداعيات الخطيرة لهذا                   
 . اذا كان احدنا قادراً على تغيير طباعه، فان االمر سيكون مختلفـاً تمامـاً             . ورأى ان حماس لن تتغير    . االمر

اعة االخوان المسلمين تمثل تهديـداً حقيقيـاً لمـستقبل دول           يجب ان يدرك الجميع ان حماس المتحدرة من جم        
ربما كانـت حمـاس     . واعتقد ان حماس تشكل تهديداً لدول العالم العربي اكثر منها السرائيل          . الشرق االوسط 

قادرة على قتل افراد إسرائيليين، لكنها عاجزة بالتأكيد عن ازالة اسرائيل من الوجود، اال ان االخوان المسلمين                 
حين تتحدث عن السالم، نتحدث     . ان اسرائيل في مأمن من خطر الحركة      . شكلون تهديداً لحكومات هذه الدول    ي

  .عن ضرورة وضع حد لكل تلك االيديولوجيات الراديكالية
  1/3/2006النهار اللبنانية 

  
 سيربح االسالميون الشعوب لجانبهم ان استطاعوا حل مشكالتها اليومية: فتحي يكن .52

أن وصول الحركات اإلسالمية إلى مواقع متقدمة، سببه اعتبر فتحي يكن  : مرة وأحمد الحاجحاوره رأفت
لم تستطع الرأسمالية أو الشيوعية أن حيث . الرئيس هو سقوط االتجاهات األخرى؛ شرقية كانت أم غربية

لمشكالت التي يتخبط ينتشال العالم العربي واإلسالمي من الضياع الذي هو فيه، أو أن يقدما حلوالً جذرية ل
فيها، وبخاصة المشاكل االقتصادية واالجتماعية، لهذا لم يبقَ في أعقاب سقوط الحضارتين الكبيرتين إال العودة 

 عبر -وليست جدارة اإلسالم-إلى اإلسالم والتشبث بذلك، وهي فرصة ُأعطيت لإلسالميين لكي يثبتوا جدارتهم 
هذا األمر ينعكس واعتبر أن . والنظري إلى اإلطار الميداني والعمليتفعيل ونقل اإلسالم من اإلطار الفكري 

على المدلوالت ومستقبليات العمل اإلسالمي، ألن نجاح الحركات اٍإلسالمية في السلطة يرشح اإلسالم 
واإلسالميين لمهام عالمية، ودولية أكبر بكثير من األطر القُطرية والمحلية، ويرشح اإلسالم ألن يكون موطن 

 على اإلسالم وقراءته واالطالع عليه، والعكس هو -ابتداء-لحضارة العالمية، ويغري شعوباً كثيرة بأن تُقِبل ا
ونجاح اإلسالم، . الصحيح، فالفشل في السلطة سيتسبب بانتكاسة ليس لإلسالميين فقط، بل لإلسالم أيضاً

لعدالة اإلسالمية بدالً من البؤس والشقاء الذي  سيؤدي، أيضاً، إلى تبلور نظام عالمي يعتمد على ايهواإلقبال عل
الحركات اإلسالمية التي يتم انتخابها اآلن وبين الجهات واعتبر أن التصادم بين . يتسبب به النظام القائم

 بمواقعهم، وليس من السهل عليهم أن -عادة-سدنة المعابد واألنظمة يتشبثون حيث . قائماً ,الممسكة بالحكم
 من خالل الكثير من األعمال التي يقومون بها -والوقوع هنا نسبي-رهم، فالصراع واقع يتركوها باختيا

بحكمة  إال أنه و.للحيلولة دون وصول الحركات اإلسالمية إلى هذه المواقع ودفعهم إلى خارج مواقع القرار
إلى جانبهم، هم اإلسالميين وسرعة تمكنهم من مالمسة المشكالت التي تعاني منها الشعوب، يمكن أن يربحو

 عندها ستصبح الشعوب هي , أن يقدموا حلوالً للمشكالت اليومية التي يعيشها المواطنونواوبخاصة إن استطاع
وحول . المتراس لمواجهة من يتعدى على مواقع القرار، ألن فيها مصلحتهم ومصيرهم، والعكس هو الصحيح

 المشكلة هي أنه ليس اعتبر أن, المستوى العالميعلى دون مالحظة ذلك حلي لإلسالميين، المتقدم أسباب ال
قد تكون هنالك حركة إسالمية عالمية، إنما تنقصها المنهجية العالمية واألدوات فهناك مشروع إسالمي عالمي، 

ولهذا السبب نرى ضمن إطار العمل اإلسالمي مشاريع إقليمية أو محلية لم تصل . واإلشراف القيادي العالمي
فالمفروض أن تواجه التحدي العالمي .  إلى العالمية، مع أن ما يواجه اإلسالميين كله عالميحتى هذه اللحظة

 مشكلة عدم ولفت إلى أن. التحديهذا بمشروع عالمي، وال يمكن ألي مشروع محلي أو قُطري أن يواجه 
  ـجهات معينةتوحد الساحة اإلسالمية يعود إلى غياب المشروع، وإلى والءات بعض الحركات اإلسالمية ل
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 غربية بعد كل ما - مواجهة إسالمية هناكوحول إذا ما كان .  فال يكون قرارها ذاتياً ـأنظمة أو مخابرات
كون في مواجهة مع نقد أننا , واعتبر قائال ضد إطالق مصطلح المواجهة مع الغرب، أوضح أنه, حصل

ون لديه عنوان عريض هو شن الحرب على الغرب  ال يمكن أن يكهالقيادات واألنظمة، لكن اٍإلسالم الذي نحمل
في اإلطالق، ونحن من مصلحتنا ومصلحة العالم كله أن نقدم اإلسالم بشكله الحضاري إلى الغرب كما نقدمه 
إلى الشرق على اعتبار أن اإلسالم عالمي، وال يمكن أن يكون عالمياً إذا اعتبرنا أن الغرب بات عدواً لنا، 

 في هذا الغرب، مع نسٍب مختلفة، فالغرب ليس واحداً، وهناك فرق بين أمريكا وغيرهاوإنما أصحاب القرار 
لذلك من واجبنا أن نتحاور مع الغربيين ونقدم اإلسالم لهم ليعرفوه، ألن أنظمة الحكم هناك، من أجل . مثال

ت علمنة الحركات خشية من محاوالوحول ال. بقائها، تقدم اإلسالم بشكل مقزز وتنفّر منه وتعمل على تشويهه
أن يكون هناك خطر على أي من الحركات اإلسالمية في قضية علْمنَِتها، إذا كان المقصود نفى اإلسالمية، 

أن تخترق حركة ا من حكم بالشعار ال بالمضمون، ال مكان لهواعتبر أن ظاهرة ال.  الجانب العقائديذلكب
 وحول وجود مبرر شرعي. فصام بين الشعار والمضموناإلسالم ال يمكن أن يقبل حالة االنف. إسالمية أصيلة

هناك أحكام شرعية أشار إلى أن  تقبله بعض الحركات اإلسالمية نتيجة الضغوط، الذيتعليق األحكام الشرعية ل
ال يجوز تعليقها بحال من األحوال، وهناك أحكام شرعية علقت في التاريخ اإلسالمي في حالة الضرورات، 

زماناً ومكاناً وموضوعاً حسب الوضع، ولكن ال يمكن أن يكون إطالقاً، ليكون في موقع  تقدر بقدرها هيو
فإن لم تستطع أن تنقل معك الشريعة إلى موقع القرار . القرار، فموقع القرار ال يقدم على تحكيم الشريعة

ى السلطة، هو  أن وصول الحركات اإلسالمية إل علىوتعليقا على مراهنة البعض. هفاألفضل أن تبقى خارج
هذا الموضوع موجود بِنسب مختلفة، إنما اعتبر أن فورة عاطفية شعبية نتيجة اإلحباط من األفكار األخرى، 

أولويات الحركات اإلسالمية  وحول ترتيب .الذي يدحض هذا أو يثبته ويقويه هو أداء اإلسالميين في السلطة
الساحة التي تعمل من خاللها، الزمن والظروف :  يعود إلى جملة اعتبارات منهاقال أن ذلك, في السلطة
ولكن في النهاية عليك أن تنظم أولوياتك دون إهمال أي منها، فال يعني . اإلمكانيات المتوافرةوالمحيطة، 

ولكن األولوية يجب أن تكون أولوية اجتماعية .  إهمال التنمية االقتصادية مثالً,السعي إلى التحرر السياسي
 من الحركات لديها مشاريع اكثيرواعتبر أن . قوى في مسيرة الحكم وفي مشروع الحكمالحتضان كل ال

أن تصل للحكم أمر مختلف عن أن تثبت فللوصول إلى الحكم، لكن قليالً منها التي عندها مشاريع للحكم نفسه، 
ك ستنجح في  أن ذلكيمكن أن تنجح في مشروع الثورة، ولكن ال يعني, وأضاف قائال. وتصحح األوضاع فيه

هذا فل حضرتَ له؟ وما آلياته؟ وهما مشروعك؟ فإذا وصلتَ إلى الحكم و. فالثورة أقّل مسؤولية. مشروع الدولة
  .من شأنه أن يجمع الناس حولك

  28/2/2006السبيل االردنية 
  

  على العالم االعتراف بحماس شريكاً سياسياً: ستانلي كوهين .53
ي كوهين من اشد المناصرين لحماس في الواليات المتحدة ان لم نقل في             يعد المحامي اليهودي االميركي ستانل    

