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 منية نه سيمنح الحكومة الجديدة الصالحيات األأ يؤكد عباس .1
 انه سيمنح  محمود عباسديأكت : وفانقال عنجمال مجايدة  عن مراسلها 1/3/2006 الحياة الجديدة نشرت

  .الحكومة الجديدة الصالحيات األمنية التي كان يطالب بها عندما كان رئيسا للوزراء
ـ   رحبـت  حماسأن  : نابلس من   1/3/2006 اسالم أون الين      مراسل موقع   سليمان بشارات  وذكر صريحات  بت

وقـال  .  من أجهزة األمن لوزارة الداخلية في الحكومة المقبلة        ثالثةعباس  التي حسم فيها مسألة استمرار تبعية         
 قائال،  وأضاف.  إن حماس ليست في صراع مع السلطة على الصالحيات األمنية أو المناصب            ،عدنان عصفور 

عطاء الحكومة الجديدة الـصالحيات التـي       تجربتنا مع عباس تجربة مشجعة، ونحن نثمن أي اقتراح في إ          إن  
وشدد على أن هذه الصالحيات إذا تم منحهـا بالفعـل للحكومـة             . تمكنها من القيام بواجبها على الوجه المحدد      

  .فستسهم في الحفاظ على األمن الفلسطيني، واستنهاض االقتصاد الوطني
  
  فرضيات حول كيفية إغتيال االب الروحي لصواريخ سرايا القدس .2
 سـترد علـى قيـام       جهادان ال من  نافذ عزام    أوضحه   ام:  جدة  من 1/3/2006 عكاظ    مراسل فهيم الحامد ر  ذك

مؤكـدا ان العمليـة تجـسد دمويـة االحـتالل           و ، لن يذهب هدرا   ه ان دم  الئقا،  اسرائيل باغتيال خالد دحدوح   
وحول ان كانت   . ته تفاصيل طبيعة الرد وتوقي    الخوض في  رفض   في حين . الصهيوني وعدم رغبته في التهدئة    

  . الماضيفي اصبح ها الحديث عن إن قال، هذه العملية نسفت التهدئة
تضاربت في شأن ظروف استشهاد  األنباءإلى أن :  من غزة2/3/2006 الحياة  مراسل فتحي صباحولفت

وخاً ، اذ قالت مصادر ان طائرة اسرائيلية أطلقت صارالجهاداالب الروحي لصناعة الصواريخ المحلية في 
أما من جهته  . قتل بتفجير سيارته عن بعده مصادر اخرى انبينما ذكرت. واحدا على سيارة مدنية كان يستقلها

 وأجهزة األمن الفلسطينية تجري تحقيقات مكثفة لمعرفة بأي الطريقتين تم جهادقال خالد البطش إن الفقد 
اعلنت حال النفير العام فقد سرايا القدس أما  .مة اسرائيل مسؤولية وتبعات هذه الجري من جهتهحمالم. غتيالإلا
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جريمة في أقرب وقت وفي قلب الفي صفوف كوادرها وقواعدها في كل االراضي الفلسطينية للرد على 
واعتبرت ان الصمت وعدم الرد على هذه الجريمة يعتبر بمثابة ترك الجهاد وحدها في ساحة . االحتالل

سرايا وكتائب الوفي رد أولي، اعلنت  .لسطينية، في غمز من قناة حماسالمقاومة والدفاع عن االراضي الف
  الدحدوحشار إلى أني.  صاروخا على موقع كيسوفيم العسكري12االقصى المسؤولية المشتركة عن اطالق 

 .سرايا القدس، وسبق ان تعرض لمحاوالت اغتيال باءت بالفشل  احد أبرز القياديين المطلوبين السرائيل فييعد
سرايا القدس، وهما الوحدتان   يرأس وحدة التصنيع والوحدة التقنية فيوهو ،، ابان انتفاضة االقصىهلمع اسمو

ويعتبر  .كان يشرف بنفسه على عمليات اطالق الصواريخحيث . المسؤولتان عن تطوير الصواريخ المحلية
  .ء عدد من الهجماتاسرائيل وقوفه وراإليه سرايا مع الضفة الغربية، وتنسب المنسق عمليات 

ن مـن أ   مصادر موثوقة من حركة الجهاد،       هقالت حول ما    :2/3/2006 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  و
الدحدوح، كان ال يستخدم السيارات في تنقالته تجنباً لمحاولة اغتياله، خاصـة وأن إسـرائيل تعتبـره أبـرز                   

  .المطلوبين لديها
لجـان   أن    : وكـاالت   من القدس نقـال عـن        2/3/2006يام البحرينية    األ وأشار عبد الرازق أبو جزر مراسل     

يعتبر ضربة   ذلك  تبرة ان   مع ,  للرد على اإلغتيال    حالة النفير العام   ا أيضا المقاومة الشعبية وكتائب االقصى اعلنت    
استـشهاد  نـة   وصف نبيل ابـو ردي    من جهته   و  . وستقابل برد بحجم تلك الجريمة       حق المقاومة الفلسطينية،     في

   . الدحدوح بانه اغتيال، وطالب بضغوط دولية الجبار اسرائيل على العودة الى طاولة المفاوضات
ماجد نائب فتح،   د  يندت: غزة من   أكرم اللوح واشرف سحويل   عن مراسليها   2/3/2006الحياة الجديدة   وأضافت  

وقـال  . مرار وتصعيد العدوان اإلسرائيلي مؤكدا انه ال معنى للحديث عن تهدئة في ظل است         لعملية،  أبو شمالة با  
  .إن التصعيد تعبير عن استخدام الدم الفلسطيني في الحملة االنتخابية اإلسرائيلية

األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة واصلت صباح      أن  : ةغز من   2/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وأورد  
  حيث .جريمةالالمحاذية لقطاع غزة في إطار الرد على        اليوم، قصف مواقع االحتالل والمغتصبات الصهيونية       

 قصفت سـرايا     فيما .قصفت ألوية الناصر وكتائب شهداء األقصى بعشرة صواريخ، أربع مغتصبات صهيونية          
  .القدس مستوطنة سديروت، وأهدافاً صهيونية في النقب

من  ، مصادر صحافية مطلعة   ه ب أفادت إلى ما    : من غزة  2/3/2006الرأي األردنية    مراسلة    سمر خالد  ونوهت
 من فصائل المقاومة وبخاصة في غزة، العمل علـى تثبيـت الهدنـة مـع                ،أن حماس طلبت عبر ممثلين لها     

وبخاصة وقف الصواريخ التي تطلق من القطاع باتجاه المناطق اإلسرائيلية لمـا يـشكل فـي هـذه                  ،  إسرائيل
  .المرحلة مصلحة قصوى للشعب الفلسطيني وأهدافه العليا

 حركة الجهاد نفت بشدة األنباء التي تحـدثت عـن ان حمـاس              أن:  نقال عن وام   2/3/2006 البيان   وجاء في 
 ان حماس لم    ،وقال نافذ عزام مؤكدا   . طالبتها بوقف المقاومة واطالق الصواريخ على المستوطنات االسرائيلية       

اإلسرائيلي الذي يسيطر على مئـة      تطلب وال يمكنها ان تطلب من احد وقف المقاومة والعمليات ضد االحتالل             
واكد على ان خيار المقاومة لن يرتبط باي من التحـوالت الـسياسية الن قـوى                . في المئة من ارض فلسطين    

الشعب الحية مصممة على هذا الخيار والذي يعتبر الملجأ الوحيـد السـترداد الحقـوق المـشروعة للـشعب                   
  . الفلسطيني
 زعم السلطات اإلسـرائيلية أن ال     :  غزة  من  رشيد هالل  نقال عن مراسلها   2/3/2006 الوطن العمانية    وتناولت

 .عالقة للجيش اإلسرائيلي باالنفجار
  
  ويعلن نيته محاربة هنيةأولمرت يطلق العقال لألجهزة األمنية  .3
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قال أولمرت، أنه أعطى توجيهات واضحة لألجهزة األمنية لمكافحة ما أسماه باإلرهاب، وأضاف أنه ال يوجـد                 
قيود على األجهزة األمنية في تفعيل قبضة حديدية بكل ما يتعلق بمنع وإحباط العمليات في كل مكـان فـي           أي  

 هذه في مؤتمر صحفي عقـده       هوتأتي أقوال  !قطاع غزة والضفة الغربية، وأنه يجري تنفيذ ذلك بدون أي تردد          
ية في اإلجتماع برئيس الحكومة      ليست لدي أي ن    : قد صرح أنه   هوجاء أن  .صباح اليوم لدى اجتماعه مع كتساف     

وأضاف  لنية في محاربته موجودة إذا ما اتضح وجود أي عالقة له باإلرهاب           ن ا الفلسطينية إسماعيل هنية، إال أ    
أنه أصدر األوامر لكافة الجهات األمنية لتفعيل وسائل خاصة من أجل مواجهة براعم نشاطات إرهابية وتفعيل                

في غزة وفي مناطق الضفة سنعمل      : وتابع !يد عمليات إرهابية في كل مكان     قبضة حديدية ضد أي محاولة لتجد     
بوسائل بعيدة المدى في كل الطرق والشوارع وفي كل المناطق الحساسة، ولن نتردد فـي تنفيـذ أي عمليـة                    

ولدى سؤاله   !كما ال يوجد أي قيود على عناصر األمن في كل عملية يجري تنفيذها لضرب اإلرهاب              . مطلوبة
 صحيح أنه لم يتوقف إطالق الصواريخ، إال أن عددها ال يقارن بما             :ستمرار إطالق صواريخ القسام، قال    عن ا 

وحول اإلنتخابات واإلرتفاع في عدد العمليات، قال إن منظمات كثيرة تسعى للعمل             .كان من الممكن أن يحدث    
 هناك  :فلسطينية، قال ة إلى األراضي ال   القاعدوعن دخول تنظيم     .على التأثير على نتائج اإلنتخابات في إسرائيل      

محاوالت لعناصر إرهابية دولية لبسط نفوذها في المناطق القريبة منا، إال أن اإلستخبارات اإلسرائيلية تتابع كل                
وأكد أنه تلقى رسالة مـن      . وتابع أن هناك جبهة عالمية موحدة ضد حماس، وفقاً للشروط اإلسرائيلية           .محاولة

ين، على خلفية زيارة وفد حماس لموسكو، أكد فيها التزام روسيا بقرارات الرباعية الدولية              الرئيس الروسي بوت  
 كتساف أنه يشعر باجماع قومي واسع في إسرائيل، يتجاوز األحزاب، بعـدم             ومن جهته قال   .والمجتمع الدولي 

   .إجراء أي مفاوضات مع حماس، إال في حال التزامها بالشروط التي حددتها إسرائيل
  2/3/2006 48رب ع

  
  اعددنا صيغة للشراكة السياسية تلتقي عليها الفصائل: البردويل .4

 أعدت صيغة للشراكة يمكـن أن تلتقـي عليهـا الفـصائل             حماسأكد صالح البردويل أن     :  أكرم اللوح  ،غزة
 .توقـف مشيرا الى أن الصيغة ستقدم للفصائل في الجولة الثانية للمحادثات التي لـم ت             ،  للمشاركة في الحكومة  

وحول الحوار مع الفصائل األخرى، أوضح أن الفصائل أخذت على عاتقها أن تقدم ورقة حول شكل الشراكة،                 
، نافيا مـن     أن الجبهة الشعبية اقرب الفصائل للمشاركة       في نفس السياق،   مؤكدا .واعادة تنظيم منظمة التحرير   

  .لحكومة بمشاركة فتحا ربط تشكيل جهة أخرى
  2/3/2006الحياة الجديدة 

  
    للضغوطحماسهنية يجدد رفض  .5

 باالعتراف باسرائيل دون ان يكـون       ماس استغرب اسماعيل هنية الضغوط المتزايدة التي تطالب ح        : قنا ،تونس
 في تصريح له رفـض     اجددم .هناك صوت واحد يطالب في المقابل باحترام اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية          

 االعتراف باسرائيل فى ظل كل ممارساتها سـوف يعنـي االعتـراف             منبها الى ان  و ،حركة لهذه الضغوط  ال
وشدد على ان الحكومة التي سيتولى رئاستها ستمارس عملها في إطـار انهـا              . الضمني بكل هذه الممارسات   

 وقال ان ذلك سيعطيها القدرة علـى التـصدي لكـل محاولـة              .منتخبة بأصوات حقيقية من الشعب الفلسطيني     
 التي لها رؤية واضحة للتحرك في كل الملفات وخاصة الملف الـسياسي             ،ياسي لحماس الجهاض المشروع الس  

  .الذي لها ثوابت فيه ال يمكن ان تفرط فيها ابدا
  2/3/2006الوطن القطرية 
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  عباس  مع حماس تنفي مزاعم إسرائيلية عن قطيعة  .6

وقال صـالح   . بين محمود عباس   نفت حماس أمس تقارير اسرائيلية تحدثت عن وجود خالفات بينها و           :د ب ا  
 ان  ،وأضاف. ال خالفات أو قطيعة ومشكالت مع أبو مازن على خلفية ما ورد في خطاب التكليف              أن  البردويل  

  . ماضية في تشكيل الحكومة بناء على ما ورد فيهالتكليف، وهيالحركة قبلت فعلياً كتاب 
  2/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
   الجدديالتشريعدورة تدريبية لنواب  .7

افتتحت، وحدة التدريب بالمجلس التشريعي، في مقر المجلس في غزة، أمـس، دورة تدريبيـة، لنـواب                 : غزة
، أن   من جهة أخـرى    مدير عام الشؤون القانونية    أكد في حين    .المجلس الجدد، حول آلية عمل المجلس وانعقاده      

  .نواب دون استثناءالالطواقم الفنية في خدمة جميع 
  2/3/2006طينية األيام الفلس

  
  ستشهد نقلة نوعية في المستقبل القريب  الكويت معالعالقات: الزهار .8

 الفلسطينية ستشهد نقلة نوعية على كل المستويات في         -قال محمود الزهار ان العالقات الكويتية     : كونا -عمان  
التحاد البرلمـاني   امر   مؤت على هامش ووصف اللقاء بين وفد مجلس االمة والوفد الفلسطيني          .المستقبل القريب 

 قال ان تحديد موعد الزيارة سيتم بعـد         ،وحول زيارة وفد من حماس الى الكويت       .العربي بانه كان طيبا للغاية    
 لقاءات كثيرة وعلى كـل       أيضا ستكون هناك أضاف قائال،   و. وفد الى كل من روسيا والسعودية     الانتهاء جولة   

 تفهمه لمشاعر الغضب والعتب الكويتي ازاء        من ناحية أخرى   اكدو .المستويات بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية    
معربا عن اعتقاده بأن محمود عباس قـد وجـه رسـالة             .موقف القيادة الفلسطينية السابقة من الغزو العراقي      

 . نيابة عن الشعب الفلسطيني حول هذا الموضوعواضحة
  2/3/2006السياسة الكويتية 

  
   حماس وإسرائيل  هناك قواسم مشتركة بين : دحالن .9

  تطرحها حمـاس     بين البرامج التي     غير مباشرة    ولكن   امس، أن هناك قواسم مشتركة    قال محمد دحالن      : دب أ 
لكن الحركـة ال تريـد أن تفـاوض          .  ال أتهم ال حماس وال إسرائيل        إنني  ،الئقاأوضح  و  . والبرامج االسرائيلية  

إن إسرائيل تريد أن تفرض سياسة االمـر الواقـع وتنفـذ             ،وأضاف .  اوضهاوإسرائيل ال تريد أن تف    , إسرائيل
   . يتعارض مع برنامج حماس   وهذا ال   انسحابات أحادية الجانب،

  2/3/2006األيام البحرينية 
  

  ينعقد في رام اهللا والقاهرة سالفلسطينيالمجلس المركزي  .10
ن أن المجلس المركزي الفلسطيني سينتخب في كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ع : عمان ـ شاكر الجوهري 

دورته المقبلة محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين إلى جانب رئاسته للسلطة، في حين سينتخب لجنـة تنفيذيـة                  
الزعنون بدعوة المجلس   سليم  وقالت المصادر إن عباس، نجح في اقناع        . جديدة يتم اخراج فاروق القدومي منها     

 اهللا في الحادي والعشرين من مارس الجاري، حتى ال يتمكن القدومي من المـشاركة              المركزي لالنعقاد في رام   
وإلى جانب انتخاب عباس، فإن المجلس سيطلب منه كذلك انتخاب اعضاء مـؤقتين فـي اللجنـة                 . في اعماله 
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لـى أن  ويـشار هنـا إ   . التنفيذية لمنظمة التحرير، بهدف سد ثغرة عدم شرعية اللجنة، التي ينادي بها القدومي            
ن استكمال النقص في عضوية اللجنة التنفيذية، من شأنه أن يثير تساؤالت قانونيـة محرجـة                أيقولون  مراقبين  

 أما. لنصاب القانوني ل فاقدة    وهي بشأن مدى شرعية وقانونية انتخاب عباس رئيسا للجنة التنفيذية من قبل اللجنة           
نعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بتركيبته الحالية، فـإن        جامعة العربية في القاهرة كمكان ال     ال اختيار مقر    حول

الهدف منه تكريس ممثلي حماس كأقلية في هذا المجلس، واعادة صالحياته كمرجعية للسلطة في ظـل تمثيـل                  
 من فرض خالد مشعل، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسط تأييد رسـمي              هاما يحرم محركة،  لمحدود ل 

وتؤكـد  . دورة المجلس، التي ستجدد صالحية األعضاء السابقين دون انتخابات        الان انعقاد   عربي مستمد من مك   
وأن دعوة المجلس الوطني    . المصادر أن انعقاد المجلس المركزي يعني عدم انعقاد المؤتمر العام السادس لفتح           
لتوافق على اعضاء جدد     وا ،لالنعقاد في مايو المقبل يعني عدم وجود فرصة إلجراء انتخابات، أو حتى اختيار            