وقف طوال سـنوات    ولقد  . العالم، بل من الد اعداء السياسات االسرائيلية واالميركية في منطقة الشرق االوسط           
مدافعا عن موسى ابو مرزوق، معتبرا ان لهذه الحركة الحق في النضال العسكري ضـد الكيـان االسـرائيلي          

واعرب عن اعتقـاده ان     . لمغتصب، رافضا تصنيف الواليات المتحدة لها كما لحزب اهللا، منظمتين ارهابيتين          ا
وفي . فكرة قيام دولتين، غير قابلة للحياة، بينما الحل االنسب هو قيام دولة واحدة للشعبين اليهودي والفلسطيني               

يم متعجرفة تتصل بالعرق المتفوق، وبأنها هـي         هاجم اسرائيل باعتبارها دولة تقوم اساسا على مفاه        هحوار مع 
التي تحدد ما يمكن وما يجب عمله في المنطقة، وبأن لها وحدها الحق في االرض وتوزيـع االرض والهـدم                    
والبناء، وبأن لها كل السلطات بغض النظر عن القوانين الدولية، وبأن لها الحق في العـدوان الفاضـح علـى                    

 هناك خيط رفيع بين االرهابيين والمناضلين       إنيه الواليات المتحدة ارهابا، قال      وعن موقفه مما تسم   . اآلخرين
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لذلك، انا اعتبر حماس حركة تحرير دينامية، وافرادها مقاتلين من اجل الحرية يحافظون على              . من اجل الحرية  
 امـام العـالم،     وهي خير ممثل للشعب الفلسطيني    . 48كرامة الفلسطينيين الذين انكرت عليهم ارضهم منذ عام         
نكر حق اسرائيل في الوجـود،      ي ال   أشار إلى أنه  لكنه  . وخير ممثل للحق الذي انتهك في كارثة اسمها فلسطين        

ال فرق بـين عـشرة اوالد فلـسطينيين         واعتبر من جهة أخرى أن      . ولكن ليس على حساب اآلخرين ايا كانوا      
تحـدة واعطيـت السـرائيل، وعـشرة اوالد         يقتلون في مخيم بصاروخ تطلقه طائرة صنعت في الواليات الم         

ـ      . اسرائيليين يقتلون بعملية انتحارية ينفذها احدهم ضد حافلة للركاب         رى فـي  وفي نفس السياق أشار إلى أنه ي
 في االنتخابات يمثل للمرة االولى بصيصا في نهايـة نفـق مظلـم              هاحماس امال في التغيير الحقيقي الن فوز      

س قادرة على النجاح، النها تضم في صفوفها اطبـاء ومحـامين ومهندسـين              واكد ان حما  . للوضع الفلسطيني 
 ال تلبـي    التـي تفاقـات   اال  واعتبر أن مباركـة    .وعلماء اجتماع وغيرهم، وهي تمتاز بشفافية زادت شعبيتها       

حركـة مـع اسـتمرار      لطموحات الشعب، ووقعت في ظروف االحتالل واالنتهاكات، سيكون مثابة انتحـار ل           
واضاف ان فوز حماس يجب ان يكون نموذجا للحركات االسـالمية فـي             . يعيشها الفلسطينيون الظروف التي   

الشرق االوسط عموما، وهذا يثبت ان ال موجب ألن تـضحي االحـزاب بقناعاتهـا وقيمهـا، علـى سـبيل                     
  .البراغماتية

  1/3/2006النهار اللبنانية 
  

  االردن والموقف المتعنت من حماس  .54
 افتتاحية القدس

المسؤولون االردنيون علي التأكيد في كل مناسبة ممكنة علي عدم وجود اي ترتيبات للقاءات مع يحرص 
هذا   .ممثلين لحركة حماس في االردن او خارجه، وكان آخر هؤالء السيد ناصر جودة الناطق باسم الحكومة

تناقض مع التقاليد الموقف االردني الرسمي المتصلب من حركة حماس يبدو غير مفهوم، عالوة علي كونه ي
السياسية االردنية المتبعة التي يغلب عليها التعقل والمرونة، وبدء صفحات جديدة مع كل الجهات، مهما كانت 

 .مواقفها العدائية تجاه البلد
حركة حماس لم تقد حركة انقالب عسكري ضد الحكومة االردنية، ولم تنخرط في حرب اهلية، واالهم من ذلك 

حليفة للنظام االردني، حتي وقع الخالف االخير، الذي ادي الي ابعاد الحركة وقادتها من انها ظلت دائما 
االردن، ومنع عودتهم، وهو خالف كان من الممكن التعامل معه بطريقة اكثر حضارية، ومحاصرة اضراره 

 ادارة في حدودها الدنيا، ولكن الحكومة االردنية في ذلك الوقت، تصرفت بطريقة متسرعة، وعجزت عن
 .االزمة بفاعلية وتبصر

حركة حماس اكتسبت شرعية صلبة بفوزها المفاجئ في انتخابات المجلس التشريعي االخيرة، وحظيت 
وجري استقبال رسمي حافل لوفودها في مختلف انحاء الوطن العربي، وبعض . باعتراف عربي ودولي واسع

حيدة التي اغلقت الباب في وجهها هي االردن دون اي دول العالم االسالمي، خاصة ايران وتركيا، والدولة الو
 .سبب منطقي

هناك حالة ارتباك في اوساط المسؤولين االردنيين علي كافة المستويات حول كيفية التعامل مع هذه المسألة 
 .المحرجة، ويبدو ان الناصحين العقالء قد اختفوا من البلد، واصبح العناد هو سيد الموقف

 مبررا عندما يكون متعلقا بصاحبه، وتنحصر اضراره في مصالحه الشخصية، ولكنه في حال العناد ربما يكون
الدول يبدو خطيئة، وقصر نظر، ففي علم السياسة ال يوجد شيء اسمه عناد او كرامة شخصية، وانما مصالح 

 .اوطان وشعوب
 خالد مشعل يحمل جواز سفر المسؤولون االردنيون يسربون تبريرات لموقفهم المتعنت هذا بالقول ان السيد

 .اردنيا، االمر الذي يتعارض مع القانون االردني الذي يحظر علي المواطنين تزعم حركات غير اردنية
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هذا الموقف يبدو غير مقنع علي االطالق، الن الحكومة االردنية اعادت الجنسية للسيد نايف حواتمة رغم 
الهم من هذا وذاك ان نصف وزراء الحكومة االردنية، وا. تزعمه لفصيل فلسطيني مثله مثل تنظيم حماس 

 .ونسبة كبيرة من المسؤولين فيها يحملون جنسيات دول اجنبية بريطانية، وامريكية علي وجه الخصوص
االردن يستقبل وفودا اسرائيلية واجنبية من كل دول العالم، فهل من المنطقي ان يقفل ابوابه امام وفد من حركة 

ذا البلد الحاضن الرئيسي لها ولقياداتها، واستقبل زعيمها الشيخ احمد ياسين بعد خروجه من حماس التي كان ه
  سجنه بضغوط اردنية؟

1/3/2006القدس العربي   
  

   خالد الحروب ...  في العالمفلسطينحماس وأسئلة أنصار  .55
 خالد الحروب 

تي تجمعت لدي من خالل المـشاركة       أسجل في هذه السطور بعض األفكار واألسئلة والتوقعات واالقتباسات ال         
في ندوات عقدتها حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، ومن خالل المشاركة في تلك الندوات، وكذلك فـي                  

  . أحاديث صحفية وتلفزيونية غير عربية، ومن المفيد أن تتأملها حماس
 األولية للصراع على فلسطين، وهي      في أحد اللقاءات المؤيدة لفلسطين، هناك ترحاب كبير بعودة األسس         : أوالً

األسس التي بهتت بسبب أوسلو وما تاله، بدءا بتأكيد مركزية فكرة االحتالل العسكري ونضال الفلسطينين ضد                
ذلك االحتالل، وخطأ االعتراف بإسرائيل من دون مقابل، وإعادة التركيز على الحقوق الجوهرية كحق العـودة         

  .  النضال الفلسطيني بنضاالت عالمية أوسعوالقدس، ومقاطعة إسرائيل، وربط
ثمة ترحاب في أوساط المؤيدين لمسألة انتهاء تردد القيادة الفلسطينية السابقة حيال مسألة الدعوة لمقاطعة               : ثانياً

فيما التزمت  . إسرائيل باعتبارها دولة عنصرية، على اعتبار أن حماس لن تتردد في قضية كهذه إقليميا وعالميا              
  . الفلسطينية بالتعامل مع إسرائيل وأحبطت تضامن من أراد أن يتضامن مع فلسطين من الخارجالسلطة 

هناك تخوفات عميقة في تلك األوساط بسبب الجانب الديني في برنامج حماس، سواء على مـستوى مـا                  : ثالثاً
قضية إقامة دولـة  تريد تطبيقه على الشعب الفلسطيني، أو مستوى نهاية الصراع التي تطرحها حماس وخاصة             

  . إسالمية حتى لو كان ذلك األمر نظريا وعلى المستوى البعيد
في أحد اللقاءات قرأ واحد، من الغربيين، من أشد المدافعين عن قضية فلسطين نصين من حماس، واحد                 : رابعاً