  .لهذا المجلس، الذي تؤكد اوساط الزعنون عزوفه عن االحتفاظ برئاسته
  2/3/2006الشرق القطرية 

  
  تحرك مصري إليجاد مخرج لتشكيل الحكومة الفلسطينية : تحليل .11

ف النهـائي   من المقرر أن تتكثف االتصاالت الداخلية الفلسطينية في األيام القريبة، لبلورة الموق           : حلمي موسى 
وفي الوقت الذي تعلن فيه حماس عبر إسماعيل هنية، إصـرارها علـى تـشكيل               . من شكل الحكومة الجديدة   

ويبدو أن اتصاالت حماس مع القوى      . حكومة ائتالف وطني، تتعاظم األصوات في فتح الرافضة للمشاركة فيها         
ذي حفز الحكومة المصرية علـى الـشروع        الفلسطينية األخرى لم تقد حتى اآلن إلى أي نتائج عملية، األمر ال           

وكانت االتـصاالت حـول     . باتصاالت مع القوى الفلسطينية بهدف البحث عن مخارج إلشكاالت الوضع القائم          
أن رغـم   و. تشكيل الحكومة قد تباطأت، في ضوء قيام محمود الزهار بالمشاركة في مؤتمر البرلمانيين العرب             

ن مسؤولين فلسطينيين من فصائل     فإ. بحسب مصادر من حماس   مقبلين  المفاوضات سوف تستأنف في اليومين ال     
فبـرغم  . أخرى بينها فتح، أكدوا صعوبة أن تسفر االتصاالت المستجدة عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية              

. إعالن فتح أنها توافق من حيث المبدأ على المشاركة، إال أن األجواء الداخلية فيها تجزم بأن ذلك لن يحـدث                   
 لمواصلة تحقيـق    الحركةرغبة في إعادة بناء     ال المشاركة في الحكومة سوف تشغل الفتحاويين عن تحقيق          نأل

غير أن أوساطا فلسطينية أخرى ترى أن السبب الحقيقي، هو أنها تريـد مثـل               . أهدافها والعودة لقيادة السلطة   
قرار متخذ مـن أعلـى      الد هؤالء أن    ويؤك. غيرها من القوى اإلقليمية والدولية، إفشال تجربة حماس السلطوية        

تأمل فـتح،   حيث  . الهيئات وأن فتح ليست بحاجة إلى اجتماع المجلس الثوري أو اللجنة المركزية لتكريس ذلك             
من خالل هذا الموقف، أن يحاكم الجمهور الفلسطيني حماس ليس فقط من خالل برنامجها وإنما كـذلك مـن                    

 على أن السلطة لن تكون نزهة لحماس في نظر الجمهور           الحركةادة  ويشدد عدد من ق   . خالل أفعالها في الحكم   
ويتحدث مسؤولون فلـسطينيون عـن أن       . اتحاداها  وأن غنائم غزوة التشريعي بحسب وصف مراقب لن تزيد        

وراء اللهجة المرنة التي يتحدث بها محمود عباس عن حماس، موقفا سياسيا متشددا تم التعبير عنه في كتـاب                   
وبحـسب  . ي يبدو أن كل مساعي وسائل اإلعالم للحصول عليه من حماس أو فتح قد باءت بالفشل   الذ،  التكليف

 إلى أن التكليف يتم وفق الصالحيات الممنوحـة للـرئيس فـي             ، يشير أولها   يتضمن ثالثة بنود   همعلومات فإن 
ترسـيخها لمـصلحة    الدستور، فيما يتحدث الثاني عن غاية الحكم في االستناد إلى قواعد القـانون والنظـام و               

 المشكلة، في البند الثالث الذي يتحدث صراحة عن أن القبول بتشكيل الحكومة يعنـي               في حين تتمثل  . الجمهور
وتشير أوساط فلسطينية إلـى     . االلتزام باالتفاقات التي وقعتها السلطة وبالقرارات الدولية وقرارت القمم العربية         

م بالبرنامج االنتخابي الذي انتخبه الجمهور بموجبه وبمبادئ خطابـه       أدرج في هذا البند أيضا االلتزا      عباس،أن  
وفي ضوء هذا الوضع، تدخل مصر على الخط سواء من خـالل بعثتهـا فـي                . عند افتتاح المجلس التشريعي   
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فلسطين أو من خالل دعوة عدد من الفصائل للتحاور معها في القاهرة أو من خالل الزيارة المقررة قريبا لعمر                   
  .ن لألراضي الفلسطينيةسليما

  2/3/2006السفير 
  

 البتزازلمشعل ال يستبعد لقاء بوتين ويأمل في ان ال تخضع موسكو  .12
وقال ان .  عقد لقاء مع بوتين روسيا،لم يستبعد خالد مشعل، ان يتضمن برنامج زيارة: موسكو ـ اف ب
 الوضع ىنريد اطالع موسكو علننا أ  بالقول، فتح الحوار وشرح مواقفنا لالخرين، موضحاىالزيارة تهدف ال

 مؤكدا ان الهدف هو اجراء مشاورات .الجديد في فلسطين بعد فوزنا العريض في االنتخابات وتشكيل الحكومة
بامكان روسيا تقديم أنه يفرض احد شروطا، مضيفا أن وتبادل وجهات النظر من دون اي ضغط وال 

 ان حماس ستصر علي عدم ى المح الهاال ان. ممكنة ونحن مستعدون لمناقشة كل االفكار ال،اقتراحات
.  ان المشكلة تكمن في اعتراف حماس باسرائيلىوقال من الخطأ االصرار عل. االعتراف بدولة اسرائيل

 بل مطالبة اسرائيل ، ال يقتضي مطالبة حماس باالعتراف باسرائيل،واعتبر ان المضي في عملية السالم
واعرب عن االمل في ان ال تخضع موسكو البتزاز اسرائيل  .ية المحتلةباالنسحاب من االراضي الفسطين
 عدم توقع اعتدال في موقف حماس ى االوروبيين المن جهة أخرىودعا . المستاءة من دعوة مسؤولي حماس

اعلن المكتب الصحافي في الكرملين، ان ليس فقد من جهته  أما .مقابل المساعدة المالية االوروبية للفلسطينيين
 .لديه معلومات بشأن لقاء محتمل بين رئيس الدولة والوفد الفلسطيني

  2/3/2006القدس العربي 
  

  لمسنا دعما للحوار الفلسطيني اللبناني : حمدان بعد لقاء عونأسامة  .13
 ممثل حركة حماس في لبنان الذي قال ان اللقاء مع الجنرال عـون               ميشال عون  استقبل:  مصطفى جمال الدين  

عرضنا تطورات الوضع الفلسطيني وأيضا الضغوط الدولية       وولة على عدد من القادة في لبنان،        هو في سياق ج   
وتحدثنا عن الشأن الفلسطيني في وأكدنا ان مشروع الفلـسطينيين فـي            . التي نتعرض لها وكيفية التعامل معها     

لى الـصعيد الرسـمي     لبنان هو العودة وليس لهم مشروع آخر وانهم يطمحون إلى دعم لبنان لهذا المشروع ع              
لمسنا من العماد عون دعما واضـحا       : وتابع. والشعبي، ونحن نقدر ان الجنرال له دور أساسي في هذا الجانب          

  .للحوار الفلسطيني اللبناني، ونأمل ان تتطور العالقة وأن تكون اكثر رسوخا في ما يخدم فلسطين ولبنان
  2/3/2006السفير 

  
  اسرائيليمقتل مستوطن تتبنىكتائب االقصى  .14

يرديانه قتيالً في احدى و ، طعن شابان فلسطينيان مستوطنا قبل أن يستوليا على سالحه: ـ غزةفتحي صباح
واعلنت كتائب االقصى مسؤوليتها عن العملية رداً . محطات الوقود عند مدخل مستوطنة مجداليم جنوب نابلس

خر بجروح جراء اطالق النار عليه من جانب كما اصيب مستوطن آ. على جرائم االحتالل في الضفة والقطاع
 .مسلحين فلسطينيين قرب بلدة النبي الياس الى الشرق من قلقيلية

  2/3/2006الحياة 
  

  قنص جنديين اسرائيليينتألوية الناصر  .15
ـ غزة ولم . أعلنت ألوية الناصر صالح الدين، قنص جنديين اسرائيليين في منطقة بيت حانون:  صالح النعامي 

  . قتال أو أصيبا فقطا كانتحدد ان
  2/3/2006الشرق األوسط 
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  يواصل قصفه لغزة ويعيث فسادا في أنحاء الضفةاالحتالل  .16

استأنفت قوات االحتالل، فجر أمس قصفها المدفعي على مناطق فـي شـمال وشـرق    :  ـ رشيد هالل رام اهللا
حتالل أمس سبعة فلسطينيين على   في غضون ذلك، اعتقلت قوات اال     .  ولم يبلّغ عن وقوع إصابات     ن  قطاع غزة 

في غضون ذلك، اقتحمـت      األقل، خالل توغلها في مدينة نابلس ومخيمي بالطة وعسكر شمال الضفة الغربية،           
قوات االحتالل ، الليلة قبل الماضية، بلدة بيت فوريك، شرق نابلس ، وذكر شهود عيان أن تلك القوات يدعمها                   

ملة تفتيٍش همجيٍة طالت عدداً من المنـازل، حيـث دنّـستها وعبثـت               بح تعدد من اآلليات العسكرية، شرع    
في الوقت عينه الحق عدد من المـستعمرين، أمـس فلـسطينيين فـي     ،  بمحتوياتها وعاثت فيها فساداً وخراباً   
، وفي الخليل أصيبت فلسطينية من بلدة يطا جنـوب الخليـل ، أمـس               . األغوار شرق طوباس واعتدوا عليهم    

  . بالغة في أنحاء مختلفة من الجسم، إثر االعتداء عليها بوحشية من قبل مستعمرين متطرفينبكسور ورضوض
  2/3/2006الوطن العمانية 

  
     البشمركة وعناصر التيار الصدري يتطوعون لحماية الفلسطينيين في العراق  .17

مع رئـيس العـراق     تشير معلومات الى ان االتصال الهاتفي الذي اجراه محمود عباس           :   باسل عدس  -بغداد
تضمن تعهداً من الطالباني بحماية الفلسطينيين و ووقف اية هجمات عليهم، كما طمأن عباس من ان الهجمـات                  

بعض التسريبات قالت ان قادة اكـرادا لمحـوا الـى امكـان            . و اي اضطهاد للفلسطينيين لن يحدث بعد اآلن       
لمقيمين في حي البلديات، كما ان اتصاالت جرت بين         استخدام قوات من البشمركة الكردية لحماية الفسطينيين ا       

مقتدى الصدر وبين حركة حماس في الخارج يكون التيار الصدري قد تعهد فيها بحماية الفلسطينيين في بغـداد                  
واشارت المعلومات الى ان ابراهيم الجعفـري و ايـاد عـالوي و مـسعود                .من هجمات ذوي اللباس االسود    

على خط وقف االعتداءات على الفلسطينيين في خطوة وصفت هنا بأنها تأكيـد علـى               بارازاني قد دخلوا بقوة     
وعلى االرض، قرر ابناء حي البلديات الفلسطيني في بغداد تنظيم حراسـات             .متانة العالقة الفلسطينية العراقية   

  .تل المئاتليلية حول عشرات العمارات السكينة خشية هجمات متوقعة او وضع سيارات مفخخة قد تؤدي الى ق
  2/3/2006الدستور 

  
   في غزةمخزونات الغذاء الرئيسي تتقلص .18

قال مسؤولون باألمم المتحدة أمس ان مخزونات القمح والـسكر وزيـت الطعـام              : القدس المحتلةـ رويترز    
رير وقال شي .تتقلص في غزة وقد تبدأ في النفاد خالل أيام ما لم تعد اسرائيل فتح المعبر الرئيسي للسلع بالقطاع                 

ان االوضاع االنسانية تدهورت منذ فوز حركة حمـاس،         : مدير مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية        
  . ضح شيرير بلغ االمر مستويات خطرةووأ

  2/3/2006الرأي األردنية 
  

  تفعيل فتوى محكمة الهاي بخصوص الجدار  .19
حكمة العدل الدولية في الهاي التي اكدت عدم        اكدت القوى الوطنية واالسالمية ضرورة متابعة وتفعيل فتوى م        

قانونية وشرعية بناء الجدار من خالل رفعه لمجلس االمن الدولي واالمم المتحدة في ظل اسـتمرار حكومـة                  
  . من االراضي المحتلة% 58االحتالل ببنائه ومحاولة جعله حدودا تصادر ما يقارب 

  2/3/2006الدستور 
  

    لمقر انتخابي نان تحويل مسجد االحمرقضاة يديالمفتي القدس وقاضي  .20
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تيسير التميمي في بيانين منفصلين االنتهاك االسـرائيلي علـى          واستنكر عكرمة صبري    :  كامل إبراهيم  ،القدس
  مسجد االحمر في صفد، واعتبر صبري هذه التصرفات بأنها استفزاز وتندرج ضمن إطار االعتداءات 

  
تميمي بان المسجد االحمر مسجد تاريخي يعود الـى العهـد المملـوكي              بدوره اشار ال   . المتواصلة والمستمرة 

  .وطالب اعادة المكان الى طبيعته االصلية
  2/3/2006الرأي األردنية 

  
  مر هدم جديد في القرى العربية غير المعترف بها واا .21

من حملتهـا  في اطار الهجمة المتواصلة على عرب النقب، صعدت حكومة اولمرت هذا األسبوع   : ياسر العقبي 
لتوزيع اوامر هدم    المعادية للمواطنين العرب في النقب، وقامت بارسال موظفي الداخلية بحراسة قوات كبيرة             

مراسـل ان   الويفيـد   .  أمر 100جديدة في القرى العربية غير المعترف بها، بلغ عددها، حسب مصادر محلية             
وتصدت النساء  ،  ذية لسجن بئر السبع المركزي     امرا بهدم بيوت في قرية السر المحا       70قوات الهدم احضرت    

  والشباب لموظفي الداخلية وقوات الشرطة المرافقة لهم، مما حال بينهم وبين الصاق جميع األوامر التي حملوها 
  2/3/2006 48عرب 

  
  االفراج عن مدير دائرة االراضي في غزة بعد اختطافه  .22
االراضي في قطاع غزة الخـضري أمـس لعمليـة          تعرض مدير عام دائرة الطابو وسلطة       :   ا ف ب   -غزة

اختطاف استمرت عدة ساعات وافرج عنه بعد تدخل جهات عليا في السلطة الفلسطينية، كما افـادت مـصادر                  
  .امنية فلسطينية

  2/3/2006الدستور 
  

  تقارير عن تعذيب فلسطيني في مطار القاهرة  .23
ت مع نظيره المصرى وكذلك السفير المصرى       علمت البيان من مصادر مطلعة ان محمود عباس يجرى اتصاال         

الجديد فى قطاع غزة بعد كشف مصادر اعالمية فى غزة عن تعذيب مواطن فلسطينى اثناء دخوله االراضـى                  
وكشفت . لكن المصادر ال تتوقع ان تسوء العالقات الثنائية الفلسطينية المصرية          . المصرية عبر مطار القاهرة   

  .  اهتمت جدا بالتحقيق المنشور عن تعذيب المواطن الفلسطينىعن ان شخصيات رسمية وفصائلية
 2/3/2006البيان  

  
  فتح تكتسح حماس في انتخابات جامعية  .24

وقالت مصادر ان فتح    .  فازت حركة فتح على حركة حماس في انتخابات جامعة جنين بشمال الضفة            : ا ف ب  
ويبلـغ  . حماس مستقرة مع احد عشر مقعدا      العام الماضي في حين بقيت حصة        12 مقعدا مقابل    18فازت بـ   

  . وتقاسمت الجبهة الشعبية وحركة الجهاد المقاعد المتبقية. عدد طالب جامعة جنين اربعة االف طالب
  2/3/2006البيان 

  
  الحكم بالسجن لمدة عام على مسؤول حملة حماس االنتخابية .25



 

 11

أوضـح   ومـن جهتـه      .ن الفعلي لمدة عام   حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على باجس نخلة، بالسج       : رام اهللا 
فرحات أسعد، أن الحكم تعسفي وغير مبرر، وال يمكن اعتباره قانونياً وال أخالقياً، خاصة أن مهمة نخلة كانت                  

  .معروفة ومنحصرة في قضايا االنتخابات
  1/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  

  الحكومة الفلسطينية  إسرائيل تحّرض زعماء أوروبا على وقف الدعم عن  .26
استهلت وزيرة خارجية الكيان ليفني جولتها األوروبية   : وكاالتنقالً عن ال   2/3/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

أمس بدعوة الزعماء األوروبيين إلى وقف المساعدات عن حكومة فلسطينية تقودها حماس، مؤكدة عزم الكيان               
لدى وصولها إلى فينا أمس دعت ليفني الزعماء األوروبيين         . سطينيمواصلة سياسته العدوانية تجاه الشعب الفل     

إن حماس تظل تمثل خطرا إرهابيـا، ولـن         : إلى عدم تقديم المساعدات إلى الحكومة الفلسطينية المقبلة، وقالت        
وشددت على أن المجتمع الدولي يتعين أن يكون        . تتخلى عن المجموعات المسلحة التي تلحق الضرر باسرائيل       

ال يمكن أن تلعب دور ماكينة الغسيل، فال يمكن         : وقالت. ما ضد حماس التي لم تغير طبيعتها حسب قولها        صار
  .لمنظمة أن تدخل عملية انتخابية وتخرج منها حزبا سياسياً شرعياً وأن تبني قيماً ديمقراطية

لى رفض اسرائيل تسديد     جددت ليفني في فيينا التاكيد ع      :اف ب  نقالً عن  2/3/2006الرأي األردنية   وأضافت  
 قررنـا عـدم     :وصرحت في اعقاب لقاء مع نظيرتها النمساوية بالسنيك       . االموال المستحقة للسلطة الفلسطينية   

واعتبرت بالسنيك  . تسليم هذه االموال للفلسطينيين النه ال يمكننا التأكد من ان منظمات ارهابية لن تستفيد منها              
ى اي مبرر لتغيير موقفه الداعي الى دعـم التنميـة االقتـصادية فـي               من جهتها ان االتحاد االوروبي ال ير      

واقـرت بـان     .وتقوم ليفني بجولة اوروبية ووصلت امس الى باريس ثم الى لندن اليوم            .االراضي الفلسطينية 
لة دفع المال للسلطة ام عدمه خالل االيام التي تـسبق تـشكيل حمـاس               أمحور محادثاتها مع بالسنيك كان مس     

وقالت اال ان هذا الخالف البسيط سيزول خالل اسبوعين الى ثالثة اسابيع، كون اسرائيل واالتحـاد                . الحكومة
االوروبي يتفقان على رفض دفع اي مبالغ مالية الى حكومة تترأسها حماس طالما لم تتخل هذه االخيرة عـن                   

يـة للنـزاع الفلـسطيني      العنف ولم تعترف بحق اسرائيل في الوجود وبخارطة الطريق، خطـة الـسالم الدول             
واضافت ان اسرائيل واالتحاد االوروبي يسعيان الى ايجاد وسيلة اليصال المال الى الفلـسطينيين               .االسرائيلي

وردا على سؤال عن الكالم الذي ادلت به اخيرا واعتبرت فيـه ان محمـود               . من دون تمويل منظمات ارهابية    
ولكن الواقع هو ان حمـاس فـازت         نها تكن لعباس احتراما   عباس اصبح خارج اطار اللعبة السياسية، اكدت ا       

باالنتخابات وعباس يعطيها الفرصة لتشكيل حكومة من دون فرض شروط فعلية، ما يعني بالنسبة الى اسرائيل                
   .ان الحكومة الحالية انتهت

  
  كل الخيارات المطروحة حلول سيئة في الشرق االوسط : ليفني .27
 ليفني في حديث لصحيفة فرنسية قبل ساعات من وصولها الى باريس            كيانال صرحت وزيرة خارجية     :ب.ف.أ

وقالت لـصحيفة لوفيغـارو إن اإلسـالميين         . أمس انه ال خيارات لدينا سوى حلول سيئة في الشرق األوسط          
وإذا كانت السلطة الفلسطينية ستستخدم لتشجيع اإلرهاب والكراهية فان ذلك يخـالف            . المتشددين تولوا السلطة  

وأضافت أن فكرة إقامة سلطة كانت االعتراف بحـل الـدولتين اللتـين              .اما المفهوم الذي دفعنا الى إقامتها     تم
 .تعيشان جنبا الى جنب بسالم ومسألة استمرار السلطة الفلسطينية ككيان اقل أهمية من مستقبل عملية الـسالم                

علينا ان  . ار حماس على قبول فكرة الدولتين     وقالت ان الرئيس عباس ال يملك الوسائل الالزمة وال االرادة الجب          
وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل        . نفعل ما بوسعنا لمنع ارهابيين اسالميين من قيادة السلطة الفلسطينية         

  .  نعم عباس يريد ان يكون ورقة التوت لحماس:تعتزم قطع كل اتصال مع السلطة قالت
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 2/3/2006البيان 
 

  مه في مواجهة حماسبيرتس يلتقي عباس لدع .28
وعقد بيرتس أمس اجتماعاً للطاقم .  يلتقي الرئيس محمود عباس اليوم في أريحا عمير بيرتس:الناصرة

 السياسي في الحزب عشية لقائه عباس وقال رئيس جهاز األمن العام السابق ايالون انه ينبغي على –االقتصادي
 السياسي ويجب – األمني انما أيضا في المجال الثقافي–اسرائيل دعم ابو مازن ليس فقط في السياق االقتصادي

وزاد أن الواقع المعقد الذي يجب . عمل ذلك بالشكل الصحيح من دون أن نوجد للفلسطينيين صورة متعاونين
  . فيه مواجهة حماس وحزب اهللا وايران يضطرنا الى وضع تصور أوسع والعمل على دعم العناصر المعتدلة

  2/3/2006الحياة 
  

  فترة ستة أشهر  مصر تطالب إسرائيل بمنح حكومة حماس: صادر إسرائيليةم .29
 :وائل بنـات  وغزة عبدالرؤوف أرناؤوط    والقدس   نقالً عن مراسليها في    2/3/2006الوطن السعودية   نشرت  

أعلنت مصادر إسرائيلية أن مصر تعد خطة من المقرر أن تعرضها على إسرائيل خالل أيام، مشيرة إلـى أن                   
وبحـسب   .مخابرات المصرية سليمان سيصل خالل أيام إلى إسرائيل من أجل عرض هـذه الخطـة              رئيس ال 

كما قال المصدر إن من المتوقع أن يقدم         .المصادر فإن سليمان سيعرض مبادئ هذه الخطة على موفاز وليفني         
ـ       6خطة تقترح على إسرائيل بموجبها منح حماس مهلة قد تصل إلى             اس طبقـا    أشهر يتم خاللها اختبـار حم

ألفعالها، مضيفاً أنه إذا فشلت حماس بعد هذه الفترة من التقدم باتجاه المسار الذي تريده إسرائيل فعندها ستكون                  
  .إسرائيل حرة في القيام بما تراه مالئما

عريقات أن زيارة رئيس المخابرات     .أكد د : ا.ب.دعن  القدس   نقالً من  2/3/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
  السرائيل تأتي في إطار محاولة إنقاذ عملية السالم وإعادة اسـتئناف مفاوضـات الوضـع النهـائي                 المصرية

 إن مصر تحـاول إعـادة زمـام عمليـة الـسالم فـي       :وأضاف .ومحاولة وضع حد لالعتداءات االسرائيلية    
 الشرعية الدولية   المفاوضات النهائية وتحاول بجهود جبارة ان تقنع الجميع ان الشعب الفلسطيني نقطة ارتكازه            

وأوضح عريقات أن كل الممارسات االسرائيلية ستؤدي الى مزيد من العنف وإراقة الـدماء نحـن                  .والعربية
نسعى للحصول على االستقالل من خالل استئناف مفاوضات الوضع النهائي، ومن خـالل إنهـاء االحـتالل                 

وضات الوضع النهائي بما فيها القدس والحدود       االسرائيلي سلماً، عبر عملية سالم ذات مغزى تستأنف فيها مفا         
والمستوطنات والالجئون والمياه، و إقامة دولة مستقلة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية الالجئين              

  .194حال عادال ومتفقا عليه استنادا للقرار 
  

   للرد حول الوضع القانوني للقطاع يسرائيلاإل يوماً إضافية للجيش 30إعطاء  .30
 يوماً للرد   30وافقت أمس المحكمة العليا اإلسرائيلية على طلب مدعي الدولة بإعطائهم فترة إضافية لمدة              : غزة

على تساؤل المحكمة العليا حول الوضع القانوني لقطاع غزة، وذلك ضمن حيثيات القضية التي يرفعها برنامج                
جبار الجيش اإلسرائيلي على وقـف الغـارات        غزة للصحة النفسية ومنظمة أطباء لحقوق اإلنسان بإسرائيل إل        

  . الوهمية على قطاع غزة
  2/3/2006الحياة الجديدة 

  
  موفاز يجمد قرار إعادة فتح معبر كارني  .31
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 جمد موفاز يوم أمس اإلستعدادات التي بدأها جيش اإلحتالل لفتح معبر كارني مجدداً على حـدود                 :الفت حداد 
تقييم للوضع مع عناصر في الجيش واإلستخبارات قبل اتخاذ قـرار           وجاء أن موفاز ينوي أجراء       .قطاع غزة 

  !نهائي بهذا الشأن
  2/3/2006 48عرب 

  
  ليسوا متأكدين % 15 لن يصوتوا و 48من مواطني الـ% 20: استطالع للرأي .32

ـ       : تل أبيب  ، حول استعدادهم للمشاركة في االنتخابات      48أظهر استطالع للرأي في أوساط مواطني أراضي ال
ـ للك وبين االستطالع، الذي أجرتـه شـركة        .قد ال يدلوا بأصواتهم في هذه االنتخابات       % 35، أن   17نيست ال

من المستطلعة آراؤهم، أكدوا أنهم لن يصوتوا، األمر الذي من شأنه أن يحـرم              % 20ماركتست ميدايست، أن    
دين من ذلـك، وحـوالي      بأنهم غير متأك  % 15وأعرب   .بعض األحزاب العربية من الوصول إلى نسبة الحسم       

% 17حـوالي   : لم يحددوا بعد لمن سيعطون أصواتهم، فيما توزع باقي األصوات على النحـو التـالي              % 11
االتحاد الوطني  (لحزب بلد % 12، وحوالي   )القائمة العربية الموحدة  (لحزب راعم % 13لحزب حداش، وحوالي    

  .ألحزاب أخرى% 1لميرتس، و % 1لحزب العمل، و % 4لكديما، وحوالي % 5، وحوالي )الديمقراطي
  1/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  برنامج ميرتس يرسخ احتالل القدس الشرقية  .33

وعدت حركة ميرتس في برنامجها الذي طرحته االربعاء النتخابات الكنيست بمواصلة الحفاظ علـى القـدس                
 ويعني برنامج ميرتس هذا االبقاء على احتالل        .ككيان بلدي واحد، يحوي كيانين سياسيين اسرائيلي وفلسطيني       

وحسب الخطة، تدعو الحركة الى مواصلة سيطرة االحـتالل         . القدس الشرقية وضم اراضيها الى الى اسرائيل      
على االحياء اليهودية، اما االحياء العربية فيتم الفصل فيها بين السيادة والمسؤوليات المدنية، بحيـث تخـضع                 

! سرائيلي حتى انتهاء الفترة المرحلية فيما تخضع المسؤوليات المدنية لنظام االنتداب الدولي           السيادة لالحتالل اال  
واعلن ابشالوم فيالن في المؤتمر الصحفي ان حزبه ال يستبعد القيام بخطوات احادية الجانب في حـال عـدم                   

ستقبلي فـي الحكومـة اذا      وقالت ميرتس انها ال ترفض االنضمام الى اي ائتالف م          .التوصل الى اتفاق سياسي   
وافقت الحكومة على مبادئها، لكنها اعلنت انها لن تتنازل عن حقيبة المعارف في حال انضمامها الى ائـتالف                  

كما تعهدت ميرتس بتوسيع صالحيات ما يسمى مجلس االمن القومي وجعله مؤسسة مخولـة بتقـديم                . حكومي
الزواج والطالق المدني وبتقصير فترة الخدمة العسكرية       كما وعدت باالهتمام بقضايا     . وجهات نظر استخبارية  

واعلنت انها ستحارب تخفـيض الـضرائب،       . وعدم اشراك الجيش االحتياطي في العمليات العسكرية الجارية       
وادعى ران كوهين ان تخفيض الضرائب يعني تخفيض مـستوى          . وستعمل على فرض ضريبة على الميراث     

  !الخدمات ويمس بالفئات الضعيفة
  1/3/2006 48عرب 

  
  مركز الليكود يقرر تغيير طريقة انتخاب قائمته للكنيست  .34

صادق مركز الليكود في اجتماع عقده في تل ابيب على اقتراح قدمه نتنياهو لتغيير طريقة انتخـاب مرشـحيه                   
  .وبموجب القرار سيقوم المنتسبون بالحزب بانتخاب قائمة المرشحين للكنست بدل المركز. للكنيست

  1/3/2006 48 عرب
  

  رفض التماس العمل ضد مشاركة ثالثة من قادته سابقا في االنتخابات  .35
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بيـرس  (رفضت المحكمة العليا االسرائيلية االربعاء، التماسا قدمه حزب العمل لمنع ثالثة مـن قادتـه سـابقا                
ثر صدور قـرار    وهاجم بيرس حزبه السابق ا     . في االنتخابات القادمة في اطار قائمة كديما       )ورامون وايتسيك 

واعتبر كديما ان مالحقة العمل له      . العليا واعتبر االلتماس زائدا والحق الخجل بالحزب ونجم عن نزوة االنتقام          
  .تلقت اليوم ردا قضائيا مالئما

  1/3/2006 48عرب 
  

  جمل التجمع يفقد ميرتس صوابها : انتخابيات .36
لوطني الديموقراطي الذي ينادي باالمتناع عن      طار صواب حركة ميرتس واصيبت بالجنون امام جمل التجمع ا         

ووصل الحد بميرتس الى اتهام التجمع الوطني الديموقراطي بالعنصرية، ألنـه           . التصويت لالحزاب الصهيونية  
والحديث عن دعاية يبثها     .ينادي بالتصويت لالحزاب العربية وتكنيس االحزاب الصهيونية من الشارع العربي         

راطي على موقعه على شبكة االنترنت، ويظهر فيها جمل يركض في الصحراء، ويعلن             التجمع الوطني الديموق  
وخرج رئيس الحركة بيلين، وغلؤون بهجوم على الدعاية وزعمـا انهـا             .انه لن يصوت لالحزاب الصهيونية    

وعقب جمال زحالقة على هجـوم       .تعكس حالة خوف وهستيريا بعد فشل االحزاب العربية بتشكيل قائمة واحدة          
التجمـع  . ميرتس فقدت حاسة الطرافة واالنسجام، ربما يجب سؤالها عما تعنيه الـساتيرا           : بيلين وغلؤون قائال  

وقال التجمـع فـي تعقيبـه     . متأكد من ازدياد قوته في االنتخابات القادمة ولذلك يسمح لنفسه باستخدام الساتيرا           
االن .  تملك اي سيطرة في الوسـط العربـي   لقد تبنت ميرتس برنامجنا النها ال     :  على اتهامات ميرتس   هآرتسل

بدأوا يتحدثون عن االوتونوميا الثقافية والحقوق الجماعية وتنظيم زيارات للمواطنين العرب الى سوريا، هـذه               
  . كلها افكارنا

  1/3/2006 48عرب 
  

  تبرئة اولمرت من شبهات تقاضي رشاوى  .37
أمس ملف مخالفة اتهم اولمرت باالستفادة فيهـا مـن           اغلق مراقب دولة االحتالل االسرائيلية       :ا ف ب  ،  القدس

 ألف دوالر في سعر منزل اشتراه في القدس مقابل خدمات قدمت لشركة بناء مؤكـدة انهـا                  320خفض بقيمة 
   .الصفقة سليمة

  2/3/2006الغد األردنية 
  

  المافيا االسرائيلية تحاول اختراق النظام المصرفي الفلسطيني .38
تشير وسائل االعالم االسرائيلية في تقاريرها الدورية الى ان اسرائيل واحدة من :   محمد يونس–رام اهللا 

ولهشاشة نظام الرقابة المصرفي الفلسطيني فان خبراء في هذا . الدول التي تستخدم مصارفها لتبييض األموال
ار غير خبير واش  .الشأن يحذرون من ان تتحول األراضي الفلسطينية الى مصفاة غسيل أموال لالسرائيليين

مالي الى ان ضعف الرقابة مكّن عدداً من المسؤولين السابقين في السلطة المتهمين بالفساد من تهريب أموال 
وعلّل مسؤولون في سلطة النقد والبنوك عدم تحويل الملفات المشتبه بها . حصلوا عليها بالكسب غير المشروع

  . الى القضاء لعدم وجود صالحيات لهم في ذلك
  2/3/2006ة الحيا

  
  الدعم القطري للفلسطينيين يشمل تنفيذ مشاريع بنية تحتية  .39

وفي لفتة ذات . اختتم محمود عباس جولته بمحادثات رسمية مع أمير قطر:   محمد المكي أحمد-الدوحة 
ووصفت مصادر .  في حضور أمير قطر الرئيس الفلسطيني خليفة بن حمددالالت استقبل األمير السابق
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يارة عباس الى الدوحة بأنها ناجحة ولم تقف عند حد تقديم وعود بالدعم بل أبلغنا القطريون أن فلسطينية ز
  .قرارات صدرت لتنفيذ مشاريع جديدة في غزة والضفة، وتشمل مشاريع للبنية التحتية

  2/3/2006الحياة 
  

 فشل جهود لجمع مسؤولين اردنيين مع ممثلي حماس  .40
 عدم اتخاذ موقف واضح ومحدد من       ىر جهة ما في الحكومة االردنية عل      تص  2/3/2006 القدس العربي    قالت

 ىحركة حماس ومن احتماالت التعاون والتعامل معها، وتصر جماعة االخوان المسلمين االردنية من جهتها عل              
فقد وصل حد االرتبـاك      .احتكار الحركة وتوظيفها سياسيا عبر فرض طوق حول اول وفد يمثلها يزور عمان            

 مستوي التردد في ظهور اي شخصيات رسمية اردنية ضمن اي فعاليات او لقاءات او حتي                ى احيانا ال  الرسمي
 ان الجانب االردني يؤخر قصدا فتح      ىالتفاصيل بوضوح ال  بعض  تشير  و. مآدب طعام يتواجد قربها قادة حماس     

 له بموقف اردنـي جـذري       آفاق تعاون وعالقة جيدة ممع حركة حماس ترقبا فيما يبدو الستحقاق ما ال عالقة             
لكن المقاطعة الرسمية تقريبا التي خضع لها وفد حماس المشارك فـي             .مضاد لحماس وتحديدا حماس الداخلي    

مؤتمر البرلمانيين العرب لم تكن مفهومة او مبررة خصوصا وان الحكومة لم تعلن مقاطعة من هـذا النـوع                   
تواجد رسمي لقادة حماس فهو سعي االخوان المـسلمين   التي لفتت النظر خالل اول   ى الظاهرة االخر   و .اصال