في .  ميثاق حماس  من مقال لخالد مشعل، نشر في صحيفة الغارديان البريطانية بعد الفوز بعدة أيام، والثاني من              
مقال الغارديان يقول مشعل إن معركة حماس ليست ضد اليهود ألنهم يهود أو أصـحاب عقيـدة، بـل ألنهـم         

وأن . وأن اليهود عاشوا لقرون في العالم العربي واإلسالمي وفي فلـسطين أيـضا بتعـايش ووئـام                . معتدون
أما النص الثـاني فهـو مـن        . وليس لجالديهم الفلسطينين هم الضحية اآلن وأبسط قواعد العدل االنتصار لهم،          

ميثاق حماس وفيه مقوالت مغايرة لما قاله مشعل ويفهم منها أن معركة حماس هي مع اليهود كيهود، وأن مـا                    
تطمح له إسرائيل في نهاية المطاف إبادتهم في فلسطين، وكان السؤال هو أي من النصين يعبر عـن حمـاس                    

  فعالً؟ 
ليساريين المؤيدين بقوة لفلسطين والفلسطيينين عن موقف حماس من اليـسار العـالمي       يسأل كثير من ا   : خامساً

المعادي لإلمبريالية األمريكية، وإلى أي مدى يمكن أن تتعاون وتتضامن حماس مع تيار عالمي متصاعد وفق                
سار العالمي  يقولون ماذا ستبحث حماس مع هوغو شافيز عندما تزور فنزويال؟ وكيف يمكن لها وللي             . ذلك الخط 

  . »ديني، علماني«التوافق على أجندة سياسية إنسانية رغم الخالف األيديولوجي 
سادساً، يسأل كثيرون وتقريباً في كل لقاء عن أجندة حماس االجتماعية، وفيما إن كانت حماس سـتعطي هـذا                   

ل نظرة حماس للمرأة    يتضمن ذلك سؤال حو   . األمر أولوية على حساب األولويات السياسية والنضالية األخرى       
  . وإلى أي حد سيتأثر وضع المرأة الفلسطينية المتحرر نسبياً جراء سيطرة حماس
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هناك سؤال كبير مفاده كيف ستوائم حماس بين مسؤولياتها الحكومية ومسؤوليتها كحركة مقاومة، ومـا               : سابعاً
هدنة التي أعلنت أنها مددتها طواعية؟      ماذا ستفعل بعد أن تنتهي فترة ال      . هو شكل المقاومة الذي ستتبناه حماس     

  هل ستواصل عملياتها االنتحارية، وأين؟ ماذا ستفعل بالمستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية؟ 
هل يمكن أن يشكل فوز حماس في فلسطين، وفوز اإلخوان المسلمين في مصر، بداية لـسيطرة التيـار                  : ثامناً

لمنطقة، وهل يعني هذا تعزيز لهذا المعسكر العالمي، أم أن تيار اإلسـالم             المعادي لإلمبريالية األمريكية على ا    
  السياسي ال يمتلك نظرة أممية وال برنامج عمل عالمي، وتظل نظرته محصورة بهموم المسلمين؟ 

هل يمكن لحماس أن تقبل بفكرة الدولة العلمانية الديمقراطية في كل فلسطين التي من الممكن أن يعيش                 : تاسعاً
  ها المسلمون والمسيحيون واليهود بمساواة وعلى قاعدة المواطنة؟ في

هل ستسير حماس على المدى الطويل على نفس الطريق الذي سارته منظمـة التحريـر الفلـسطينية،              : عاشراً
  وتخضع لضغوط األمر الواقع وإكراهات النظام الدولي خاصة إذا ضرب حلفاؤها اإلقليميون وخاصة إيران؟ 

  
 تساؤالت وغيرها كثير يتردد على ألسنة كثيرين، وبعضها بالتأكيد يفرض على حماس صوغ رؤية               ما سبق من  

ونظرة متجددة لموقعها ليس فقط الفلسطيني بل والدولي، وربما يحمل حماس ما ال تحتمل فـي فتـرة زمنيـة                    
فكر حماس  .  عليه لكن ليس ثمة مجال للتهرب منها، وهي ضريبة الفوز الكبير والمفاجئ الذي حصلت            . قياسية

وسياستها ونشاطها خارج الدائرة الفلسطينية في السنوات السابقة كان مكرسا على تفعيل البعد الشعبي العربـي                
واإلسالمي، وقصرت في االتصال وتفعيل البعد غير العربي وغير اإلسالمي، من دون إهمال تعقيد الظـروف                

فإلى أقل من شهرين فقط كانت حماس حركة تشتغل تحت          . دتالتي لم تسهل لها القيام بتلك المهمة فيما لو أرا         
لكن الظروف اختلفت اآلن وصارت تحتم علـى حمـاس          . األرض ومصنفة كحركة إرهابية في العالم الغربي      

رأسمال حمـاس   . اجتراح خطاب وسياسة جديدين على صعيد لغة التفاهم مع من هو غير عربي أو غير مسلم               
عتبة ابتداء عالية، وهي لن تبدأ من الصفر، لكن في نفس الوقت تحتاج إلى إبداع               السياسي والمقاومي يوفر لها     

  . خارج الدائرة العربية واإلسالمية" اآلخر"من نوع خاص حتى تخلق لغة تواصلية مع 
من الضروري لحماس أن تزيد من جرعة خطابها السياسي والعدلي على حساب خطابها الديني، فاألول يوسع                

ال يطلب أحد من حماس أن تتخلى عن صبغتها الدينية التـي            . تمعين لها عالميا، والثاني يضيقها    من دائرة المس  
لكن هناك صيغ عديدة يمكنها تبنيها بحيث ال يطغى مـا هـو             . هي إحدى مميزاتها األساسية بالتعريف والهوية     

لمتدينة سواء في فلسطين    ديني على ما هو سياسي، ليس فقط ألهداف مخاطبة العالم، بل وأيضا الشرائح غير ا              
التحديات التي تواجهها حماس في السنوات القليلة المقبلة كبيـرة، وال أحـد يـستهين بهـا،                 . أو العالم العربي  

ونجاحها المفاجىء يمكن أن يكون بداية لنقل الحركة نقلة واسعة إلى األمـام، أو أن يثقـل كاهلهـا ويـدفعها                     
  . منتهى ليس أصعب من تحقيق النجاح سوى المحافظة عليهففي المبتدأ وال. للتضحية بأكالف كبيرة

1/3/2006الشرق القطرية   
  

 قضّية ديفيد إرفينغ وقضّيتـنا معه  .56
  حازم صاغية

. الماضي، اعتقل المؤرخ الحربي البريطاني ديفيد إرفينغ) نوفمبر(فيما كان عائداً الى النمسا، في تشرين الثاني
اها في البلد عينه، فضالً عن مقابالت أجرتها معه الصحافة، أنكر ، وفي خطب ألق1989ذنبه أنه، في 

 .المحرقة
لكنه، قبل ذلك، قال إنه غير . قبل أيام، حسم موضوعه، وقُدم إرفينغ الى محكمة قضت بسجنه ثالث سنوات

لنازية على ، إقدام ألمانيا ا1989صحيح أنه اعترف بإنكاره، عام . رأيه، نافياً أن يكون من منكري المحرقة
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، 1991فإبان رحلة حملته، في . تصفية ماليين اليهود، بيد أنه، تبعاً لروايته الجديدة، أعاد النظر، بعد عامين
 .الى األرجنتين، اطّلع على الملفّات الشخصية ألدولف أيخمان، المنظّم العمالني للمحرقة، فتغير

ميشال كالكي بأنه مزور تاريخ على نحو ال يكّل، ورأى أن محكمة فيينا لم تأخذ بزعمه، فاتهمه المدعي العام 
واسترجع المدعي، ومحاولته كانت سهلة وفي الوقت . متطرفي اليمين يلبسونه ثوب الضحية وصوف الحمالن

عينه فاضحةً لغباء إرفينغ، مقابالٍت أجريت معه على مدى التسعينات، بعد تغيير رأيه المزعوم، مبيناً أن ما 
 .شيء تغير فيهمن 

وجادل المؤرخ المطعون في تأريخه فأكّد، بدوره، أن القضية التي يحاكَم عليها تنطوي على إنكار حقّه في 
حرية التعبير، ذاهباً الى أن المحامين وواضعي القوانين هم الذين يكتبون التاريخ، بدل المؤرخين، في النمسا 

وبالفعل قد يودي اإلنكار بالمنِكر في ذينك البلدين .  تجرم إنكار المحرقةوألمانيا، البلدين اللذين يعتمدان قوانين
أما السبب، في عرف المطالبين بالتشدد، فضمان أالّ يتكرر الماضي، فضالً عن أن . الى عشر سنوات سجناً

 .اإلنكار محطة تتقاطع عندها اإلساءة الى األحياء واإلساءة الى الموتى
ومثل النمسا، حال فرنسا المتعاونة إبان . ية النمسا ال تنفصل عن تجربتها مع اليهودوغني عن القول إن حساس
وبإضافة بلدان . ، ما بات يعرف بقانون غيسو الذي يصنّف، اإلنكار جريمة1990ًفيشي، والتي مررت عام 

جريمة يعاقب عليها القانون أوروبا الوسطى، بعد انعتاقها من الشيوعية، بات إنكار المحرقة، أو التقليل منها، 
 .في تسعة بلدان، هي النمسا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وتشيكيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا

 إبناً لضابط كبير 1938وهذا الذي نذر حياته لتفنيد كذبة المحرقة، هو ديفيد جون كالدويل إرفينغ، المولود في 
و، المنتسب الى الكلية الملكية في لندن لدراسة الفيزياء، رسب في امتحان وه. في البحرية الملكية البريطانية

التخرج، فحين رفضه سالح الجو الملكي ألنه غير مؤهل صحياً قرر، بدل أدائه الخدمة العسكرية، االرتحال 
عسكر والقوة هكذا سافر الى ألمانيا، فضالً عن تكريس الجهد والوقت لشؤون ال. الى مملكة الحرب كما تخيلها

فكان في أمره، إذاً، شيء من هتلر الذي نما تمجيده اآلري المتَخيل، القوي البنية والطويل القامة ذا . والسالح
وفي ألمانيا، وطن القوة التي لم . الشعر األشقر والعينين الزرقاوين، في موازاة افتقاره الى المواصفات تلك

ح في أن يصير خريجه، تحول هذا األريستوقراطي وقد تفسخت طبقته يحرزها إرفينغ، والجيش الذي لم ينج
االجتماعية ولفّتها الرثاثة، عامَل قصدير في الروهر، مفخرة الصناعات الثقيلة تقليدياً والمصدر الذي غذّى 

 .شرايين العسكر رايخاً بعد رايخ
 ولع بألمانيا

وهو ما يكاد يرقى في انكلترا العتيقة الى . يا االفتراضيةوجاء تفوقه في إجادة لغتها من عالمات ولعه بألمان
وفي ألمانيا، علّم . تقليد حميم يساور البيئتين األريستوقراطية والعمالية اليدوية التي يتاخمها تهديد البطالة الدائم

ريطانيا حتى وما أن عاد الى ب. إرفينغ نفسه بنفسه، فدخل باب التاريخ من زاوية انبهاره بالهيولي والخارق
فيه وصف غارات الحلفاء الجوية على . ، كتابه اإلشكالي األول تدمير درسدن1963أصدر، وكان ذلك في 

وقد ال يماري . المدينة األلمانية، أواخر الحرب العالمية الثانية، بأنها المجزرة األسوأ في التاريخ األوروبي
ف قتالها ثالث مرات ونسب الى الحلفاء قرارات كثيرون في بشاعة ما نزل بدرسدن، غير أن إرفينغ ضاع

وهو ما لم يحل دون شيوع الكتاب وشعبيته، فأتبعه مؤلّفه بسلسلة كتب اندرجت في . ثبت الحقاً أنها من عندياته
األكثر مبيعاً عادت عليه بثروة مرموقة، ال سيما منها بيت الجرثومة الذي يتناول برنامج البحث النووي 

ن النازية، مثلها مثل الحرب الثانية، كانت تبدو غرائبية فاتنة تكتنز قدراً من السحر واأللغاز لم ذاك أ. النازي
ولئن تسامحت عواطف اليمين مع نقد الحرب المذكورة، بوصفها أخطاء ارتكبها الشيوعيون . يكتَشف بعد

واليات المتحدة وتحالفها والسوفيات بحق ألمانيا، تسامحت عواطف اليسار مع النقد إياه لتوجيهه ضد ال
وأفاد إرفينغ، كما أفاد كثيرون آخرون، من تقاطُع كهذا قبل أن تطرح أواخر الستينات أول األسئلة . األطلسي

موت الجنرال سيكورسكي، وبعد عامين أصدر تدمير :  أصدر حادثة1967ففي . المعلنة على صدقية تأريخه
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لمحكمة فحوكم وحكم، جراء األكاذيب التي احتواها الكتاب الثاني، وفي المرتين سيق الى ا. 17القافلة ب كيو 
، اضطُر الى االعتذار لمحكمة 1970وبعد أشهر فقط، أي صيف .  ألف جنيه استرليني45بدفع غرامة قيمتها 

 .لندن العليا عن إطالقه عبارة بالغة اإلساءة وعديمة الصدق بحق كاتبة
يطاني بأن حجم االرتكاب الهتلري بحق اليهود جرى تضخيمه ونظر، في وفي معظم أعماله جادل المؤرخ البر

كتابه األشهر حرب هتلر، الى مسار الحرب العالمية الثانية من منظور الزعيم النازي، أو حسب قوله من وراء 
 ، أن الزعيم النازي لم يعرف بأمر المحرقة1977وقد زعم في الكتاب المذكور، الصادر في . طاولة الفوهرر

وبثقة وتباٍه، أبدى استعداده . ، وانه لم يصدر أي أمر يقضي باستئصال اليهود االوروبيين1943اال أواخر 
واتهم إرفينغ . لتقديم ألف جنيه استرليني لمن يستطيع إبراز وثيقة مكتوبة تدل الى أن الفوهرر أصدر أمراً كهذا

رات آن فرانك، الطفلة اليهودية التي صفّاها المؤرخين بسطحية أبحاثهم ورماهم بالتفاهة، زاعماً أن مذكّ
أما المثير في ما ألّفه فاقتصر على كشفه مجموعة ضخمة من وثائق نازية . النازيون في أمستردام، مزيفة

 .ظهرت على يده للمرة األولى، فضال عن إجرائه عديد المقابالت مع أفراد كانوا مقربين من الزعيم
ولعه بالغريب المسلّي الذي يستهوي قراء قليلي الدربة، تأدى عن عنايته بالوثائق تلك ورغم كتابته الشعبية و

لكن الكتاب إياه عرض منزله . استحسان مؤرخين كبار مثل هيو تريفور روبر واليساري أ ج بي تايلور
 .لهجمات شبان غاضبين، فيما منع من دخول ألمانيا وأستراليا وكندا دفعةً واحدة

، ذهب إرفينغ أبعد، معلناً أن غرف الغاز لم توجد في معسكر أوشفيتز، وأن الستة ماليين يهودي 2000وفي 
وما وضع تقوالته تلك في دائرة الضوء الكثير الدعوى التي أقامها على األكاديمية األميركية ديبورا . لم يقضوا

 على الحقيقة والذاكرة، الصادر عام الهجوم المتصاعد: ليبستات بعدما وصفته، في كتابها إنكار المحرقة
آنذاك استمرت المحاكمة . ، بأحد أخطر الناطقين بإنكار المحرقة، فادعى عليها بتهمة تشويهه كمؤرخ1994

 يوماً فانقلبت مساجلةً قانونية وتاريخية شهيرة في تفاصيل التاريخ النازي وتضاعيفه، بل في طبيعة الحقيقة 32
المحاكمة، وصف القاضي غراي إرفينغ بأنه ال سامي وعنصري وأنه، في إنكاره ولدى اختتام . ومعناها

ومرةً أخرى، خسر المؤرخ دعواه، ومعها خسر . المحرقة، يسيء، عامداً، تمثيل ما يبديه التاريخ ويتالعب به
نه في حي هكذا انتقل إرفينغ من سك .صيته كمرجع، ناهيك عن ثالثة ماليين جنيه استرليني هي ثروته كلّها

 .ماي فير، األغنى واألفخم في لندن، الى شقّة مستأجرة
وأهم من ذلك كان التقرير الذي رفعه، بطلب من الدفاع، ريتشارد إيفانز، بروفيسور التاريخ المعاصر في 

فإرفينغ، بموجب التقرير، زيف، عن عمد، المعطيات . جامعة كمبريدج وأبرز مراجع الحقبة قيد التناول
وقد خلص التقرير الى ان المذكور هبط، . خية وأساء، عن قصد، ترجمة الوثائق مثلما زور اإلحصاءاتالتاري

بهذا، الى ما هو أدنى من معايير السكوالئية المألوفة بين المؤرخين، بحيث أنه ال يستحق إطالقاً أن يسمى 
 .مؤرخاً

 ومواظبةً، أبدت في المحاكمة النمسوية األخيرة بيد أن ليبستات، وهي من أشد مطاردي إنكار المحرقة إصراراً
فهي طالبت بإخالء سبيل إرفينغ ألنه قضى ما يكفي من سنوات في السجن، فيما سجنه . وجهة نظر وجيهة

وذهبت األكاديمية الى ان إنكار المحرقة ينبغي أالّ يعد جريمة إذ يفضي ذلك . يجعل منه شهيداً لليمين المتطرف
فهي تحيل اإلنكار ثمرة . ثم أن القوانين هذه تفتقر، في رأيها، الى الفاعلية. لرقابة من المجتمعالى تمكين ا

والحق أن ما من . محرمة وتجعله مرغوباً، بل مغرياً، ألناس يريدون، لشتّى األسباب، أن يتحدوا القانون
بـلَه إنكار المحرقة؟ أما التمييز، والحال قوانين لصد أنواع البـلَه األخرى وزجرها، فلماذا تُحصر القوانين ب

فإذا صح، مثالً، أن يحاكَم طبيب دجال أجرى . هذه، بين البـلَه وبين االرتكاب المادي فيضمحل وينعدم
عمليات جراحية أودت بحياة بشر أحياء، فإن محاكمة طبيب دجال يقف على قارعة الطريق مدعياً أنه يملك 

فالمسألة عندها على عكس ما يظن عندنا . مع هذا، هي ضد مناقشة المنكرين .ما ال يصحاألدوية الشافية هو 
ذاك . في العالمين العربي واإلسالمي وبعض مهاجريهما، ليست مسألة رأي بل مسألة بـلَه في مواجهة حقائق
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لنيات وأغراض تحملهم أن المنكرين مثل المصرين على أن األرض مسطّحة إما لنقص في المعرفة والتعليم أو 
وهي قد تجد بعض األعذار أللمانيا والنمسا، اال أنها مطلقاً ضد اعتماد قوانين كهذه في بلدان . على الكذب