الحتكار الوفد واحتضانه واصرارهم علي ان تجري االتصاالت مع الوفد البرلماني الحماسـي عبـرهم وهـو                 
 .اصرار اضر برأي المراقبين كثيرا بحركة حماس بدال من ان ينفعها

 جانبا من جلسة مجلـس النـواب        ام حضر محمود الزهار وسعيد صيا   أن   2/3/2006 الرأي األردنية    وجاء في 
  .امس

  
 الجزائر من الممكن ان تدعو قادة حماس لزيارتها  .41

  .قال وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم أنه ال يستبعد دعوة قادة حركة حماس لزيارة الجزائر مستقبال
ه ليس لدينا خصومة مع أي  الرغم من أن عالقات حزبه التاريخية هي مع حركة فتح إال انىوأوضح انه عل

ونحن سنتعامل مع األغلبية ونحن متضامنون .. وأضاف أن الفلسطينيين اختاروا .كان من الشعب الفلسطيني 
 . هنية برنامج حماس بـ الطموح ى وكان بوتفليقة وصف في رسالة تهنئة إل.دائما

 2/3/2006القدس العربي 
  

  واشنطن تحذر حماس من قبول مساعدات إيرانية  .42
إذا قبلت حماس مساعدات مالية من إيران فـسيبين         : قال المتحدث باسم الخارجية األمريكية الليلة قبل الماضية       

إذا كانوا يريدون وضع أقدامهم في معسكر اإلرهاب، فإن قبـول           : وأضاف. ذلك عدم نية حماس نبذ اإلرهاب     
  .ابة رسالة واضحة  حسب تعبيره مليون دوالر من الدولة التي تعد أبرز راٍع لإلرهاب سيكون بمث250

  2/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الى مساعدة الفلسطينيين ماليا تدعو ايران  .43
 دعا وزير الخارجية االيراني أمس االربعاء منظمة المؤتمر االسالمي واليابان الى مـساعدة              :  اف ب  -طوكيو

بان الى المساهمة في هذا الـدعم االنـساني         واضاف ندعو الدول االخرى ايضا بما فيها اليا       . الفلسطينيين ماليا 
  .والمساعدة على تنمية االراضي الفلسطينية

  2/3/2006الدستور 
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   بحماسالكونغرس يتوصل الى صيغة معدلة لمشروع قانون يتعلق  .44

يستعد الكونغرس، حسب مصادر مطلعة داخل مجلسي الشيوخ والنواب، لتقديم :   جويس كرم-واشنطن 
وأكدت مصادر في . قديم مساعدة الى حماس ويفرض قيوداً على السلطة الفلسطينيةمشروع قرار يمنع ت

توصال الى ) الديموقراطي(وجوزيف بايدن ) الجمهوري(الكونغرس أن عضوي مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 
صيغة مشتركة تضمنت تعديالت على قانون سابق وافق عليه مجلس النواب وستطرح الصيغة المعدلة على 

وفيما لم تعرف تحديدا ماهية النقاط المعدلة، أشارت المصادر الى أن  .الشيوخ للتصويت آخر األسبوعمجلس 
فريق بايدن أبدى تحفظاته على القرار األولي الذي يمنع أعضاء السلطة الفلسطينية من دخول األراضي 

  .ر في التعامل مع الملفاألميركية، كما أبدى البيت األبيض اعتراضه على هذه الصيغة وطالب بمرونة أكب
  2/3/2006الحياة 

  
  اتصاالتنا محظورة مع حماس وليس مع االخوان:  في األردنالسفير االميركي .45

 في األردن نفى ان تكون جرت أية اتصاالت اميركية          األميركيسفير  أن ال   2/3/2006 الرأي األردنية    ذكرت
اكـد ان   و. كيا وفي بعـض الـدول العربيـة       مع حركة حماس مباشرة او غير مباشرة، قيل انها جرت في تر           

االتصال االميركي مع االخوان المسلمين ليس محظورا باعتبارهم جزءا من منظمات المجتمع المـدني التـي                
  .تعمل االدارة االميركية على التواصل معها

جماعـة  مصادر سياسية في القاهرة كشفت عن نية اإلدارة األميركية محـاورة            أن    2/3/2006 البيان   ونقلت
اإلخوان المسلمين في مصر، بعدما اقترحت مادلين أولبرايت على كوندوليزا رايس دخول واشنطن في حـوار                
مباشر مع اإلخوان، والقيادات اإلسالمية الصاعدة في العالم العربي مثل حركة حماس وتأكيدها على أهمية ذلك                

  . بالنسبة للسياسة األميركية
  

  ائل اإلعالم الروسّيةزيارة حماس لـموسكو تتصّدر وس .46
ال تزال زيارة وفد حركة حماس إلى موسكو تتصدر وسائل اإلعالم المركزية والمحلية في روسيا، فالمئات من                 
المواقع اإلعالمية على شبكة اإلنترنت الروسي، وخاصة الموالية للكيان الصهيوني، تتناقل أخبار الزيارة وغالباً              

لينتا رو خبراً بعنواٍن ال يخلو من الـتهكّم إسـرائيل سـمحت لروسـيا               ونشر موقع   . ما يكرر بعضها البعض   
من جهتها، نشر موقع سترانا رو، معلومةً بعنوان أول زيارة رسمية يقوم بها هنيـة               . بالتحدث إلى وفد حماس   

وفي داخل روسيا أثنى على مبادرة بوتين اثنان من الزعماء الشيشانيين المعروفين همـا               ستكون إلى روسيا،    
من جهتهـا، نـشرت      .رئيس جمهورية الشيشان الخانوف ومستشار الرئيس الروسي أصالن بك إصالخانوف         
روسيا لن تضغط على    : جريدة برافدا نقالً عن وكالة إنترفاكس معلومةً بعنوان رئيس المكتب السياسي لحماس           

  .القيادة الفلسطينية
  1/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لعالم بمساعدة الحكومة الفلسطينية الجديدةدول الخليج تطالب ا .47

طالبت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بالعمل على مساعدة الحكومة :  سليمان نمر-الرياض 
ودعا بيان صدر في أعقاب . الفلسطينية الجديدة وعدم استباق األحداث وإصدار األحكام المتسرعة عليها

ست، أمس في الرياض، إلى احترام وتقدير رغبة الشعب الفلسطيني في خارجية الالاجتماع عقده وزراء 
ممارسة خياراته وإلى استمرار تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين وعدم معاقبة الشعب الفلسطيني على 

ة دعوا ايضا القوى الفلسطينية كافة إلى وحدة الصف، بما يؤدي إلى تحقيق إقام و .اختياره النهج الديموقراطي
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الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك من خالل المفاوضات لتنفيذ خريطة الطريق، والتزام الجانبين التعهدات 
  .واالتفاقات للتغلب على الصعوبات التي تواجه الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي للقبول المشترك

  2/3/2006الحياة 
  

  الكويت تقبل اعتذار السلطة الفلسطينية  .48
أثنى رئيس مجلس األمة الكويتي على اعتذار السلطة الفلسطينية عن موقف قيادتهـا             : هيم العمري  إبرا ،الكويت

كنا نتمنى   وقال   .السابقة من الغزو العراقي لدولة الكويت وشكر الخرافي االعتذار ولو جاء متأخراً، حسب قوله             
  ا إال أن نشكرهم، كنا دائماً على يقين لو جاء هذا االعتذار قبل فترة، ولكن عندما جاء وبهذا األسلوب فليس لدين

  
وأن تأتي متأخراً خير من     . بأن الحق سيظهر وأن من كان على خطأ فال بد له في النهاية من االعتراف بخطئه               

  . أال تأتي أبداً
  2/3/2006الوطن السعودية 

  
  مولوي يوقع على عريضة إقالة لحود فيصل  .49

 آذار، في اطار جولته على القيادات السياسية والوطنيـة          14في قوى   زار وفد من المنظمات الشبابية والطالبية       
للتوقيع على العريضة المطالبة باستقالة اميل لحود، االمين العام للجماعة االسالمية فيصل مولوي الـذي وقـع          

وقال مولوي بعدما رحب بالوفد ان االنطـالق فـي هـذه المـسيرة               . على العريضة بحضور اسعد هرموش    
تقالة لحود، خطوة مباركة نتمنى ان تتحقق نتائجها ويكون لها مفعول طيب، لكننا في لبنـان فـي                  بضرورة اس 

   .حاجة الى هدوء وحوار وأن نحفظ وحدة هذا الوطن لجميع ابنائه
  2/3/2006السفير 

  
  تجارة أسلحة على الحدود اللبنانية ـ السورية وفي المخيمات .50

 صحافي عقدته الشبكة االقليمية للحد من سوء اسـتخدام وانتـشار            شدد رئيس حركة السالم الدائم خالل مؤتمر      
األسلحة على أن تجارة األسلحة غير الشرعية تتم على الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا إضافة الى المخيمات                 

وقال سمير زقوط من مركز الميزان لحقوق اإلنسان فـي غـزة إن الظـروف                .الفلسطينية والشاطئ البحري  
التي يعيشها الفلسطينيون جعلتهم يقدسون حمل السالح، بحيث أصبحت أي آثارة لهذا الموضوع لناحية              السياسية  

  .ضبطه تعد وكأنها في إطار تسويق لألجندة اإلسرائيلية
  2/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
  تأهيل حماس يفترض اعترافها بخريطة الطريق : عباس .51

 ل تعتبر انك تقول الحقيقة دائماً للفلسطينيين؟فخامة الرئيس ه:  حاوره غسان شربل–صنعاء 
مسألة الوقت المناسب مهمة كي ينطلقوا من هذه .  أحب أن أقول لهم الحقيقة دائماً وفي الوقت المناسب-

 .الحقيقة لبناء آمالهم وطموحاتهم
 هل بدأت في تدبيج كتاب استقالتك؟* 
. م منه وكأنني أريد االستقالة في حين أنا ال أريد ذلكأقول كالماً يفه. موضوع االستقالة إشاعة كبيرة.  ال-

أما إذا وصلت الى طريق مسدود وال . الكرسي بالنسبة إلي وسيلة فإذا استطعت ان أحقق ما لدي من خاللها
 .أمل لي في تحقيق ما أريد، فإنني ال أرى عندها فائدة من بقائي
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هناك كالم متزايد ان القاعدة تسعى الى .  مسألةقبل الخوض في حديث االنتخابات أريد االستفسار عن* 
 االسرائيلية، لالشتباك مع الدولة العبرية نظراً الى ما يوفره ذلك من –التمركز على خطوط التماس العربية 

هل الحظتم وجوداً لـ القاعدة في الداخل الفلسطيني؟ . استقطاب ألجيال جديدة ولحساسية القضية الفلسطينية
 األمر قلقكم؟ لماذا؟أين، هل يثير 

ألنهم إذا تمكنوا من الدخول بال رقيب أو حسيب، ستكون النتيجة تخريب كل .  بصراحة لدينا مؤشرات-
. لدينا إشارات حول وجود ما لـ القاعدة في غزة والضفة. هذا سؤال حساس وأريد أن أكون دقيقاً. المنطقة

آخر تقرير أمني . انها معلومات أمنية. بط ووضع اليدلم نصل بعد الى مرحلة الض. هذه معلومات استخباراتية
 .هذا أمر خطير جداً. انها المرة األولى التي أتحدث فيها عن هذا الموضوع. تلقيته كان قبل ثالثة أيام

 هل توقعت عشية االنتخابات التشريعية الفلسطينية ان تكون نتيجة االنتخابات كما ظهرت؟* 
 . ال-
 ماذا توقعت؟* 
… نتائج متقاربة جداً، أي ان تحصل حماس على مقعد إضافي على ما تحصل عليه فتح أو العكس توقعت -

فهمت الفارق حين عدت . لم أتصور حجم الفارق. أنا أحدثك بكل صراحة وأنت تعرف أسلوبي. مقعد أو اثنين
ن لوائحها مئتي ألف  شخصاً من فتح خاضوا االنتخابات مستقلين فحجبوا ع78أبرزها وأهمها أن . الى األسباب

 .  صوت
 بماذا شعرت لدى ظهور النتائج، هل ازدادات السباحة صعوبة؟* 
إذا عدنا الى األرقام نرى ان فتح حصلت .  ال أخفي ان حجم الفارق أزعجني لكنني أعتبر ذلك خيار الناس-

ت وفشلنا في حصلنا على األصوا.  في المئة43 في المئة من األصوات في حين حصلت حماس على 51على 
 ). يضحك(المقاعد 

 الفلسطينيون اقترعوا لبرنامج حماس أم احتجاجاً على أداء السلطة والحزب الحاكم؟* 
 إذا كان الحديث التقليدي لـ حماس هو استمرار المقاومة وعدم التعامل مع الشرعية الدولية ومع اسرائيل -

احتجاج أو انتقام . واتاً احتجاجية وأحياناً انتقاميةفإن الناس لم يصوتوا لها بهذا المعنى، وإنما صوتوا أص
لو أجري استطالع رأي للشعب الفلسطيني . أنا أعتبر ان الرأي العام الفلسطيني ال يزال يؤمن بالسالم. ممكن

ثمانون في المئة من شعبنا يعارضون . اليوم وسئل هل تريد السالم أم ال، وهل تريد العمل العسكري ام ال
الشعب الفلسطيني لم يتغير في توجهاته السياسية، .  في المئة يريدون السالم57تفاضة وأكثر من عسكرة االن

 . لكن ألسباب مختلفة ذكرت أحدها صوت الناس على النحو الذي حصل
 من ساهم في تقويض السلطة أو هز أركانها، إضافة الى إسرائيل؟* 
لم تعطنا أسيراً واحداً . لم تقدم لنا شيئاً. رائيل لم تعطنا شيئاًان اس. انه األهم.  الموقف االسرائيلي مهم جداً-

لم يساعدونا في . كانوا يفكرون بحلول أحادية الجانب. لم يحصل بيننا وبينهم أي شيء. بعد اتفاق شرم الشيخ
 .أن نقدم شيئاً للشعب الفلسطيني

 فتح وعمليات حماس و الجهاد؟أوليست هناك مساهمة فلسطينية في تقويض السلطة؟ سلوك قيادات في * 
نعم الجهاد وبعض من يسمون أنفسهم كتائب األقصى، .  الحقيقة ان حماس أوقفت العمليات منذ فترة طويلة-

حصلت عمليات في عهدي في تل أبيب والخضيرة وغيرهما، وكانت تهز أركان . هؤالء يخربون العمل كله
 .السلطة

 العمليات انطالقاً من حق المقاومة، أم في سياق برنامج خارجي؟هل تنفذ الجهاد أو كتائب األقصى هذه * 
 سألنا الجهاد عن هذه العمليات وفهمنا منها ان ال سيطرة لها على المجموعات التي تنفذها، لهذا تحدثنا عن -

 ليسوا منا، من أين إذاً؟ لهذا تحدثت عن طرف ثالث خارجي يلعب بنا: الجهاد تقول على استحياء. طرف ثالث
 .إلدخالنا في الدوامة وربما كان هناك فلسطينيون في هذا الطرف
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 هل اخترقت الجهاد مجموعات كتائب األقصى؟* 
ونتيجة الفوضى يمكن ألي شخص أن .  خالل السنوات األربع لالنتفاضة كثيرون اخترقوا ومن كل مكان-

األقصى وال تكون للكتائب كثيرون يستخدمون تسمية كتائب . يتصل بشخص آخر ويوفر له الدعم ويحركه
في االنتخابات لم يقدموا على أي عمل . أعرف حقيقة كتائب األقصى، عناصرها تلتزم التعليمات. عالقة بهم

ثم ان فروع الكتائب . هناك من يستخدم االسم إلطالق الصواريخ وممارسات أخرى. سلبي، بل على العكس
 .وبهذا تضيع الطاسة. كثيرة

 نتفاضة والعمليات االنتحارية في فوز حماس؟هل ساهمت عسكرة اال* 
 .  أوجدت مناخاً، لكنها بنتائجها على األرض كانت مدمرة، كائناً من كان القائم بها-
 هل كان عرفات متعاطفاً مع العسكرة، ويريد أن يقاتل ويفاوض في الوقت نفسه؟* 
 .  نعم كان يؤمن بالعسكرة، لو لم يكن مؤمناً ألوقف االنتفاضة-
  هل تعتقد انه يمكن ترتيب البيت الفلسطيني اآلن مع إبقاء عملية السالم حية؟*
: ليس أمامنا إال طريق السالم.  ال بد من عودة عملية السالم ومن ترتيب البيت الفلسطيني على هذا األساس-

اليومية الراهنة األول حول القضايا : الهدوء وتحرك االقتصاد واستئناف المفاوضات مع اإلسرائيليين في شقين
 .وشرم الشيخ، والثاني على قضايا المرحلة النهائية الواردة في اتفاق اوسلو و خريطة الطريق

 هل تسمح خريطة الطريق للفلسطيني بأن يقاتل ويفاوض في الوقت نفسه؟... أريد جواباً واضحاً> 
 كيف؟* 
لسالح مقابل قيام اسرائيل بوقف البند األول من خريطة الطريق يتحدث عن التهدئة وسحب ا.  ممنوع-

 كيف يمكن ان تقاتل وتفاوض في الوقت نفسه؟. االستيطان وبناء الجدار
هل تعتبر ان فوز حماس اعاد الصراع الى ما قبل خريطة الطريق ورؤية الرئيس جورج بوش واتفاق * 

 اوسلو؟
تحتاج ان تطبخ . و تطبخ موقفاًحماس لم تكون او تعلن ا.  الجواب يتوقف على موقف حماس من هذه األمور-

. وأنا أقول يجب اعطاء حماس فرصة. اعطوا حماس فرصة: بعض المسؤولين العرب قال. مثل هذا الموقف
. أنا اعتبر زيارات حماس الى الخارج مهمة ومفيدة.  درجة خالل شهر180مستحيل ان ينقلب موقفها 

هل سيأخذون في . ماذا تتوقع ان يسمعوا في روسيا او غيرها. سيسمعون وسيسمعون، بالتالي يكونون رأياً
لذلك . ربما سمعوا الشيء نفسه في تركيا او مصر. ربما زاروا فرنسا. االعتبار ما سيسمعونه، هذا عائد لهم
 .يجب ان يترك لهم مجال لبلورة موقفهم

 ماس وبحيث تكون شريكاً وتبقى عملية السالم حية؟ما هو المطلوب لتأهيل ح* 
 قلت لهم ان خطابي في المجلس التشريعي هو أساس سياستي ولذلك أرجو ان يتم التواؤم بين ما أقول وما -

من دون . سيدرسون األمر وفي ضوء الدراسة سنرى. طبعاً ال يستطيعون ان يجيبوا بنعم أو ال. تقولون
 .ال أعتقد بأننا نستطيع ان نقلع ونمشيالسياسة التي تحدثت عنها 

 هل تعتبر تحالفات حماس اإلقليمية عقبة امام تأهيلها؟* 
انا أدعو ألن تكون لنا عالقات جيدة مع الجميع، عرباً ومسلمين وفي .  لست ضد عالقات حماس مع أي جهة-

انا لست ضد العالقات، انا ضد . لذلك صححت كل العالقات التي ورثناها من الكويت الى لبنان. العالم األوسع
 . التمحور

بماذا يشعر الرئيس الفلسطيني حين يستعير األستاذ خالد مشعل في طهران اوصافاً اطلقها اإلمام الخميني، * 
 وجوهرها الدعوة الى إزالة اسرائيل؟ هل تشعر بأن الطالق غير بعيد؟

شخصياً، أعتقد بأنها .  تغير لغتها حتى اآلنحماس لم. أعتقد بأن األجواء تؤثر احياناً على الخطاب.  ال-
 .  أفضل ان أنتظر. لذلك ال أريد ان أصدر حكماً اآلن. ستغير لغتها



 

 20

 سورياً يمر في –هل بات على الرئيس الفلسطيني ان يأخذ في االعتبار ما يسميه اإلعالم محوراً ايرانياً * 
 جنوب لبنان وصوالً الى غزة؟

 . أؤيد عالقات جيدة مع الجميع. جزءاً من أي محور ومع أي كان انا ال أقبل بأن نكون -
 هل أبلغتك حماس رسمياً ان ايران وافقت على تمويل السلطة الفلسطينية؟* 
 لم أبلغ حتى اآلن، لكنني سمعت ان ايران ستقدم مثل هذا الدعم، طبعاً اذا ارادت ايران ان تقدم دعماً فهذا -

 .الدعم، أي ان يصل الى السلطةشيء جيد، المهم ان يصلنا هذا 
 أال يشكل الحصول على دعم من دولة في وضع ايران احراجاً لكم؟* 
نحن لنا سياستنا .  المال الذي يصلنا يصبح فلسطينياً، لكن نحن ال ندفع اثماناً في مقابل الحصول على دعم-

 .د نشكره ايضاًوموقفنا ورأينا، من يريد أن يدعمنا على هذا األساس نرحب به ومن ال يري
 هل يكفي ان تؤيد حماس مبادرة السالم العربية؟* 
تقول المبادرة ان العرب مدعوون، وبعدهم المسلمون، .  يجب ان نقرأ مبادرة السالم العربية في شكل جيد-

 والى حل 1967الى االعتراف بإسرائيل اذا وصلت الى حل باالنسحاب من األراضي العربية التي احتلت في 
هذا مضمون المبادرة وهي ثمينة جداً وغالية جداً . 194ومتفق عليه لمشكلة الالجئين بحسب القرار عادل 

ومحترمة جداً، وهي اول وأشجع مبادرة عربية وقد تضمنت كالماً ايجابياً تلقفه العالم، وأظهرت استطالعات 
رة العربية اصبحت جزءاً ال يتجزأ من الحقيقة ان المباد.  في المئة من اإلسرائيليين وافقوا عليها70للرأي ان 

 .1515ان خريطة الطريق اصبحت قراراً أممياً صدر عن مجلس األمن ورقمه ثم . خريطة الطريق
 هذا يعني ان تأهيل حماس يفترض اعترافها بـ خريطة الطريق؟* 
زة ويسحبون األولى امنية يوحد الفلسطينيون األجه: خريطة الطريق تشمل ثالث مراحل.  ال شك في ذلك-

مثالً أنا طلبت من حماس ان . األسلحة وخطوات اخرى، وفي المقابل توقف اسرائيل االستيطان وبناء الجدار
تكمل مهمتي في توحيد اجهزة األمن وسحب كل سالح غير قانوني، أي سلطة واحدة وقانون واحد وسالح 

. هنا المطب.  ودولة ذات حدود موقتةالنقطة الثانية تتحدث عن مؤتمر دولي. شرعي واحد وتعددية سياسية
النقطة الثالثة رؤية . لكنها تقول ان هذا خيار وما دام خياراً فأنا أرفضه، ولكن انا ال أرفض خريطة الطريق

انها تتحدث عن قيام دولة فلسطينية ديموقراطية . الرئيس جورج بوش وأنا موافق عليها بنسبة مليون في المئة
أنا . 1967كما تقول بإنهاء االحتالل الذي وقع عام . ش جنباً الى جنب مع دولة اسرائيلمتصلة قابلة للحياة تعي

 .موافق
 هل تعتبرها المرجعية الوحيدة؟* 
 . نعم، ونحن ملتزمون بها-
 هل يمكن القول ان مشاركة فتح في حكومة تشكلها حماس غير واردة؟* 
. اذا اتفقت الحركتان اهالً وسهالً. ركة، وتُناقشهناك مفاوضات بين الجانبين وبحث عن ارضيات مشت.  ال-

وإذا تعذر االتفاق فيجب ان يفسح المجال لـ حماس لتشكيل حكومة مع األطراف التي تراها وفتح ستكون في 
 .موقع المعارضة اإليجابية

 هل حصلت اتصاالت بينك وبين خالد مشعل بعد االنتخابات؟* 
 .ا على التعاون بمحبة وأخوةهنأته على النتائج وتعاهدن.  طبعاً-
 كيف تصف العالقة بينكما؟* 
 . جيدة جداً، وعالقتي برئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية جيدة جداً-
 هل تعتبر ان التعايش مع هنية كشخص ممكن؟* 
 . بال ادنى شك، اتمنى له التوفيق والنجاح-
 كيف تصف العالقات بين السلطة الفلسطينية وسورية؟* 
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 .ال توجد أي مشكلة بيننا وبين سورية.  عالقات طبيعية وجيدة انها-
 هل كنت مرتاحاً الى اجتماع الرئيس اإليراني احمدي نجاد بقادة الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق؟* 
هذا ال يضيرني، .  هذا موضوع آخر، الفصائل موجودة في دمشق وتلتقي من تشاء، ولديها هامش من الحرية-

فهي ممتازة وال تشوبها شائبة ) السوريين(نسبة الى عالقتي مع الرئيس بشار األسد وكبار المسؤولين إنما بال
 .وتلقيت اكثر من دعوة لزيارة دمشق

 هل تنوي زيارة ايران؟* 
 . لدي دعوة-
 هل يمكن ان تطلب من سورية وإيران التدخل لدى حماس إلبداء مرونة اكبر؟* 
 .ال نحتاج الى وسيط في المواضيع التي تحتاج حواراً بين الفلسطينيين.  انا أحكي مباشرة مع حماس-
 اذا حدث طارئ واحتجت الى التحدث الى صاحب القرار في حماس بمن تتصل؟* 
ظروفنا . اذاً الحديث يكون مع خالد مشعل. لديها مكتب سياسي ورئيسه خالد مشعل.  تركيبة حماس معروفة-

اسماعيل هنية ومحمود الزهار وصيام وهؤالء : لى اتصال بقيادتهم في غزةال تسمح بأن نلتقي، لذلك نحن ع
 .التقي معهم كلما ذهبت الى غزة

 هل هناك مشروع لقاء بينك وبين خالد مشعل؟* 
سألت حماس رسمياً من ترشح لرئاسة الحكومة فقالت اسماعيل . ال ضرورة اآلن.  اآلن ال يوجد مشروع-

 .نحن على اتصال معه. ليفجاء وسلمته رسالة التك. هنية
 هل تريد حصة لك في الحكومة؟* 
 .إنه رئيس كل الفلسطينيين ويساوي بينهم. الرئيس حصته كل الشعب.  الحوار قائم بين حماس وفتح-
 هل لديكم اشارات ان الواليات المتحدة قد تقبل حماس أو تتقبلها؟* 
 حماس ما لم تعترف بإسرائيل وما لم تلتزم موقفهم هو ان.  حتى اآلن كل مؤشرات األميركيين سلبية-

هذا كالم األميركيين وقد أبلغني إياه ديفيد . االلتزامات الدولية وما لم تنبذ اإلرهاب، لن تكون لهم معها عالقات
 .تعرف السياسة متغيرة لكن هذا هو الموقف حتى اليوم. ويلش

 ماذا طلبتم من ويلش؟* 
بياً من حماس، ان تستمر المساعدات للشعب الفلسطيني، وقلت له ان  طلبت منه حتى ولو كان موقفهم سل-

 .لم يكن رده ايجابياً لكنه لم يكن سلبياً ايضاً. الشعب الفلسطيني يجب أال يعاقب على تجربته الديموقراطية
 هل يمكن ان يكون الموقف األوروبي مختلفاً؟* 
. هو عن مدى هذا الهامش الذي قد ال يكون كبيراً أعتقد بأن ثمة هامشاً لدى األوروبيين، لكن السؤال -

 .التجربة اظهرت ان األميركيين واألوروبيين ليسوا نسخة طبق األصل عن بعضهم بعضاً
 2/3/2006الحياة 
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كما انتهى عملياً نظام تعدد الزوجات،      . الذين ولد معظمهم خارج فلسطين    ) اإلبن والحفيد (الجيلين الثاني والثالث    

وظهر من إجابات الجيل االول مـن المبحـوثين ان تعـدد            . وحل محله نظام الطالق والدخول في زواج جديد       
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أما مفهوم الواجب وااللتزام العائلي     . الزوجات لم يكن سائداً على نطاق واسع في اوساط الفلسطينيين قبل النكبة           
كمـا  .  مع اختفاء التدخل الفعلي من االقربـاء       الواسع، فانحسر لدى غالبية أفراد الجيلين الثاني والثالث وترافق        

ولـم  . تراجع نمط الزواج الداخلي، وخصوصاً باالقرباء من الدرجة االولى، ليحل محله نمط الزواج الخارجي             
في حين ان الزواج من غير العرب لم يلـق قبـوالً او تأييـداً بـين                 . يعد الزواج من عرب آخرين مرفوضاً     

   .الجنسين
فعلى سبيل المثـال، أدى     ... يرات تراكمت وتواصلت في بنية األسرة الفلسطينية في الشتات        ومع ذلك فهناك تغ   

الشتات وفقدان القاعدة االقتصادية الموحدة الى إضعاف بنية العائلة الفلسطينية التقليدية الممتدة، وأسـهما فـي                
 مـن خـالل آراء      – وظهر بوضوح    . القائمة على النواة الفردية فقط     – من نواة    –تسريع سيادة العائلة النووية     

 أن حالة الشتات أضعفت مكانة كبير العائلة الممتدة وسلطته وحولتهما إلى مكانة معنوية فاقدة ألي                –المبحوثين  
كما ظهرت بوضوح العالقة الجدلية بين الحراك االجتماعي الجغرافي متمـثالً           . سلطة حقيقية على أفراد العائلة    

في البلد الواحد، أو في بلدان عدة ألطراف األسرة الممتدة، وبين الـضعف الـذي               في التباعد السكاني ان كان      
  .أصاب العالقات والروابط األسرية

وظهر ضعف واضح في مجال التواصل والترابط بين األقرباء المقيمين في بالد مختلفة، بل وبين المقيمين في                 
المبحوثون على أن سلطة رب األسرة على زوجتـه         وأجمع   .البلد نفسه بمن فيهم المقيمون في المخيم والمدينة       

أما مكانة المرأة الفلسطينية فشهدت تحسناً      . وابنائه ضعفت كثيراً، مقابل بروز أسرة نووية تقوم على المشاركة         
كبيراً، إذ أسهم التعليم والعمل وقيام الثورة الفلسطينية منذ ستينات القرن الماضي ومساهمة المرأة الفلـسطينية                

  .، في تحررها من التبعية المطلقة للرجل، وعززت دورها في الحياة األسرية والمجتمع أيضاًفيها
من جهة أخرى، أشار الباحث إلى أن الدراسة بينت وجود حال من االستقرار لدى الفلسطينيين المقيمـين فـي                   

تعلق بفلسطينيي لبنان،   ويضيف الباحث مالحظة مهمة ت    . سورية، في مقابل عدم استقرار عند المقيمين في لبنان        
كما ان تركيبتها عرضـة لتغييـر       . هي ان االسرة الفلسطينية في لبنان مهددة بالتمزق عبر المزيد من التشتت           

وفي حال استمر تفرق أعضائها حتى على مستوى األسرة النووية، فلن تكون بأي شكل مـن االشـكال                  . شديد
ال بأسرة اآلباء الذين خرجوا اطفاالً من فلسطين وترعرعـوا          شبيهة بأسرة االجداد الذين اقتلعوا من فلسطين، و       

  .في المنافي، وانما ستكون اسرة ذات تركيب متنوع قومياً ولغوياً وثقافياً
، وان عددهم بحـسب احـصاءات      1948 آالف عام    110وأشار الكتاب الى ان عدد الفلسطينيين في لبنان كان          

 200انه نتيجة لعوامل عدة، فإنه ال يقيم فيه وبصفة دائمة أكثر من             اال  . 2000 ألفاً في عام     386االونروا كان   
، فـي حـين ان      1948 ألفاً في عـام      80اما في سورية، فإن عدد الفلسطينيين فيها كان         . ألف الجئ فلسطيني  
 فـي المئـة مـن       40وأظهرت احدى الدراسات ان     . 2000 آالف في عام     410 ألفاً و  370عددهم تراوح بين    

 في المئة من األسر الفلـسطينية       80في لبنان ولدوا في مكان آخر غير مكان اقامتهم الحالي، وان            الفلسطينيين  
  .في لبنان كان لها اقرباء مقيمون في الخارج

  2/3/2006الحياة 
  

  أولمرت في غيبوبة شارون .53
   بسام ضو

‚ ها فـي االنتخابـات    يواصل االحتالل اإلسرائيلي تأكيد ما اتفق عليه مع واشنطن إزاء حركة حماس بعد فوز             
وهـا هـو إيهـود      ‚ فالطرفان يعمالن حاليا على رسم خريطة طريق أشد دهاء من خريطة الطريق المعروفة            

وبمـا  ‚  نتائجها في المرحلة القريبة المقبلة     ىأولمرت ينوب عن شارون في تحديد معالم هذه الخريطة التي سنر          
ها ان تكون قد شهدت تشكيل الحكومة الفلسطينية مـن          أي في الفترة التي من المفترض في      ‚ ال يتجاوز مدة شهر   

وسـتزداد التناقـضات    ‚ وعندئذ ستتسارع الخطـوات   ‚ وإجراء االنتخابات اإلسرائيلية من ناحية أخري     ‚ ناحية
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‚ فواشنطن التي ترفض الديمقراطية الفلسطينية النها حملت مـا ال يرضـيها مـن نتـائج               ‚ الواقعية والمقصودة 
وعلـى  ‚ ادة بـ الديمقراطية اإلسرائيلية التي تمارس االنتخابات على أرض اآلخـرين          سترحب بما تسميه كالع   

ومحاولـة  ‚ وعلى مبادئ العنصرية وطـرد اآلخـر      ‚ وعلى جثة شرعة حقوق اإلنسان والقانون الدولي      ‚ دمائهم
  ‚تطويعه وتطبيعه وتضيفه وظيفيا وفقا لمصالحها

ان : وهي‚ كان سيقولها شارون لو لم يكن في غيبوبة طويلة        هي نفسها   ‚ لقد كان أولمرت واضحا في ثالثة أمور      
ثم لقد ضربنا في غزة وفي نـابلس وسنواصـل          ‚ حماس ليست شريكا في السالم ثم إن حماس جماعة إرهابية         

وهذا يعني بوضوح ان أولمرت يكرر ما كان يقوله كل أركان االحتالل فـي              ‚ الضرب في كل مكان بال هوادة     
فالمسألة ليست في وجود أو عدم وجود شـريك  ‚ رغم اتفاقيات أوسلو‚ احل ياسر عرفات السابق عن الرئيس الر   

بل في ان إسرائيل تستخدم مصطلح السالم قناعا وهي ال تريده اال بـشروطها التـي تمحـو القـضية                    ‚ للسالم
لفلـسطيني  فاالحتالل يرى في الشعب ا    ‚ كما ان المسألة ليست في طبيعة حماس فقط       ‚ الوطنية للشعب الفلسطيني  

من حزب كاديما   (وتهديد آفي ديختر    ‚ ثم ان تهديد أولمرت بالقصف والضرب     ‚ كله حالة إرهابية بحسب مزاعمه    
أو إلى أي فلـسطيني يقـاوم       ‚ وال سيما بالنسبة إلى حماس    ‚ ال يشكل امرا جديدا   ‚ باغتيال اسماعيل هنية  ) أيضا

  ‚صف قرن ونيفاالحتالل فهذه مواقف من قاموس االحتالل لم تتغير منذ ن
ان كالم أولمرت يشكل    ‚ ما هو الجديد من وراء هذه المواقف؟ علينا ان نالحظ بدقة هنا           : بعد ذلك يبقى السؤال   