فبالقمع ال يحال دون تكرار الماضي، بقدر ما يعمد الى كبت البـلَه أو الترغيب فيه تبعاً لما تختزنه . أخرى
 .من احتمال شهرةالمخالفة من طاقة شغب أو تمرد و

 قانون غيّسو
وليس بعيداً عن الرأي هذا رأي فيلسوف القانون البريطاني والليبرالي الشهير رونالد دواركين، على ما جاء في 

قبل ذلك، كانت مادلين . مقال له، قبل أيام، في الغارديان، حيث طالب بالغاء القوانين المناهضة لنكران المحرقة
سية اليسارية الراحلة، قد حذّرت من قانون غيسو بعيد إقراره، ومن تكاثُر المطالبات ريبريو، المؤرخة الفرن

ففي فرنسا، مرر، عام : وهي كانت مصيبة. بالتشدد في صون الحقائق مما يفضي الى إشاعة جو قمعي
رر قانون ثاٍن وفي أواخر السنة نفسها، م. ، مجزرة1915، قانون يسمي ما أنزله األتراك باألرمن، عام 2001

وقبل عام، أعاد المشرعون النظر بالدور الفرنسي الكولونيالي . يعرف تجارة العبيد بأنها جريمة ضد االنسانية
وكائناً ما كان الرأي بهذه اإللزامات على . في شمال أفريقيا، فاعتبروه إيجابياً، مطالبين المدرسين بتوكيد ذلك

ن تطبيقها مؤكداً، مضافاً الى تكاثر اللوبيات األخالقية والتاريخية المتناحرة، اختالفها، يبقى القسر الناجم ع
فمنذ يقظة ذاكرة العبودية، مثالً، تزايد انتشار المزاعم القائلة إن اليهود . وهي غالباً ما تكون إثنية أو دينية

ن غيسو والميل العقابي بحق ومنذ قانو. سيطروا على تجارة العبيد، نسجاً على نظرية لويس فرخان الشهيرة
، قاضت محاكمها المؤرخ برنارد لويس لرفضه اعتبار المذابح 1995ففي . جرائم الرأي شائع في فرنسا

وللمسلمين الفرنسيين اليوم دعوى مكدسة ضد الروائي ميشال هويلبك والصحافية أوريانا . األرمنية جريمة
وفي السنة . جلة شارلي إبدو بعد إعادة نشرها الرسوم الدنماركيةفاالتشي والكاتب الفيلسوف ألن فينكلكروت وم

 عن تجارة العبيد، 2001الفائتة، انتقد أوليفييه بتري غرونيو، أشهر مؤرخي العبودية الفرنسيين، قانون العام 
 .فجرته الى المحكمة مجموعة سمت نفسها أحفاد العبيد، بحجة طعنه في جريمة ضد االنسانية

 والسجال... ة التاريخحري
وإذ غدت هذه حال فرنسا ظهرت، قبل أسابيع، عريضتان تطالبان بتعطيل قوانين الذاكرة جميعها، حظيتا 

ولئن حملت أوالهما عنوان حرية التاريخ، . بتواقيع بعض كبار المثقفين، الفرنسيين منهم والمقيمين في باريس
والحظ، في السياق هذا، . ما يجري اليوم من تنافس على الذاكرةحملت األخرى حرية السجال عنواناً، مدينةً 

بول تيبو، أحد معدي العريضة الثانية ومن األقالم البارزة في مناهضة اإلستعمار، أن قانون غيسو أطلق 
 .أشكاالً متنوعة من الالسامية أخطر من النوع الذي كبته

وصفها صناعة أوروبية، تحرك إحساساً أوروبياً بالذنب ال فهي، ب: وقد يقال، بحق، إن للمحرقة خصوصياتها
وهي الوحيدة بين مجازر التاريخ سبقها قرار باالستئصال لم يعدم التبرير . يحركه سواها بالقدر نفسه

اإليديولوجي، فلم يسقط ضحاياها في ساحة القتال، وال سقطوا كنتيجة من نتائج الحرب، وال كانوا قوة أهلية 
فوق هذا، ارتبط حدوثها ببلوغ التقدم التقني واألداتي، مجسداً في النازية، درجة . ة في مواجهة قوة أخرىمسلح

 .متقدمة، ما يعني اتصالها الوثيق بمجاري التاريخ والحداثة األوروبيين، ال سيما مجاري االرتداد عن األخيرة
جاح إسرائيل في استخدام ذاكرة المحرقة سياسياً، بيد أن ذلك جميعاً ال يحول دون حقائق أخرى في عدادها ن

بما يعزز وضعها وصورتها ويرتد عليها مزيداً من الدعم والتأييد، وحسماً من رصيد الوطنية الفلسطينية 
 .وهذا ناهيك عن نجاح بضع مصالح مالية يهودية في تسمين عائداتها على حساب ضحايا المحرقة. وقضيتها

ناصر السجال هذا تلتئم عند مسألة محورية مفادها اإلباحة المطلقة، على ما يطالب بعض وقصارى القول إن ع
وعملياً، يكون من الصعب، في المجال هذا، رسم . الليبراليين، وإال فمطاردة الكالم رأياً كان أم بلَهاً محضاً

ونظراتها، كما لتفاوت الحساسيات الحدود الدقيقة بين المسموح وغير المسموح تبعاً لتضارب الجماعات المعنية 
وحيال سؤال كهذا، ال يليق . ما بين ثقافة تعلمنت وأخرى ال تزال في المقدس بمعناه الديني الحرفي والمباشر
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الدخول في المسألة من بوابة إرفينغ والدفاع عنه، ناهيك عن بوابات أدنى وأوطأ، كوضع آن فرانك في سرير 
 .مع هتلر

  
  

ت أوروبا عن القداسات وأنصاف القداسات جميعاً، وذبحت أبقارها التي تصدى دياب أبو جهجاه فإذا ما تخلّ
 هل نحتمل نحن ذلك، وهل يسعنا التكيف معه؟: لذبح بعضها، بات الهم الملح المطروح علينا بالدرجة األولى

 .إن ردنا على الرسوم الدنماركية ال يشجع
  1/3/2006الحياة 

  
  لسطيني ينبغي أن يكون إجماعياالبرنامج الف .57

  هيثم الصادق
البنود التي تضمنها كتاب التكليف الذي وجهه الرئيس ابو مازن الى اسماعيل هنية بتشكيل الحكومـة الجديـدة                  
والتي جاءت مختزلة وحملت في شقها الثالث إلزام الحكومة ببرنامج سياسي وطني جرى إقحام خطاب عبـاس       

مجلس التشريعي فيه شكلت شركا سياسيا لفرض اجندة فتح الخاصـة علـى حمـاس               امام الجلسة االفتتاحية لل   
 االسـرائيلية وبمعنـى   -فالقبول بما تضمنه ذلك الخطاب من التزام بالتفاوض على اساس االتفاقيات الفلسطينية        

ادق مظلة اوسلو يمثل تناقضا صارخا مع برنامج حماس الذي نال ثقة شعبية واسـعة ومحاولـة للـي ذراع                    
  ‚لديمقراطية الفلسطينيةا

ورغم ان حماس اثبتت قدرة على السير في حقل االلغام السياسية باتزان كبير وان مطلبيها االساسيين إلقامـة                  
هدنة طويلة االجل مع اسرائيل وهما موافقة اسرائيل على االنسحاب الشامل من كافة االراضي التـي احتلتهـا      

 غير مشروطة لالجئين هي مطالب ضمنتها الشرعية الدولية اال ان            بما فيها القدس الشرقية وعودة     1967عام  
اصرار ابو مازن وفتح على الزام حماس والحكومة الجديدة بما هو دون سقف الشرعية الدولية وجعـل ذلـك                   
شرطا لقبول فتح بالمشاركة في حكومة ائتالف وطني مع حماس يؤكد ان فتح تتمسك بأجندة هي ادنـى مـن                    

 الذي اقرته منظمة التحرير ويستدعي فتح الطريق إلعادة صياغة منظمـة التحريـر لفـض                البرنامج الوطني 
 الذي تضمن الحل المرحلي للقضية وبين برنـامج اوسـلو           1973التناقض بين برنامجها السياسي السابق لعام       

راطيـة  وهو ما يستدعي اآلن إرجاء كافة اوجه التناقض والتوجه المشترك الصالح المنظمة على اسـس ديمق               
لتستكمل شروطها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بعد ان ظهرت في الساحة الفلسطينية قوى لم تكـن                 

 ومنـاطق الـسلطة وإلقـرار       1967مشاركة في المنظمة سابقا وباتت تمثل اغلبية في االراضي المحتلة عام            
ف بالعمل تحت سقفه فليس من      برنامج مشترك للشعب الفلسطيني في مختلف مناطق وجوده يلزم جميع االطرا          

االنصاف اقتصار التغيير الديمقراطي الفلسطيني على ساحة الداخل وعزل الالجئين والوجود الفلـسطيني فـي               
الخارج عن المشاركة الفعلية في مسيرة االصالح واتخاذ القرار سيما وان الفلسطينيين فـي منـاطق الـشتات                  

  .الوا عمليا معزولين عن العملية السياسية الجارية في ساحة الداخل ماليين فلسطيني ماز6يشكلون اغلبية قرابة 
إن استكمال المشاركة الشاملة للشعب الفلسطيني هي االساس إللزام الحكومة الفلسطينية بنهج محدد وذلك على               

ي ضوء الموقف الذي ستتبناه اسرائيل من عملية استكمال مكونات الموقف الفلسطيني وقضية عودة الالجئين ف              
  .الشتات

لقد آن األوان إلنجاز هذه المهمة السياسية وبات لزاما على الرئيس أبو مازن والحكومة الجديدة التي تحـددها                  
حماس االنطالق نحو هذا الهدف الذي سيحدد اآللية الحقيقية للحل في ضوء معطيات واقعية تأخذ في االعتبار                 

عب الفلسطيني بكافة فئاته في الـداخل ومنـاطق الـشتات           مدى استعداد اسرائيل للتعامل بمرونة مع توحيد الش       
  .وتقبلها لالعتراف بحق الالجئين الفلسطينيين في الخارج
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  1/3/2006الوطن القطرية 
  
  

  
  حماس والخطوة الصحيحة .58

  حسين حافظ  . د
يراً هـو   عندما أرادت الواليات المتحدة التغيير فيما سمته مشروع الشرق االوسط الكبير ووضعت له عنواناً كب              

الديمقراطية كان عليها اوالً ان تحترم ارادة الخيار المجتمعي سواء في فلسطين او في غيرها وعليها ايضاً ان                  
تقر بأن علمانيتها المزيفة لن تصمد طويالً بوجه االسالم السياسي حيث توجـد مجتمعـات اسـالمية بكثافـة                   

فلسطينية وربما سيصبح فوز االسـالم الـسياسي مـن          وهذه حقيقة ما افرزته االنتخابات العراقية وال       واضحة،
  .الظواهر المألوفة في اي عملية انتخابية نزيهة في البلدان االسالمية

واذا كان االمر كذلك تصبح الواليات المتحدة كمن يداوي العلة بداء جديـد اذ ان الهـدف المعلـن للـسياسة                     
ف الحال باتساع دائرتـه لتـشمل عمـوم المنـاطق           االمريكية هو القضاء على ما سمته االسالم السياسي فكي        

االسالمية ذات االهمية االستراتيجية القصوى للمشروع النيوامبريالي، فوز حماس هو الخطوة االكثر احراجـاً              
للسياسة االمريكية إذ ليس بوسع الواليات المتحدة تغيير نتائج العملية االنتخابية بعد اعالنها ولـيس بإمكانهـا                 

قاف عجلة الحراك السياسي وان هي  حاولت تعجيز وتحجيم حماس سياسياً باشتراط االعتـراف               العمل على اي  
بإسرائيل وهو ما يتناقض ومنهج حماس الفكري اال انها ال تبدو قادرة على فعل ذلك، اذ ان الخطوة الصحيحة                   

ابقة اعقبهـا زيـارة      مليون دوالر الممنوحة للسلطة الفلسطينية الـس       50التي خطتها حماس باسترجاع مبلغ ال     
رسمية إليران تأكيداً بأن المساعدات االمريكية لن تكون هي المصدر الوحيد الدارة شؤون الدولة الفلـسطينية،                
إذ ان لدى ايران والدول االسالمية األخرى كامل االستعداد لمد يد العون والمساعدة للسلطة الجديـدة، وهـي                  

انت تفرضها الواليات المتحدة وبعض دول االتحاد األوروبي بمـا          مساعدات خالية من الشروط التعسفية التي ك      
ان الشروع بمعاونة حماس يـصبح مهمـة قوميـة          . يجعل االدارة الفلسطينية اكثر تحرراً من اي وقت مضى        

عربية قبل ان تكون مهمة اسالمية وفي ظل االصطفاف االورو امريكي  يصبح االصطفاف العربي االسالمي                
ضيها القيم االجتماعية والدينية التي يرتبط بها العرب والمسلمون في كل ارجاء االرض واذا              ضرورة مبدئية تقت  

كانت الخطوة الفلسطينية االولى رصينة فينبغي ان تكون الخطوات الالحقـة اكثـر رصـانة، إذ الينبغـي ان                   
 تتعاطف مع القضية    تنحصر جهود حماس بنطاق اقليمي ضيق بل ينبغي االنفتاح على كل الدول االسالمية التي             

الفلسطينية باعتبارها قضية المسلمين في كل ارجاء االرض وان يكون الموقف المبدئي من قـضية الـصراع                 
الفلسطيني الصهيوني ليس موقفاً نفعياً يسعى الى تأمين متطلبات انجاح تجربة سياسـية مجتـزأة بـل موقفـاً                   

ت ذاتية اكدتها صالبة المقاومة الفلـسطينية ومقومـات         استراتيجياً يسعى الى اقرار الحقوق ويرتكز الى مقوما       
موضوعية ترتكز الى شرعية هذه المقاومة وعمقها العربي واالسالمي وبغير ذلك فإن حماس وسلطتها القادمة               
سوف تفقد قيمتها االخالقية والمبدئية وربما تنخرط في صف المساومين الذين رفضهم الناخب الفلسطيني بكـل                

  . شجاعة وجرأة
ان الوضع الداخلي الفلسطيني على  ما يبدو سوف ال ينجر لمخاطر جدية على مستوى الوفاق الوطني ال سيما                   
بعد ان اعلنت فتح بأنها سوف تشارك في الحكومة القادمة وهذا ما يقع بالـضد مـن المرامـي الـصهيونية                     

ينية الى حالـة وحـدة صـميمية        واالمريكية، وينبغي على حماس والحالة هذه ان تطور الحالة الوطنية الفلسط          
داخلية ال انفكاك في أواصرها وان تديم زخم  المعركة الوطنية على اسس من التالحم الوطني المـصيري وأال       
تنجر خلف مخططات المهادنين الذين يرومون االبحار خلف العلم االمريكي الذي خسر معركته في معظم بقاع                

  .العالم االسالمي
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   أحمد أبو زينة!...؟لماذا لم تشارْك حماس ولماذا يجب أْن تشارك فتح .59
لم تشارك حماس في السلطة الفلسطينية عند إنشائها ألنها عارضت اتفاق أوسلو، والذي أفضى إلى إنشاء تلـك                  

جحـاف  كانت السلطة وليدة مشروع تسويٍة تعارضه حماس وفصائل أخرى، وترى أنّه مجحف أيما إ             . السلطة
وكانـت حمـاس    . وبالمقابل كان مشروع حماس هو استمرار المقاومة واالنتفاضة       . بحقوق الشعب الفلسطيني  

تعتقد أن االنتفاضة في ذلك الحين لم تستنفد أغراضها، وأنّه ال داعي الستعجال االنخراط في مشروع تـسويٍة                  
  . خالل هذه التسويةيهدر ويتنازل عن حقوٍق تزيد أضعاف المرات عما يمكن تحصيله من

ال شك والحالة هذه، أن حماس كانت تراهن على فشل مشروع التسوية المتمثل بالسلطة الناشئة بموجبه، خاصةً                 
في ظّل القيود واالشتراطات الصهيونية التي حولت التسوية في واقع األمر إلى عملية إمالءات يفرضها المحتل                

ي يتمنّع في البداية، ثم ال يلبث أن يقبل ما كان يرفضه بـل ويـصور                اإلسرائيلي على المفاوض الفلسطيني الذ    
إذن كيف تشارك حمـاس     ...! األمر ويقدمه ألبناء شعبه بحسبانه إنجازاً وخطوةً على تحقيق المشروع الوطني          

 في مشروع تعتقد مسبقاً بفشله؟ فهو مشروع مجهول المالمح وغامض المعالم، بل ويقوم في حقيقة األمر على                
  !.إحسان الظن باإلسرائيليين وافتراض صدقهم في التعاطي مع الفلسطينيين؟

لم تشارك حماس في حكومات فتح المتعاقبة، ألن تلك المشاركة كانت ستحولها بالضرورة إلـى جـزٍء مـن                   
خـرى  ويبدو أن حماس تعلّمتْ الدرس واتخذت العبرة من الفصائل األ         . الديكور المطلوب بالنسبة لفتح والسلطة    

  .والتي شكّلت ولسنوات طويلة جزءاً من الديكور الذي صممته فتح وفرضته على منظمة التحرير
لم تشارك حماس في حكومات فتح، ألن تلك المشاركة في ظّل الكاريزمـا الطاغيـة والخـصوصية الثوريـة          

 السيطرة عليه وإدخاله    التاريخية لياسر عرفات، كانت ستحول حماس، بالضرورة أيضاً، إلى أسٍد مروض تمت           
تلك الكاريزما والخصوصية التي كانت حجر األساس الذي بِني عليه النظام السياسي الفلـسطيني              . إلى القفص 

في عهد ما بعد السلطة، وبالطبع قبل ذلك في منظمة التحرير، وبالتالي لم يكن ذلك النظام ليقبل القسمة علـى                    
  .ع لمشاركة حقيقية من أي طرف كاناثنين، فهو نظام أبوي أحادي ال يتس

باندالع انتفاضة األقصى وما نتج عنها من معطيات جديدة على أرض الواقـع، بمـا فـي ذلـك االنـسحاب                     
اإلسرائيلي من غزة، واعتماد إسرائيل بصورة منهجية لسياسة االنفكاك أحادي الجانـب عـن الفلـسطينيين،                 