أي ‚ اننا نرفض التفاوض من موقع التابع أو الضعيف       : بصورة أو بأخرى ردا على كالم خالد مشعل الذي قال         
ألمر نوعا من الخضوع للشروط اإلسرائيلية تحت اسـم         بل يرفض ان يكون ا    ‚ انه ال يرفض مبدأ التفاوض كليا     

شعر االحتالل اإلسرائيلي بازائها انه فـي موقـف         ‚ هذه النقطة بالذات هي نقطة جديدة ومفصلية      ‚ المفاوضات
هو تفاوض مختلف   ‚ %70فالتفاوض مع فصيل مقاوم ومنتخب من الشعب بمشاركة شعبية وصلت إلى            ‚ حرج

كما انه من الصعب تجنب ردة الفعل الـشعبية فـي           ‚ من الصعب إمالء الشروط   عما جرى في أوسلو وبالتالي      
  ‚حال فشل المفاوضات

ان القراءة في أعماق كالم أولمرت وأبعاده تؤكد ان االحتالل اإلسرائيلي يريد ان يهرب من ايـة مفاوضـات                   
قـوق الوطنيـة للـشعب    أي خـارج الح ‚ ويريد ان يكون السالم بمضمون أمني فقط‚ متكافئة ولو بالحد األدنى   

وبالتالي فان ما قد نشهده في مارس المقبـل سـيكون فـي منتهـى               ‚ 1967الفلسطيني حتى على حدود العام      
بما يحتم على حماس ان تخوض في وقت واحد تجربـة الـسلطة             ‚ حيث ستجدد إسرائيل اعتداءاتها   ‚ الخطورة
  .والمقاومة

  2/3/2006الوطن القطرية 
  

  ضوء في آخر النفق  .. نية الحالة السياسية الفلسطي .54
  طاهر النونو

بعد شهر على الزلزال السياسي الفلسطيني الذي أحدثه الفوز الكاسح لحماس بدأت مالمح الرؤية تظهر بـشكل                 
أفضل وخفت حدة التصريحات االنفعالية التي خرجت من هنا وهناك ليجد الجميع أنفسهم أمام سيل من الحقائق                 

  .منتهى الواقعيةالتي عليهم التعامل معها ب
حماس كانت األسرع في استيعاب ما حدث وشرعت بشكل فوري بالتعاطي مع النتائج التي فاجأتها كما الجميع                 
غير أنها سارعت بعقد اجتماعها االول لكامل هيئتها القيادية في القاهرة ووضعت الخطوط العامـة لخطواتهـا                 

المعارضة التي احترفتها طوال الـسنوات الماضـية الـى          السياسية الالحقة بشكل ينسجم مع انتقالها من خانة         
السلطة، ولعل أول هذه الخطوات هو التغيير في مفردات الخطاب السياسي بشكل ينسجم مع تكتيكاتها الجديـدة                 
وال يتعارض مع ثوابتها ما جعله خطابا يعتمد على الغموض االيجابي المقصود خاصة في المرحلة االنتقاليـة                 

  . حكومتها القادمة مقاليد االمور بالفعلالتي تسبق تسلم
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يمكن قراءة الخطوط العامة لسياسة حماس خالل المرحلة االنتقالية بعدد من المحددات أهمها عدم االنجرار الى                
مواجهة مسلحة مع االحتالل في الوقت الراهن مع تمسكها بسالحها وعدم القاء ورقة المقاومة، أو ادانة عمليات                 

 واالنفتاح على المجتمع الغربي، والتأكيد على التكامل مع الرئيس عباس، والحـرص علـى               الفصائل االخرى، 
عدم ظهور أي خالفات آنية معه، ودفع أي ثمن مقابل تشكيل حكومة وحدة وطنية شريطة ان ال يتمثل ذلك في                    

خارطة الطريـق   تنازالت عن ثوابتها وخاصة ما يتعلق بموضوع االعتراف باسرائيل او القبول باتفاقات مثل              
وأمثالها، غير أنها أبقت الباب مفتوحا امام الكثير من العبارات الفضفاضة التي تزخـر بهـا اللغـة العربيـة                    

  .وعبارات التعريض التي تتحدث بها عن هذه القضايا
وفي الوقت نفسه كانت قيادة حماس في الخارج تقوم بجولة لدول عربية واسالمية تحاول من خاللهـا تحقيـق                   

يد من االنجازات اولها ترسيخ الحركة كممثل جديد للشعب الفلسطيني في ظل تهـاوي منظمـة التحريـر                  العد
وانصهارها خالل االعوام العشرة الماضية لمصلحة السلطة، وكذلك استباق اي محاولة لفرض عزلة سياسية او               

  . اقتصادية على الحكومة الجديدة
 لزيارتها بوفد موسع ضم الداخل والخـارج، نظـرا لـدور            وكان اختيار حماس القاهرة كأول عاصمة عربية      

القاهرة االقليمي وتأثيرها الكبير باعتبارها الالعب األهم حتى في بعض دقائق وتفصيالت األمور في الـساحة                
فمـصر تتمتـع بعالقـات      . الفلسطينية، وكذلك باعتبارها البوابة للمنطقة العربية واالسالمية وحتـى الغربيـة          

ع الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي وتستطيع ان تشكل لحماس خط دفـاع مهمـاً السـيما اذا                   استراتيجية م 
استطاعت الحركة ان تجد توافقا بين خطها السياسي مع نصائح القاهرة المتعلقة بآلية ترتيب البيت الفلـسطيني                 

  . أو في طبيعة التعاطي مع المتاهات السياسية المفروضة على حماس كحركة حاكمة
يبدو أن حماس نجحت بالفعل في  ايجاد مثل هذا التناغم مع الموقف المصري اذ بعـد اللقـاء مـع مـدير                        و

المخابرات المصرية اللواء سليمان في السابع من شباط انتقلت العالقة الحمساوية المصرية نقلة نوعية وفتحت               
 للشؤون السياسية الباز مـا اعتبـر        االبواب على مصراعيها امام الحركة الصاعدة لتلتقي اوال مستشار الرئيس         

مغادرة احتكار األمن للعالقة بين الطرفين، ثم اللقاء التاريخي االول مع عمرو موسى الذي شكل البوابة لبـاقي         
الدول العربية التي كانت متحرجة من استقبال حماس، كما فتح المجال امام قادة الحركة خالل هـذه الزيـارة                   

ن رموز مصر من بينهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل اضافة الى عدد كبير مـن                التاريخية االلتقاء بعدد م   
  .المفكرين والمثقفين واالعالميين الذين ساهموا جميعا في بلورة رأي عام داعم للحكم الجديد في فلسطين
المـالي  ومن مصر الى قطر فالسودان وايران وتركيا جملة من الزيارات تخللها تعهدات بالدعم الـسياسي او                 

وشجع دوال اخرى على القيام بنفس النهج قد يكون من بينها العربية السعودية، الكويت، االردن التي يزورهـا                  
حاليا وفد برلماني من حماس، وفي كل دولة تزورها الحركة تمد الكثير من جسور التفاهم عبر خطاب متـزن                   

  . النمطية المحفورة بالذهنية العربية والدوليةمنفتح يقدم االسالم السياسي بصورة جديدة مغايرة عن الصورة 
كل ذلك أسهم الى حد كبير في بدء انهيار الجبهة الدولية التي سعت اسرائيل لتشكيلها لمحاصرة حكومة حماس                  

 بذور فشلها في ذاتها باعتبارهـا محاولـة لالنقـالب علـى الخيـار               -المقاطعة -القادمة، والتي كانت تحمل   
شعب الفلسطيني واالستجابة لها من قبل الدول الغربية كان سيراكم الكثير مـن االحتقـان               الديمقراطي وارادة ال  

لهذه الدول في المنطقة العربية التي تزامن فوز حماس فيها مع حالة من الغليان بسبب الرسوم المسيئة للنبـي                   
  . محمد صلى اهللا عليه وسلم

ه الدعوة اال اول مظاهر انهيار هذه الجبهة اضافة الـى     ولم تكن دعوة روسيا لحماس بزيارتها وتأييد فرنسا لهذ        
رغبة غربية بدفع الحركة نحو مزيد من التقدم في العمل السياسي وجذبها شيئا فشيئا الى مربع االعتـدال فـي                 
المواقف السياسية والتخلي التدريجي عن العمل المسلح كأداة وحيدة لتحقيق االنجازات السياسية ما يتطلب عدم               

تجربة الحركة في الحكم وهو ما أدى ايضا الى تراجع االتحاد االوروبي في موضوع فرض العقوبـات                 افشال  
االقتصادية والتوقف عن دعم السلطة بعد فوز حماس األمر الذي قد يضطر ايضا الواليات المتحدة الى ايجـاد                  
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ات الـسلطة الـشهرية     سبل اليصال مساعداتها الى السلطة بل حتى اسرائيل ستكون مضطرة الى دفع مستحق            
  .باعتبارها أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية

كما ال ترغب اسرائيل أو الواليات المتحدة او حتى االتحاد االوروبي ان تقوم دول اخرى في المنطقة وتحديدا                  
وسع مـن   ايران بسد الثغرة المالية التي قد تنجم عن توقف دعمهم المالي للسلطة باعتبار ان مثل هذا الدعم سي                 

رقعة محور ايران سوريا حزب اهللا ليمتد الى حكومة حماس الجديدة، لذلك هناك الكثير مـن اآلراء تـرى أن                    
  .احتضان واحتواء سلطة حماس سيكون افضل بكثير من حربها ودفعها الى الزاوية

  الوضع الداخلي االصعب في المعادلة
بدة بالغيوم وتحتاج الى الكثير من الـصمود لتجـاوز          ولكن اذا كانت العالقات الخارجية مع حماس ما زالت مل         

المرحلة االولى على االقل والنجاح في فرض االسلوب الجديد للحركة في التعاطي مع الضغوط الدولية، فـإن                 
الواقع الداخلي الذي بانتظارها ال يقل صعوبة ان لم تكن صعوبته أشد وأقسى ويخضع لمعايير مختلفـة تمامـا                   

بار بعض تحركاته انعكاسا لطبيعة العالقة الخارجية سواء مع االحتالل او المجتمع الـدولي              وان كان يمكن اعت   
  . والدول العربية المؤثرة

فأمام حماس الكثير من المهام عليها انجازها، اولها انجاز الحكومة وهي ليست مهمة سهلة فقد طرحت الحركة                 
نتخابية الى الحديث عن اسئلة كانـت حمـاس تتجنـب           الشراكة السياسية وهو أمر يتجاوز الشعار والدعاية اال       

الدخول المباشر في اجابتها وتحاول حتى اآلن المناورة في الرد عليها وهي ال تتعلق باالتفاقات السابقة باعتبار                 
ان هذه االتفاقات تحولت بالفعل الى حبر على ورق ولكن الحديث يجري عن المستقبل وآلية التعامل مع شـكل                   

  . ياسية المطروحة، والبرنامج السياسي للحكومة المقبلةالحلول الس
وال تجد حماس كبير خالف بينها وبين الكتل الصغيرة التي يمكن ان تشارك بالحكومة غير أن الصعوبة هـي                   
في اقناع فتح بالمشاركة وهو أمر ليس سهال، ليس لصعوبة التوصل الى برنامج مشترك فحسب، ولكن لوجود                 

ي فتح قد تمنع مثل هذا التوجه وترغب في ترك حماس تغرق في الوحل استناداً الى عظـم                  اعتبارات داخلية ف  
المشاكل والتعقيدات التي تواجه السلطة وابرزها عجز الموازنة، اضافة الى الفقر والبطالة المرتفعة عدا عـن                

  .تردي االحوال االجتماعية وكابوس الفلتان األمني
 يشكلون عماد السلطة وهم بذاتهم اعضاء او مناصرون لفتح بل ان احـدى        ويرى هذا التيار أن موظفي السلطة     

ما يجعل الحكومة في واد وقاعدتها      % 85االحصائيات تقدر اتباع وأنصار فتح في الجهاز الحكومي باكثر من           
  .في واد آخر، ما قد يشكل عامال آخر من عوامل الفشل لهذه الحكومة

ح في الحكومة رافعة لحماس ترفـع عنهـا الحـرج الـدولي عمومـا               ويخشى هذا التيار أن تشكل مشاركة فت      
واالسرائيلي خصوصا ما سيطيل من عمرها التي يراهن البعض على سقوطها سريعا، او ان تساهم المشاركة                 

  . في نجاح حكومة حماس ما سيحسب حينها لحماس وليس لفتح
سيبعدها عن مجال التأثير الذي قد يتوفر لها        وفي مقابل هذا التيار هناك من يرى ان احجام فتح عن المشاركة             

في حال كانت جزءا من الحكومة الن وجودها في مقاعد المعارضة لن يمكنها من ايقاف قرارات حماس بينما                  
  . وجودها في الحكومة قد يجعل القرارات تخرج بالتوافق

ريمة بحق ذاتها ولن يشكل لها      ويرى هذا التيار احتمال نجاح تجربة حماس ما سيجعل من اقصاء فتح لنفسها ج             
عامال للنهوض من جديد فضال عن وجود دور مصري عربي ضاغط باتجاه انجاح تجربة حماس والمـشاركة                 

  .السياسية
وفي حال نجحت حماس بإبرام اتفاق شراكة سياسية على برنامج مشترك مع فتح تحديـدا، يمكـن القـول ان                    

على تخطي صعاب اخرى أيسر، بينما لو اضطرت لتشكيل         فرص نجاح حكومة الحركة ستكون أقوى وقدرتها        
حكومة حمساوية مدعومة بمستقلين وفصائل اخرى فإن عليها االستعداد لسيل من المناكفات الداخليـة وربمـا                
المعارك االعالمية والضغوط المتواصلة ألن بقاء فتح في المعارضة لحكومة حمساوية اشد كثيرا من معارضة               
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الفتحاوية، اذ ان فتح ما زال في يدها اهم المناصب على االطالق الرئاسة ثم االجهـزة                حماس لكل الحكومات    
االمنية والجهاز البيروقراطي التنفيذي في السلطة وقبل ذلك كله يمكنها استحضار منظمـة التحريـر كممثـل                 

  . للشعب الفلسطيني في أي وقت وتهميش كل مؤسسات السلطة
خياراتها ليست كثيرة ولكنها تمتلك رصيدا جيدا من النجاحات التي حققتهـا            المعادلة امام حماس ليست سهلة و     

سابقا وسمعة طيبة في اوساط المواطنين، وشرعية انتخابية عالية الجودة، وعالقات عربية يمكـن ان تتطـور                 
  .ورغبة دولية في شريك قوي قد تستطيع حماس اقناعها انها االجدر به

  2/3/2006الخليج اإلماراتية 
  
  

  بدأ الدولتين هو األساس لحكومة ائتالف وطنيم .55
  محمد ياغي

في كل مرة يلتقي فيها ممثلو حماس مع ممثلي التنظيمات السياسية الفلسطينية المختلفة لبحث فـرص تـشكيل                  
حكومة ائتالف وطني، تصدر عن هذه التنظيمات تصريحات، بصيغ لغوية ايجابية تحمل الموافقة المـشروطة               

اتفقت مع حماس على البرنامج السياسي، لكنها تصريحات غامضة أيضاً، لعـدم وضـوح              على المشاركة إذا    
هل المقصود االتفاق على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق باعتبارها الخطة الوحيدة           . المقصود بالبرنامج السياسي  

نفيـذها، والتـي    المطروحة من قبل المجتمع الدولي اآلن لحل الصراع بتفصيالتها التي نعلـم جميعا استحالة ت             
نعلـم أيضا، أن كتائب المعارضة المسلحة قبل الحكومة القادمة لحماس ترفضها بشكلها الحالي؟ أم المقـصود                
االتفاق على ضرورة االستمرار بممارسة كافة أشكال الكفاح للوصول الى هدف سياسي، وفي مثل هذه الحالة                

 إلى نهرها، أم إجبار إسرائيل على االنسحاب الـى          ما هو الهدف؟ هل هو تحرير فلسطين التاريخية من بحرها         
خطوط الرابع من حزيران، دون قيد أو شرط، ودون اعتراف متبادل واالعالن عن هدنة طويلة األمد بعـدها                  

 كحـّل نهـائي     67مع إسرائيل، أم أن المقصود هدف اقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيـران                
   المتبادل بشرعية اآلخر، وشرعية الحدود التي ستنتج عنها؟ للصراع، بما في ذلك االعتراف

التنظيمات الفلسطينية ال توضح هذه المسألة للجمهور الفلسطيني، وتكتفي بانتقاء الكلمات الفارغة على شاكلة ال               
رقنـا،  نمانع بدخول حكومة حماس اذا اتفقنا سياسيا، ونحن أميل إلى المشاركة ألن ما يوحدنا أكثر بكثير مما يف                

  . لكن هذه التنظيمات ال تقول صراحة ما تريد وما هو برنامجها السياسي الذي تلتقي أو تختلف فيه مع حماس
برنامج منظمة التحرير الذي اتفق الجميع عليه خالل عشرات السنين هو العودة، وحق تقرير المصير، وبنـاء                 

، أن يشكل نقطة االلتقاء مـع حمـاس لتـشكيل           الدولة المستقلة، وكان يمكن لهذا البرنامج بغموضه لو استمر        
حكومة الوحدة الوطنية، لكن هذا البرنامج أصبح ذا معالم واضحة بإعالن الدولة الفلسطينية في المنفـى عـام                  

، ثم جرى الحقاً لذلك تحديد حـدود        181، استنادا إلى قرارات الشرعية وأساسها كان قرار التقسيم رقم           1988
 والدخول في مفاوضات مدريد وأوسلو لتنفيذ هذين        338 و 242شودة باالعتراف بقراري    الدولة الفلسطينية المن  