تضحيات الجسام التي قدمتها حماس في هذه االنتفاضة واستـشهاد          وتجميدها التام للتفاوض معهم، إضافةً إلى ال      
قادتها، بالترافق مع وضع إقليمي ودولي يضع العديد من العقبات والتحديات أمام الحركات اإلسالمية في عـالم             

كّل هذه المعطيات والمستجدات دفعت حماس إلى اتخاذ قرارها التاريخي بخوض االنتخابات            .  أيلول 11ما بعد   
  .لتشريعية الفلسطينية الثانيةا

أما لماذا يجب أن تشارك فتح في حكومة حماس؟ فذلك ألن السلطة مشروع فتحاوي باألسـاس، ومـن غيـر                    
  .المنطقي أن تنفض فتح يدها من األمر لمجرد فوز حماس في هذه الجولة من االنتخابات

النظام السياسي الفلسطيني هي من إنتـاج اتفـاق   يجب أن تشارك فتح ألن كّل القيود والعقبات المفروضة على    
وألن مشروع السلطة باستحقاقاته، وباألخص المالية منها، تحول إلـى عـبٍء علـى              . أوسلو الذي وقّعته فتح   

النضال الوطني الفلسطيني بدالً من أن يكون وسيلة وخطوة نحو تحقيق األهداف الوطنية، وألن فـتح تتحمـل                  
لي والترهل اإلداري الذي تعاني منه السلطة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة، بدليل أن هـذا              مسؤولية الفساد الما  

  .الفساد والترهل كان أحد أسباب خسارتها لالنتخابات
يجب أن تشارك فتح، ألنّه إذا كان البرنامج الداخلي للحكومة القادمة هو اإلصالح على كّل الصعد، وألنّـه إذا                   

ى تحويل، أو باألحرى، إعادة الملف السياسي والتفاوضي إلى منظمة التحرير بعـد إعـادة               كان الكّل متفقاً عل   
  !.هيكلتها وترتيبها، إذا كان األمر كذلك، فماذا ستعارض فتح بالضبط في عمل الحكومة القادمة وبرنامجها؟
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تها فيها، أن يدفعها هذا     يجب أن تشارك فتح، ألنّه يخشى إن ظهرتْ بوادر لنجاح الحكومة القادمة، دون مشارك             
                   النجاح إلى العمل على إفشال هذه الحكومة الناجحة، ووضع العقبات والعراقيل في وجههـا، حتـى ال تـتمكّن
حماس من تقديم نموذٍج في الحكم واإلدارة لم تستطع فتح أن تقدمه فيما مضى، وهو ما يعني زيادةً في شـعبية                     

  .حماس وانخفاٍض إضافي في شعبية فتح
إن الفروق بين موقف حماس في رفضها للمشاركة في حكومات فتح، ورفض فتح للمشاركة في حكومة حماس                 
هي فروق واضحة وجلية، ال تخفى على أي مراقٍب يتّسم باإلنصاف والموضوعية، األمر الذي يدعو الجميـع                 

لمخاطر التـي تتهـدد الـشعب       إلى الوقوف عند مسؤولياتهم في هذه المرحلة التي تنطوي على قدٍر كبيٍر من ا             
  .الفلسطيني وقضيته وحقوقه

  28/2/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  !!في نفي النفي..  .60
  هاني حبيب 
في زحمة المقابالت الصحافية، والتصريحات والبيانات والخطابات، من كل األطراف ومن كـل األشـخاص               

 مشهد العالقات الفلسطينية الداخلية، نـصف هـذه         واألفراد، ال نتعرف إال على مزيد من الفوضى والفلتان في         
الوسائط االعالمية، والرسائل االتصالية، تنفي النصف اآلخر، في األيام االخيرة، تابعنا دون اكتـراث كبيـر،                
عدداً كبيراً من المقوالت واألخبار واالشاعات، وفي السياق، تابعنا عدد أكبر مـن مقـوالت تنفـي وأخبـار                   

  .ائعاتوشائعات ترد على ش
 200رئيس الحكومة المكلف اسماعيل هنية، ينفي أنه أشار الى أن هناك موظفاً كبيراً في السلطة ينفق أكثر من               

الف دوالر شهرياً، كما ينفي في سياق آخر أنه قال في مقابلة مع واشنطن بوست ان حماس مستعدة لالعتراف                   
قالت فضائية التلفزيون البريطاني التجارية، التي تبين       باسرائيل، أما الرئيس عباس، فقد نفى أنه سيستقيل، كما          

أنها لم تحسن ترجمة المقابلة التي أجرتها معه، أما اسرائيل، فإنها بدورها تنفي التفسيرات الخاطئة لتصريحات                
أدلت بها وزيرة الخارجية ليفني وصفت بها أبو مازن بأنه بات خارج إطار اللعبة الـسياسية، وأمـا بالنـسبة                    

ئعات االخبارية، فقد نفى محمد دحالن ما أشاعته مجلة االذاعة والتلفزيون المصرية، كـشفت فيـه عـن                  للشا
مؤامرة اميركية اسرائيلية تم التخطيط لها الغتيال خالد مشعل بمشاركة أطراف فلسطينية، ومن بينها دحـالن                

بر، خاصة في فتح، وفـي نفـس        نفسه، هذا التقرير المدسوس تم نفي ما جاء فيه جملة وتفصيال، من عدة منا             
السياق، نسبياً، تم نفي ما قيل عن دعوة دحالن والمشهراوي للقاهرة بهدف الضغط عليها، ومن خاللهما علـى                  
فتح لالنضمام الى حكومة حماس، وقبل ذلك كله، اشاعات تم نفيها، ثم تأكيدها وإعادة نفيها من جديـد حـول                    

  .رواتب الموظفين لهذا الشهر
دودة جداً من جملة األخبار والشائعات والمقابالت والمناظرات والخطابات والتـصريحات التـي             هذه عينة مح  

تابعناها خالل يوم واحد، كنموذج، لما آلت اليه االمور الداخلية في الساحة الداخلية الفلسطينية، دون ان نتطرق                 
وابها، الذين برعوا في اقتناص     في هذه المقاربة، الى تناقض وتعارض التصريحات بين عدد من قادة حماس ون            

كل فرصة، مهما كانت للبروز امام ميكروفونات االذاعات والفضائيات، ومراسلي الصحف ووسائل االعـالم              
المختلفة، فكل قيادي او كادر في الشتات، بات طرفاً في ترويج االخبار والتحليالت، بنفس القدر الذي يظن كل                  

اميرات الفضائيات قد ازف، وهنا نالحظ ان حماس سارعت الى تعيـين  نائب جديد ان دوره في الوقوف امام ك    
 ولكن  -على االرجح   -ناطقين اعالميين، لكن هؤالء، ربما هم االقل بروزاً وظهوراً، ليس لعيب في امكاناتهم              

ألن دورهم يذوب وسط أمواج تصريحات من كل ما هب ودب من نواب جدد، سارعوا الـى االدالء بـآرائهم                  
ت ارباكاً للمتابعين بسبب تناقضها وتعارضها، ما ساهم في تعديل االنطباع الـسائد عـن االنـضباط                 التي سبب 

الحديدي، والنظام الصارم، الذي توصف به حماس، حركة منضبطة ومنظمـة، عجـزت عـن وضـع حـد                   
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تهي، لكنها  للتصريحات والفلتان االعالمي لدى قادتها ونوابها وقد تكون هذه االنشطة مجرد موجة سرعان ما تن              
  .مع ذلك تترك آثاراً سلبية، وتزيد من االرباك الذي تشهده الساحة هذه األيام

التصريحات، ونفيها، جزء من مشهد االرباك، ويمكن ان نتفهمها في هـذه اللحظـة الحاسـمة مـن التـاريخ                    
 الخاصة بضرورة   الفلسطيني، غير ان ما ال يمكن فهمه، هو رفض النظام الرسمي العربي لالمالءات االميركية             

منع المساعدات، بشتى انواعها عن السلطة الفلسطينية وحكومة حماس، فقد استمعنا الى تصريحات عربية، اثر               
زيارة رايس لبعض العواصم، تتسم بالشجاعة والتمرد على الضغط االميركي بهذا الصدد، فالنظـام العربـي،                

ه حماس، وفق بعض التحليالت، اهلتـه ليقـول بـالفم           مستمد قوة دفع جديدة، من االنتصار الكبير الذي احرزت        
العريض، ال كبيرة للواليات المتحدة، فها هو النظام العربي الرسمي، يسرع كي يعـوض امتنـاع الواليـات                  

عن تقديم المساعدة، وهو النظام الذي وافق علـى تقـديم دعـم كبيـر للـشعب                  المتحدة، واالتحاد االوروبي  
رات القمة السابقة، ومعظم اطراف هذا النظام لم تلتزم بما تم اقراره، هذه المرة،              الفلسطيني، وللقدس، في مؤتم   

سنصدق النظام العربي الرسمي، سيلتزم بما وعد به، وخالفاً لرغبة وإرادة واشنطن، وسيقدم الدعم، كل الدعم                
ن زيارة رايس للمنطقة    وهل حقاً، ا  !! للسلطة الفلسطينية ولحكومة حماس، ولتذهب الواليات المتحدة الى الجحيم        