وبغض النظر عن االتفاق أو االختالف على نتائج هذه المفاوضات وجدواها، إال أن الثابت هـو أن                 . القرارين
ان وأن الحـل    حدود الدولة الفلسطينية بالنسبة لفصائل منظمة التحرير أصبحت خطوط ما قبل الرابع من حزير             

يجب أن يستند إلى قيام دولتين على أرض فلسطين التاريخية بحدود معترف بها، وأصبح ذلك مصدراً لإلجماع                 
  . الوطني داخل منظمة التحرير

هنالك بالطبع الشروط الدولية    .. بتكليف حماس تشكيل الحكومة القادمة، يجري البحث عن قاسم سياسي مشترك          
مثالً .. شروط ال يمكنها أن تكون أساساً التفاق سياسي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية           واإلسرائيلية، لكن هذه ال   

لماذا تطالب بذلك إذا كانت منظمة التحرير معترفة بإسرائيل، وأنجـزت           .. مطالبة حماس باالعتراف بإسرائيل   
المقابـل مـن    ثم هل يطلب فـي      .. اتفاقات سياسية معها، وهي المسؤولة عن ملف المفاوضات وليس الحكومة         



 

 27

جميع األحزاب االسرائيلية أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني بأرضه ودولته؟ ثم كيف يمكن االعتراف بدولـة                
أما ما يتعلق بالتزام حماس باالتفاقات الموقعة، فما ينفذ علـى           .. إسرائيل دون االتفاق مع األخيرة على حدودها      

تحتل الضفة، وتحتجز االموال، وتتحكم في المعـابر، وتقـوم   إسرائيل  ..االرض فعليا ال عالقة له بأية اتفاقات      
بشكل انتقائي بإبراز االتفاقات متى شاءت كورقة ضغط علينا، وتجاهلها متى أرادت إن لم تخدم مصالحها، وال                 

أما المساعدات الدولية التي تقـدم للـشعب        .. أعرف على وجه الخصوص ماذا بقي من االتفاقات لاللتزام بها         
 إسرائيلية بشأنها، وإنما اتفاقـات دوليـة فلـسطينية          - من خالل السلطة، فال توجد اتفاقات فلسطينية       الفلسطيني

حولها، وهي تقدم للسلطة ليس حباً فيها، وإنما منعاً النهيارها بما يتركه ذلك من نتائج أهمها عـودة اسـرائيل                    
وسلو وما نتج عنه من سـلطة واتفاقـات         أما اتفاق أ  .. كدولة محتلة، لتتحمل مسؤوليتها عن الشعب الذي تحتله       

اقتصادية وسياسية أخرى فالجميع يتعامل مع إفرازات أوسلو كحقائق على األرض، خصوصاً ان جميعها هـي                
أمـا مـا    .. اتفاقات مرحلية ال يمكن لها أن تكون ملزمة الى األبد ما لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية للصراع                 

وجود تنظيم فلسطيني ال يمارس العنف حاليا، وبالتالي فإن حماس ليست استثناء،            يتعلق بنبذ العنف، فال أعتقد ب     
وال يمكن مطالبتها بذلك واستثناء اآلخرين منه، بل إن حماس متهمة بأنها تخلت عن مربع المقاومة كما صرح                  

إذاً، ما هـي    . المقصود هنا أن الشروط الدولية ال يمكن لها ان تكون شروطاً فلسطينية لحوار داخلي             .. البعض
  الشروط الموضوعية لوالدة حكومة وحدة وطنية؟ 

هل تقبل حماس بمدأ الدولتين وفق حدود آمنـة         : لعل المدخل األساس لالتفاق هو توجيه السؤال التالي لحماس        
 ، وهل تقبل تبعاً لذلك مبادرة السالم العربية المعلنة فـي آذار    67ومعترف بها على االراضي المحتلة منذ العام        

نعم علنية، صريحة، فإن وسائل النضال، على أهميتها، للوصول لهذا الهدف، وكيفيـة              إن كانت هنالك  . 2002
مخاطبة المجتمع الدولي بلغة واحدة، وكيفية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني لتحقيق ذلك، وكيفية استكمال ملف               

أما إذا كانت اإلجابة عـن      . ني ومسؤول هي جميعها ملفات يمكن االتفاق بشأنها بحوار هادئ، عقال        .. اإلصالح
السؤال السابق هي ال صريحة، أو لعم غامضة، أو دولتان مقابل هدنة بدالً من سالم دائم، أو دعونا نرى ماذا                    
ستقدم اسرائيل قبل أن يسألنا أحد عن برنامجنا، وعن مشاريعنا للمستقبل، فهذه االجابات ال تحمل في داخلهـا                  

  . ل الى حكومة وحدة وطنيةرغبة حقيقية في التوص
حكومة الوحدة الوطنية يجب أال تكون بأي ثمن، ويجب عدم السماح بتبديد اإلنجاز الوحيد لالنتفاضة الفلسطينية                

، 67األولى وهو االعتراف العالمي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على االراضي المحتلة منذ العام                
قرن الماضي عندما كان عدم وضوح مطالب منظمة التحريـر سـبباً فـي              والعودة الى ستينيات وسبعينيات ال    

نحن بحاجة الى خطاب    . حصار الشعب الفلسطيني، ومبرراً لحصار قيادته وللسعي للقضاء على ممثله الشرعي          
سياسي مسؤول ومفهوم يمكن التقدم به للعالم وليس الى خطاب حالـم، رومانسي، وغير واقعي يعطي إسرائيل                

بررات لتنفيذ مخططاتها األحادية تحت سمع وبصر العالم، وبدعم منه كما حصل خـالل االنـسحاب                ذرائع وم 
  .اإلسرائيلي من غزة وفق صيغها وشروطها هي

قد يرغب البعض في القول بضرورة إعطاء حماس فرصـة للتعامل من موقع السلطة مع حقـائق األشـياء،                  
مع العالم المحيط بها، واالستجابة لمتطلباته، وبالتالي قيامهـا،  لتكتشف بعدها، وبنفسها ضرورة التعامل بواقعية    

مع الوقت، بعملية تغيير لبرنامجها وسياساتها، كما حصل مع فتح تاريخياً، واالستنتاج تبعـاً لـذلك بـضرورة         
.. مشاركة حماس لحكومتها على قاعدة برنامج سياسي غامض لتوفير الحد األدنى من شروط اإلجماع الوطني              

هذه الرؤية قاصرة ألنها ترهن للزمن مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، وضارة ألنها تحـرم الـشعب                لكن  
الفلسطيني من اإلجماع العالمي المتشكّل حالياً بضرورة إنشاء الدولة الفلسطينية كحل نهائي للـصراع، وهـي                

رفاً فكرياً، بل شرط لالنتصار،     وضوح الهدف ليس ت   .. عودة فوق ذلك كله لسياسات جربت سابقاً وأثبتت فشلها        
  .وحكومة وحدة وطنية بال هدف سياسي واضح الـمعالـم هي حكومة انغالق وطني

  2/3/2006األيام الفلسطينية 
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  هل فشل المشروع األمريكي لدمقرطة العرب؟  .56

  إميل أمين
ة مكرسة لخلق مناخ     تهدف إلى دعم سياسة خارجي     2007الميزانية التي اقترحها الرئيس بوش للسنة المالية        * 

وبالرغم من أن   . أكثر مالءمة لتقدم الحرية والديمقراطية وعليه يجب دعم عمليات تقدم الديمقراطية حول العالم            
عمليات االنتقال إلى الديمقراطية صعبة حقا خاصة في الشرق األوسط إال أنـه ينبغـي أن يكـون للـشعوب                    

عمليات تقدم الديمقراطية مهما كانت صعبة تفضل دوما على         صورتها ويجب أن تؤيد الواليات المتحدة مبدأ أن         
  .استقرار الديكتاتوريات الزائفة

شباط أمام لجنة العالقات الخارجيـة      /هكذا شهدت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس منتصف فبراير        
في الميزانية المقترحـة    التابعة لمجلس الشيوخ األمريكي حول مشروعات الديمقراطية واألرصدة الممنوحة لها           

وحديث رايس يفيد بـالمطلق أن إدارة       .  مليار دوالر  9.31 والتي يبلغ نصيب الخارجية منها نحو        2007للعام  
  .بوش ماضية في مشروعاتها الرامية لدمقرطة العرب والمسلمين بشكل خاص

مشهد لوحة تصادمية داخل    لكن تصريحا آخر استوقفنا شكك في قدرة أمريكا على نشر الديمقراطية يجعل من ال             
في ) جمهوري(األروقة األمريكية إذ شكك هنري هايد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب األمريكي              

قدرة الواليات المتحدة على نشر السالم واالستقرار حول العالم بتشجيع وتمويل الديمقراطية فيما وصفه بالنظرة               
ة التي ترتكز عليها الديمقراطية وحدها ليست ذات جدوى وأرجع ذلـك            الذهبية، وأكد هايد أن الوصفة السحري     

إلى أنها تحتاج إلى قوة دافعة ال حدود لها، ورهن للوقت والموارد بال نهاية وهو ما لن تقدر الواليات المتحدة                    
  .عليه
يحق هل  : التساؤل الواجب طرحه قبل الدخول في عمق أطروحة نجاح أو فشل مشروع دمقرطة العرب هو              * 

للواليات المتحدة الحديث عن الديمقراطية بادئ بدء في ضوء ما يجري داخلها من انتهاكـات سـافرة ألوجـه        
  .العدالة؟

اإلجابة ندعها للكرستيان ساينس مونيتور، المجلة األمريكية العريقة وعلى لسان محررها بات هولت والذي يقر               
حديث إدارة بوش التي شنت في اآلونة األخيرة حملة         ويعترف بأن هناك حالة من الزيف الواضح والفاضح في          

انتقامية شرسة على المنددين بأداء أجهزة األمن األمريكية في الداخل تتضمن التهديد باإلقالـة مـن العمـل أو        
اإلقالة الفعلية لدفع المعترضين على سياسات بوش وأجهزته، للصمت ناهيك عن الحديث الذي كثر أخيراً عـن                 

تخطت الثالثة آالف اسم للمعترضين على الحروب األمريكية الخارجية وهذه في مجملها ليـست              قوائم ولوائح   
  .إال آليات عرفت عن الدول الديكتاتورية إلرهاب مواطنيها

إن مشهد بوش اليوم داخل الواليات المتحدة هو أقرب ما يكون لمشهد الرئيس األمريكي لينـدون                : يقول هولت 
ة لبالده بعد أن أقحمها في حرب فيتنام وتسبب في تمريغ سمعة أمريكا في وحل               جونسون الذي خلف أسوأ سمع    

الحرب واألكاذيب ويستحضر من الماضي البعيد مشهد جونسون الساعي إلى الكـونجرس الستـصدار قـرار              
الحرب على فيتنام بحجة اعتدائها على مدمرات أمريكية وهو ما ثبت أنه ادعاء غير صحيح الحقا وكذلك فعل                  

ش في الحرب ضد العراق والحقا عمد إلى التالعب ببعض ما جاء في نصوص الدستور األمريكي من اجل                  بو
  .انتهاك الحريات الداخلية بزعم مواجهة اإلرهاب

والتساؤل الذي يطرحه هولت كيف للعالم أن يصدق أننا نريد نشر الديمقراطية في الخارج بينما الديكتاتوريـة                 
فيما المشهد الجديد الذي كشفه التلفزيون االسترالي خالل األيـام           ب يمينا ويسارا؟  في طريقها الى الداخل تضر    

الماضية لعدد من الجنود األمريكيين يقومون على تعذيب المعتقلين العراقيين إضافة إلى تقرير منظمة حقـوق                
ألمريكيـة، يجعـل     معتقل أكثرهم عمدا داخل المعتقالت ا      100اإلنسان األخير والذي أشار إلى وفاة أكثر من         

العرب والمسلمين أكثر كفرا بكل تصريح أمريكي يزعم الحديث عن العزم والتصميم األمريكيين علـى نـشر                 
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الديمقراطية في الشرق األوسط، وآخر هذه التصريحات ما أكدته وزارة الخارجية األمريكية على لسان الناطق               
ي تشجيع التحول الديمقراطي في الـشرق األوسـط       باسمها شون ماكورماك من أن الواليات المتحدة ستستمر ف        

لقد أوضح الرئيس بوش أنه ال يعود للواليات المتحدة بـل لـشعوب             : عبر االنتخابات الحرة والنزيهة، مضيفا    
المنطقة أن تقرر من سيكون الفائز في تلك االنتخابات ومن سيقودها ونعتقد بأن مستقبل أمننا مرتبط ارتباطـا                  

وقد أكد ماكورماك في تصريحاته على أن الديمقراطيـة رغـم           . يمقراطية في الشرق األوسط   وثيقا باألجندة الد  
فيمـا يمكـن أن يكـون المـسار     : صعوبتها تبقى أفضل الخيارات المطروحة وتعطي أفضل النتائج، مـضيفا     

طي النتائج  الديمقراطي وفتح القواعد الديمقراطية في دول الشرق األوسط صعبا ومملوءاً بالمطبات إال أنه سيع             
  .في النهاية

والحقيقة أن مشهد التأكيدات الصادرة عن الخارجية األمريكية يقودنا إلى تساؤالت عدة عـن مـدى القناعـة                  
األمريكية بها على ضوء ما تحقق من نتائج في االنتخابات التشريعية التي جرت في مصر وفلسطين ومن قبل                  

نتائج تتفق وتتسق مع المصالح األمريكية بما يدعو للمزيد من          في العراق والمرشحة في بلدان عدة، وهل تلك ال        
الدفع والزخم للديمقراطية في المنطقة أم أن ما تحقق من نتائج عبر صناديق االقتراع يمثـل كارثـة جعلـت                    
واشنطن في حقيقة األمر تعيد قراءة أوراقها الخاصة بدمقرطة المنطقة من منطلق أن الديمقراطية ليست دائمـا                 

  .حل بالنسبة لمصالحها  والتعبير هنا لريتشارد هاس رئيس مجلس العالقات الخارجية األمريكيةهي ال
هل تحولت خطة الرئيس األمريكي لنشر الديمقراطية إلى إخفـاق تـام؟            : وفي هذا اإلطار يجدر بنا التساؤل     * 

إن جورج بـوش لـيس      : هكذا يتساءل فريد زكريا رئيس تحرير مجلة النيوزويك في عددها قبل األخير قائال            
بالرجل الذي يراجع قرارا اتخذه ولكن حتى هو عاود التفكير أخيرا في آراء قالها، فمنذ الحـادي عـشر مـن                     
سبتمبر جعل بوش من مسألة ترويج الديمقراطية في الشرق األوسط أساس سياسته الخارجية ودفع بهذه القضية                

واقع الحال يشير إلى أن نهج بوش أثمر فـي الـشهور             نا؟فماذا كانت النتيجة نتساءل نحن من جانب      . بكل قوته 
األخيرة ثمارا تنافي وتجافي التوجهات األمريكية مهما حاولت وزارة الخارجية المكابرة والظهور بمظهر مـن               
ال يهمه األمر فقد فازت حماس في الضفة الغربية وغزة وقبل ذلك شهدنا هذا النهج يعزز من مكانة حزب اهللا                    

هو الجماعة التي توصف في الغرب بأنها منظمة إرهابية أما في العراق فإن سياسة بـوش جلبـت                  في لبنان و  
للسلطة أحزابا دينية محافظة لها ميليشيات خاصة بها، وفي مصر عزز هذا النهج من موقع اإلخوان المسلمين                 

ن ساللتها على حد تعبيـر      وهو واحدة من أقدم الجماعات األصولية في الوطن العربي التي يعد تنظيم القاعدة م             
  .فريد زكريا

إن الطريقة الوحيـدة    : وعودة سريعة إلى خطاب حالة االتحاد األخير للرئيس بوش نراه يقول عن الديمقراطية            
لهزيمة اإلرهابيين في نهاية المطاف هي هزيمة رؤى الكراهية القائمة والخوف وذلك عن طريق تقديم البـديل                 

حرية السياسية والتغيير السلمي ولذا فإن أمريكا تؤيد اإلصالحات الديمقراطية فـي            المفعم باألمل المتمثل في ال    
جميع أنحاء الشرق األوسط الكبير وأن الديمقراطيات تزرع األمل مكان االسـتياء وتعـزز احتـرام حقـوق                  

ئج المواطنين وجيرانهم وتساعد في الحرب ضد اإلرهاب، إال أن ما ذكره بوش مقارنة بمـا آلـت إليـه نتـا                    
هل هذا الكالم ينطبق على     : االنتخابات التشريعية األخيرة السابق ذكرها، قد جعل المحللين السياسيين يتساءلون         

إن مـا جـرى     : تجيب الفاينانشيال تايمز عن هذا بالقول      األشخاص القادمين للسلطة في الوطن العربي اليوم؟      
ن عن مراجعـة كـل الخطـط المتعلقـة بنـشر          أخيراً جعل المحافظين الجدد المحيطين بالرئيس بوش يتحدثو       

الديمقراطية في الشرق األوسط ذلك أنه ومنذ الفوز الكاسح ل حماس انهالت على مكتب بوش عشرات التقارير                 
والدراسات التي تنصح بالتروي واإلبطاء في مسألة نشر الديمقراطية في الشرق األوسط ومما عزز من قـوة                 

 المراكز البحثية والفكرية المحافظة والداعمة لإلدارة الجمهورية في         هذه الضغوط توصيات عديدة صدرت عن     
البيت األبيض والتي تمثل أصال مؤسسات صنع القرار في واشنطن حيث دعت بدورها إلى عدم الضغط على                 
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األنظمة العربية والتوقف عن المضي قدما في اتجاه فرض نموذج نشر الديمقراطية في شرق أوروبا على دول                 
  .ة اإلسالميةالمنطق