اصابها الفشل الذريع، بسبب رفض العواصم العربية التي زارتها امالءات واشنطن باالمتناع عن اسناد ودعـم                
حماس، وهل جاءت رايس للمنطقة لهذا الهدف، وكأنها تطلب من النظام الرسمي العربي، الوقوف الى جانـب                 

من التدابير، المالية، لضمان عدم انهيار السلطة، مع بقـاء   واشنطن في وجه حماس، أم ان االمر يتعلق بسلسلة          
واشنطن عند موقفها الرافض لدعم حماس وبالتالي السلطة، وهل جاءت رايس الى المنطقة، للبحث عن مخرج                
مالي، دون ان تخضع االدارة االميركية للمساءلة من جانب الكونغرس، وهل موقف اميركا من قرار المفوضية                

عم السلطة هو موقف مساند وداعم، يشير الى ان واشنطن تتشدد في مسألة الدعم المالي، إال انهـا                  االوروبية بد 
مع ذلك، تحاول ايجاد المسالك والطرق التي يمكن معها االستمرار في الدعم، دون ان يـشكل ذلـك مـساساً                    

 الرسمي العربي بهذا    وهل تصريحات عواصم النظام   ... بموقفها من حماس، الموقف المعلن على كافة االصعدة       
  !!التي تحدثنا عنها آنفاً.. الصدد، تصب في باب الشائعات

ومع بدء االستاذ اسماعيل هنية بمساعيه لتشكيل الحكومة، تتزايد الشائعات من هنا وهناك، وتتـداول أوسـاط                 
ت مـستحدثة   مختلفة قوائم مختلفة ومتباينة، تظهر في بعضها وزارات جديدة، وتختفي اخرى، وتسميات لوزارا            

لوزارات قائمة، ناهيك عن اسماء وشخصيات من مختلف المشارب والعائالت واالمزجة، ويقال بهذا الصدد ان               
بعض االشخاص يوزع هذه القوائم، متقصداً وجود اسمه من بين شخوصها، وهو أمر اعتدنا عليه في كل مرة،                  

ما ابتغوا على من يشكل الحكومة أن يتذكرهم،        كان هناك مسعى لتشكيل حكومة، ويتبين فيما بعد، ان هؤالء، ان          
بهذه الطريقة، وحتى في حال عدم االستجابة لذلك، فبعض هؤالء يكتفي بأنه كان مرشحاً للحكومة، مـع اننـا                   
ندرك ان المشاورات ال تزال في اولها، وتنحصر في االيام االولى على طبيعة التشكيل واالئتالفات المحتملـة،                 

ي، او الوزاري، فيما يتم التشكيل النهائي بالمسميات في المرحلة االخيرة، لكن مع ذلك، فإن               ثم البرنامج السياس  
  !هي الوحيدة التي تشهد ازدهاراً هذه االيام.. بورصة االسماء
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 عالقات الصداقة بين حماس وإيران     .61
 لورا كينج

ائيل أكثر من صعود حماس إلى السلطة، فإنه يتمثل في تعزيز إذا كان هناك من تطور حصل مؤخراً وهز إسر
خالد مشعل إلى  فقد جاءت الزيارة األخيرة التي قام بها. عالقة الصداقة، على ما يبدو، بين الحركة وإيران

الجمهورية اإلسالمية األسبوع المنصرم لتدق ناقوس الخطر داخل الدولة العبرية وتنعكس بشكل واضح على 
لكن سرعان ما برز رأي مغاير . لصحافة اإلسرائيلية مثيرة نقاشاً محتدما بين المسؤولين اإلسرائيليينعناوين ا
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تماماً صدر عن االستخبارات اإلسرائيلية، وبعض المحللين والدبلوماسيين الغربيين يفيد بأن الحديث عن نشوء 
تدل هؤالء المحللون على ذلك بموقف ويس. عالقة وثيقة محتملة بين حماس وطهران سابق ألوانه ومبالغ فيه

حماس التقليدي الرافض ألي تأثير خارجي والمتمسك بأجندة وطنية، فضالً عن الحساسية التي ال يمكن إنكارها 
بين قادة إيران الشيعة ومسؤولي حماس السنة، يضاف إلى ذلك رغبة الحركة في تعزيز عالقاتها مع 

 . ومصر استعداداً لتسلم السلطةالحكومات العربية المعتدلة مثل األردن
 هوقد نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية زيارة مشعل إلى إيران من خالل الصفحات األولى للجرائد التي أظهرت

وقد صور المسؤولون اإلسرائيليون هذا التحالف الناشئ . وهو يصافح بحميمية ظاهرة الرئيس اإليراني نجاد
يوفال شتينتز، رئيس لجنة . ديد خطير يطل برأسه على الدولة اليهوديةبين إيران، وبين حماس على أنه ته

 يتعين على :العالقات الخارجية والدفاع يعبر عن هذا التوجه المتخوف من التحالف بين إيران وحماس بقوله
ي ال تبعد السياسة اإلسرائيلية في المرحلة المقبلة أن تركز على منع قيام حكومة فلسطينية خاضعة للنفوذ اإليران

 . عن القدس وتل أبيب سوى مرمى حجر
فبالنسبة . لكن هناك بعض المراقبين داخل إسرائيل يقللون من خطر التحالف وال يعتبرونه مصدراً للتهديد

ألموس جيلبوا، مسؤول سابق في االستخبارات العسكرية أدلى بتعليق إلى معاريف يؤكد فيه أن إيران ال تحتل 
ويعتبر دبلوماسي غربي آخر أن المحادثات التي . نها وبين حماس سوى دور الفزاعةضمن صورة التقارب بي

جمعت بين مسؤولي حماس والقيادة اإليرانية على مستوى رفيع إنما يقصد بها الضغط على أعصاب العالم في 
يضيف بأن و. وقت يتصاعد فيه التوتر حول الملف النووي اإليراني وتطلعاتها لحيازة أسلحة الدمار الشامل

التلويح بإقامة حلف مع الحركة هو من النوع الذي ال يكلف إيران الشيء الكثير إذ يمكن اعتبار الزيارة مجرد 
وخالل زيارة مشعل إلى طهران نُقل عن المسؤولين اإليرانيين . لقاء صداقة مع ممثلين لحكومة إقليمية قادمة

 القرار الذي اتخذته الواليات المتحدة وباقي الدول الغربية استعدادهم لتقديم مساعدات مالية لحماس للتغلب على
وفي . بتقليص المعونات الموجهة إلى السلطة الفلسطينية، رغم أنه لم يتم بعد تحديد تفاصيل المساهمة اإليرانية

حال مضت الواليات المتحدة والدول األوروبية قدما في منع اإلعانات المالية من الوصول إلى السلطة 
سطينية مع استثناء ما هو متعلق بالمساعدات اإلنسانية، فإن حماس ستواجه صعوبات كبيرة، ال سيما وأن الفل

 .نصف موازنة السلطة تأتي كما هو معلوم من الدعم المالي األجنبي
وحتى في السابق لم يكن الدعم اإليراني لحماس كبيراً، حيث يتسرب معظمه عبر سوريا ويخصص في مجمله 

إلى ذلك يبقى المستفيد األول من الدعم . عمليات االنتحارية حسب ما أفادت االستخبارات اإلسرائيليةلتمويل ال
ولئن كانت طهران مستعدة لتقديم الدعم المالي لحماس فإنها . اإليراني هو حزب اللهإلى جانب حركة الجهاد

 في جامعة تل أبيب والمتخصص في وفي هذا الصدد يقول شاؤول ميشال، أستاذ. بالتأكيد لها مطالبها الخاصة
ال أعتقد أن إيران ستتحرك لملء الفراغ المالي لدى حماس وحتى إذا ما قدمت بعض : الحركات اإلسالمية

 .المساعدة، فإنها ستكون مشروطة ببعض األمور ما يجعل تكلفتها بالنسبة للحركة أكبر من قيمة المساعدة نفسها
لى بداية التسعينيات، فإن حماس أبدت على الدوام رفضها القاطع الدخول ورغم أن عالقة حماس بإيران تعود إ

أنات كورتز، باحث من مركز جافي للدراسات االستراتيجية، يؤكد ذلك الطرح معتبرا . تحت عباءة نظام شيعي
 إن أي اقتراب :أن حماس هي قبل كل شيء حركة وطنية وفلسطينية قبل أن تكون إسالمية ويستطرد قائال

وبخالف فتح، ال تحبذ . لغ فيه مع إيران يمكن أن يفقد حماس موقعها الثابت على الساحة السياسية الفلسطينيةمبا
ومع ذلك يشير الواقع إلى وجود وجهات نظر مختلفة داخل أجندة . حماس إبراز خالفاتها الداخلية إلى العلن

 السياسي والعسكري، بحيث تتباين وجهات الحركة بين قادتها في المنفى والقادة في الداخل، وبين جناحيها
وفي هذا السياق يعتبر مشعل أكثر تشدداً من . حماس وإيران النظر حول حدود العالقة التي يتعين أن تنشأ بين

وفي حين جاء رد فعل قادة الحركة بجميع أطيافها موحداً في تحديه لقرار الواليات . نظيره إسماعيل هنية
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مالية الموجهة إلى السلطة الفلسطينية ومهدداً بالتقارب مع إيران، إال أن الحركة المتحدة قطع المعونات ال
 .حريصة على أن ال تميل كل الميل نحو طهران فتغيظ أهم حلفائها في العالم العربي
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