ومن بين هذه النصائح والنداءات التي تدعو بوش إلى عدم التسرع والضغط من أجل فرض الديمقراطية علـى                  
الشرق األوسط ما قاله أريل كوهين الباحث في مؤسسة هيريتاج والتي تمثل مركز الدراسات المحافظ الـداعم                 

 هو أن عملية نشر الديمقراطية يجـب أن يـتم    للسياسة الخارجية لبوش من أن الدرس المستفاد من فوز حماس         
إبطاؤها وإضفاء صبغة واقعية عليها إضافة إلى وجوب اعتبار الدمقرطة عملية طويلـة المـدى معتبـرا أن                  

ورأى كوهين في ورقة بحثية عن الشرعية التي اكتسبتها حماس بفوزهـا             .االنتخابات ليست هدفا في حد ذاته     
النظر إليها باعتبارها حادثا كارثيا يوجب إعادة تقويم السياسة األمريكية المتبعة           في االنتخابات أنه يجب أن يتم       

  .في الشرق األوسط
أما نيكوالي جفوسديف رئيس التحرير التنفيذي لدورية ناشيونال انترست األمريكية التي تروج التباع سياسـة               

الفعل يشككون في الطرح الـذي عبـر       خارجية واقعية فقد رأى بدوره أن بعض المسؤولين األمريكيين اخذوا ب          
إن نشر الديمقراطية يمثل ضـرورة      : عنه بوش في خطاب التنصيب لواليته الثانية قبل أكثر من عام حين قال            

  .أخالقية ومصلحة وطنية أمريكية
فتح ولعل كاتبا متنفذا بقدر فريد زكريا احد كبار الداعين لألمركة والدمقرطة والعولمة يصل إلى قناعة تجعلنا ن                

النقاش ومن جديد حول لماذا تفشل المشروعات األمريكية الرامية الى الديمقراطية رغم أن عددا كبيـرا مـن                  
الدول المنشود إجراء إصالحات بها عرفت أنظمة ليبرالية وديمقراطية ومجالس نيابية متقدمة مثل مصر التـي                

  كونت أول برلمان لها في نهاية القرن التاسع عشر؟
ي نهاية مداخلته وحتى ال نهضم بوش حقه فقد أصاب حين جادل بقـوة أن المـساعدة العميـاء                   يقول زكريا ف  

لألنظمة الديكتاتورية في الشرق األوسط كانت سياسة ثمرتها القمع وعدم االستقرار ولكنه حتى اآلن لـم يجـد                  
طقة وأحـد األسـباب     طريقة أصيلة للمساعدة في نشر اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المن          

الرئيسية في ذلك هو أن الواليات المتحدة والغرب عموما ال ينظر إليهما في المنطقة على أنهما يتصرفان مـن                   
خالل نوايا طيبة حقيقية أو كحلفاء لشعوب هذه البالد الطامحة إلى حياة أفضل ويخلص لنتيجة هي صحيح أننا                  

ية، لكننا لم نستطع حتى اآلن إنشاء شراكة حقيقية في مجتمعـات            أوقفنا شراكتنا مع أنظمة الشرق األوسط القمع      
هل لو كانت أمريكا جادة في مشروعاتها وصادقة النوايا هل كانت           : الشرق األوسط وهذا بدوره يجعلنا نتساءل     

  .وجدت لها موطئ قدم ومدخال حقيقيا؟
 نظـرة حقيقيـة لـإلرادة    ومن المعروف أن العقل الباطن يفضح صاحبه على حين غرة وهو مـا يـستتبع             * 

األمريكية فهل هي بالفعل جادة في مساعدة شعوب المنطقة أم أنها تحمل في ثنايا أضـلعها شـرا مـستطيرا                     
دون تهوين أو تهويل من جانبنا نعود إلى ما جرى في مجلس الـشيوخ األمريكـي فـي              لشعوب هذه المنطقة؟  

ارت وزيرة الخارجية األمريكية كونـدوليزا رايـس        تشرين أول من العام الماضي حينما أث      /أواخر شهر أكتوبر  
إن األيديولوجيـة   : جدال واسعا في جلسة االستماع حول السياسات الخارجية األمريكية بتصريحات قالت فيهـا            

الحاكمة في الشرق األوسط هي أيديولوجية كراهية متطرفة قاسية لها جذورها في الشرق األوسـط الموبـوء                 
يا المتجذرة يبقى الحل الوحيد واألكيد هو االجتثاث فهل في خطط السياسة الخارجية             بالخبث وفي مواجهة القضا   

األمريكية إبادة شعوب المنطقة بأكملها؟ وإال فما هو الحل في مساعدة شعوب الشرق األوسط لحدوث التغييـر؟              
إيـران جهـة     مليون دوالر للمعارضة اإليرانية كفيل بتغيير بوصلة األحداث في داخـل             75وهل رصد مبلغ    

  النموذج الديمقراطي الخالق والبناء الذي تريده أمريكا؟
المؤكد أن الواليات المتحدة وباعتراف ريتشارد هاس ثانية، تفتقد رؤية واضحة وتعيش حالة من فقر الالوعي                

ت تجاه ما يجري في المنطقة ذات اإلرث الديني والتاريخي والحضاري الذي أثبتت التجربة أن إدارة بوش فشل                
في قراءته مشكالت عدة، ومن هذا المنطلق فهي في حاجة إلى سياسة خارجية تقوم على احتـرام العرقيـات                   
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وتفهم مشكالت األمم والشعوب فالديمقراطية الغناء ديمقراطية فاشلة بكل المقاييس وعندما تصبح الديمقراطيـة              
تشارع بين المبدأ األخالقي والممارسات الالأخالقية      انتقائية تزداد المأساة أما ثالثة األثافي فتتجلى في التنازع وال         

  .وهو ما يدفع الشعوب العربية واإلسالمية للكفر بمعطيات واشنطن
وإذا كانت االنتخابات األخيرة في الدول التي سبقت اإلشارة إليها قد أفرزت ثمارا ووجوها مغايرة فليس مـن                  

ارات شعبوية رافضة لـسياسات متحجـرة أو أنظمـة          فضل للضغوط األمريكية في هذا وإنما يعزى األمر لخي        
  .فاسدة كما يرى وليام فاف من النيويورك تايمز األمريكية

وفي سبيل محاولة فهم لماذا تفشل مشروعات الدمقرطة األمريكية نذكر بما قاله الدبلوماسي والمؤرخ األمريكي               
 أن يفهموا أوال ماذا يعنـي ذلـك وأن          جورج كينان عندما كتب لكي يكون هنالك حكم شعبي يتعين على الناس           

ويضيف بأنه سيكون هناك دائمـا عـدد        . يبدوا رغبة أكيدة واستعدادا راسخا للتضحية من اجل الحصول عليه         
محدود من الديمقراطيات في العالم وهو ما ثبتت صحته بالفعل ثم استطرد وبواقعيـة شـديدة تخلـو مـن أي                     

ت األخرى غير الديمقراطية أن تترك لما تمليه عليها العادات والتقاليد           رومانسية سياسية القول إن على المجتمعا     
  .بالحد األدنى من قواعد السلوك الدبلوماسي المتحضر في عالقاتها الثنائية معنا أو مع باقي المجتمع الدولي

رب اليـوم   والحقيقة أن تجربة فشل الدمقرطة ال تنسحب على المنطقة العربية فحسب وإن كان العراق الذي يقت               
من االنتحار الطائفي خير مثال على فشل هذا النموذج المستورد بل يمتد إلى ديمقراطيات وليدة في جورجيـا                  
وأوكرانيا التي تعاني من مشكالت جمة حيث احتدم الصراع على السلطة والثروة بين الشخصيات والتيـارات                

ك الدول فأضحى الدعاة الحقيقيون للديمقراطيـة       المختلفة مما هدد بتقويض التطلعات التي تتوق إليها شعوب تل         
إن اختـزال الديمقراطيـة فـي صـناديق         : مهمشين يعانون من اإلبعاد واإلقصاء وهو ما يجعلنا نكرر القول         

االنتخابات هو أمر معيب ذلك ألن ثقافة الديمقراطية ال تتشكل عبر برنامج سياسي مستورد بـل هـي نتيجـة                    
هل قضية  : ولمزيد من الموضوعية ينبغي التساؤل     .تربية الديمقراطية في المجتمع   تراكم التجارب التاريخية وال   

األمن األمريكي في مواجهة الشرق األوسط الموبوء بالخبث والكراهية  على حد تعبير كوندوليزا رايس  هـي                  
وحية فـي   الدافع الرئيسي للسياسات األمريكية في الشرق األوسط؟ أم الرغبة في إطالق منظومة الخالص الر             

ثوب مادي في المنطقة؟ اإلجابة المؤكدة هي أن هناك مصالح استراتيجية كبرى للواليات المتحدة في المنطقـة                 
. أخذت من الحادي عشر من سبتمبر منطلقا لمحاولة تحقيقها وقد أماط عنها اللثام الكاتب األمريكي برادلـي ا                 

لوثيقة صادرة في أصلها العبري وتـرى أن الخطـوة   تاير من مركز بيجن السادات للدراسات االستراتيجية، وا   
الرئيسية المتعلقة بتغييرات معالم الشرق األوسط قد بدأت فعليا مع عملية تحرير العراق، وتعتبر فعال واقعيـا                 
كما وصفها باول بأنها بيئة استراتيجية جديدة أو من األفضل اعتبارها زلزاال إقليميا أحدث تبديال عميقـا فـي                   

لسياسية للمنطقة وكنتيجة لنجاح عملية تحرير العراق من الممكن أن تنجـذب أمريكـا إلـى إحـداث                  المعالم ا 
  :تغييرات في منطقة الشرق األوسط وينبغي لهذا التغيير أن يكون وفقا لما يلي

  .يجب أن تمنح األنظمة المعارضة لمصالح الواليات المتحدة الفرصة في إصالح مواقفها أو أن تزيلها نهائيا0
جب أن تسعى إلى نشر الديمقراطية في منطقة الشرق األوسط حيث إنه يمكن تطبيق ذلك من دون المـساس                   ي0

  .باألنظمة الحالية
  ..يجب أن تسعى الواليات المتحدة إلى إحداث تغييرات في أنظمة الحكم في كل أنحاء العالم0

الءمة وسـهولة علـى الواليـات المتحـدة         العالم ازداد الوضع م    فكلما ازداد تطبيق الديمقراطية التحررية في     
  .األخرى للمحافظة على سيطرتها على الدول

إن : أما ما يكشف زيف إدارة بوش حال المفاضلة بين المصالح األمريكية ومبدأ الديمقراطية فيتجلى في القـول          
ـ                 ذلك فإنـه إذا    األمر المهم جدا هو أن هذه الحكومات يجب أن تدعم وتحترم مصالح الواليات المتحدة وتبعا ل

حصل توتر بين تطبيق الديمقراطية والحكومات المؤيدة ألمريكا مثل الحركة الفرعونية في مصر الحديثة على               
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حد قول الوثيقة  حاليا في مصر فعندئذ سيكون الخيار األفضل بالنسبة للواليات المتحدة هو الحفاظ على حكومة                  
  .موالية

عذار الليبراليين العرب المنحولين الذين يشكلون طابورا خامسا فـي  والواقع الذي يفرض ذاته رغم تبريرات وأ      
اآلونة األخيرة في المنطقة هو أن القوة العسكرية األمريكية لم يتم تجهيزها لتستخدم في مساع اجتماعية وإنمـا                  

 شـاهد   يكون استخدامها األمثل في تقديم المصالح األمريكية على أي أمر آخر وفي تدمير أعداء أمريكا وخير               
على صحة هذا الحديث هو أنه بعد الغزو األمريكي للعراق تحدث وزير الخارجية األمريكي آنذاك كولن باول                 

عن بيئة استراتيجية جديدة في منطقة الشرق األوسط علـى أنهـا            ) 2003ايار  / مايو 4(  األمريكية    CBSلقناة  
: األمريكية هي التي خلقت هذه البيئة وأضـاف       أحد األشياء المهمة التي يتضمنها هذا النصر والقوة العسكرية          

نحن األمريكيين مهيمنون على العالم وينبغي على الدول األخرى أن تعتبرنا كذلك، وأن التصرف وفقـا لقـوة                  
الدفع التي خلقتها أمريكا لمواجهة المخاطر األخرى التي تواجه السيطرة األمريكية سوف يؤكد ذلك وفي الواقع                

  .أن هذا ما تم
ب حرب األيام الستة تندر وزير دفاع الكيان الصهيوني وقتها موشي ديان على العرب بـالقول إنهـم ال                   عق* 

يقرأون وإذا قرأوا ال يفهمون وإذا فهموا ال يملكون أي آلية لتغيير األحداث لكن الواقع اليوم هـو أن العـرب                     
ب أن قضية الديمقراطية أو الدمقرطـة       أصبحوا يقرأون مليا األحداث ويتوقفون عند المنعطفات التاريخية وأحس        

األمريكية أضحت بضاعة مغشوشة يرفضها العرب وتشجبها الشعوب العربية ذلك ألنها ديمقراطية مـن دون               
تقدم اجتماعي، ديمقراطية شكلية تقوم فقط على حرية قبول قواعد الرأسمالية الغربية وكما يـرى أحـد كبـار                   

ن اتباع هذا الطريق لن يؤدي إال إلى انهيار اجتماعي شامل خـصوصا             المفكرين العرب الدكتور سمير أمين فإ     
ما نفع هذا النوع من الديمقراطية أصال؟ والحال أن ما تسعى إليـه أمريكـا هـو      : أن الشعوب العربية تتساءل   

  .ديمقراطية سياسية من دون تقدم اجتماعي رغم الرايات الفاقعة واألصوات الزاعقة من بوش إلى رايس
  2/3/2006اإلماراتية الخليج 

  
  خيار التفاوض مع حماس .57

 عوزي بنزيمان
عندما طُلب من موشيه ديان أن يعلل استعداده لتقديم تنازالت كبيرة للمصريين حتى يتوصل الى اتفاق الـسالم                  

شرم الشيخ من دون سالم أفضل من الـسالم         : أوضح الذي كان قد قال قبل ذلك بسنوات       ،  1979معهم في العام  
. ليس من حق أية حكومة اسرائيلية أن تضيع فرصة التوصل الى سالم مع دولة عربيـة               : م الشيخ من دون شر  

من األجدر أن نـذكر     . فنحن طوال السنين نصرح بأننا نمد أيادينا للسالم، وأن جيراننا هم الذين يرفضون ذلك             
ـ               ي ايجابيتهـا فـي عالقـات       هذا الـموقف الذي أدى الى إحداث االنطالقة التاريخية التي ال يوجد لها مثيل ف

  .اسرائيل مع العالم العربي في سياق قيامنا ببلورة موقف من القيادة الفلسطينية الجديدة برئاسة حماس
هـذا  . اسرائيل ال تمد يدها بالسالم لحماس، وهي تصرخ محتجة على نجاحها في االنتخابات بدال مـن ذلـك                 

لة من الخطوات غير االخالقية وغير المتعقلـة وعديمـة          االحباط يجر حكومة ايهود اولمرت المبتدئة الى سلس       
الخصام المعلن من قبل حكومة اسرائيل مع الفلسطينيين هو تجسيد جديد الـى أن الغـضب هـو             . الفائدة ايضا 

غضب صانعي القرارات في القدس على االنقالب في السلطة الفلسطينية يدفعهم الى التورط في              . مستشار سيء 
يجدر باولمرت أن يصحو وأن يقوم بصياغة خطة عمل تتالءم مـع حقيقتـه              . بلة وإرباك تناقضات داخلية وبل  

بذلك لن تكون هناك حاجة الى تنظيف ما ترتكبه تسيبي ليفني التي جرها حماسها              . الداخلية وفرضها على رفاقه   
المواجهـة  المفرط الى التصريح بأن محمود عباس غير ذي صلة، وأنه لن تكون هناك حاجة الى خاسرين من                  

  .مع حماس لكسب التأييد الدولي أو االلتواء في قضية تحويل العوائد المالية للسلطة
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اذا . كل ما يتوجب على اسرائيل فعله هو أن تعلن بأنها مستعدة للتفاوض مع أية قيادة فلسطينية حول الـسالم                  
. رفض فليتحمـل النتـائج     فعلى الرحب والسعة، واذا      -رغب محمود عباس في القدوم الى طاولة المفاوضات       

على الحكومة أن تجلس بهدوء وأن تدع حماس تتصبب عرقا من عبء ادارة السلطة وتوفير الخبـز والعمـل                   
للناس وتلبية توقعاتهم واطالق سراح السجناء وضمان القانون والنظام في ظل تحركات واعمـال الميليـشيات                

يلية على العمليات واطالق صواريخ القسام والتكيـف        المسلحة االخرى ومواجهة ردود الفعل العسكرية االسرائ      
  .مع الخطوات الدولية الحازمة في حالة قيامها بخطوات رعناء

يراقبـون مـا    : في دائرة صانعي القرارات السياسية في القدس، هناك رأي شائع بأن هذا ما يفعلونه بالـضبط               
اولمـرت ووزراؤه   .  الى نفسه في المرآة    هذا خطأ من ال ينظر    . يحدث في السلطة ببرود أعصاب وال يتدخلون      

ومن بينهم رئيس الشاباك ورئيس هيئـة االركـان واختـصاصيو وزارة الـدفاع يبـدون مثـل        ،  ومستشاروه
هم يعتقدون أن اسرائيل قادرة على      : المنطق الذي يحركهم معاكس   . المذعورين، وليس كمعقل قوي للثقة بالنفس     

طة، وأن الرسائل الحازمة التي تطلقها اسرائيل ستقنع العالم بأن ال يزيل            التدخل لتغيير الواقع السياسي في السل     
هم يتحركون بدافع من االعتقاد بأن من األفضل اسـتباق          . سور عدم الشرعية الذي ارتفع لحظيا، حول حماس       

 حتى ال تنصب في الضفة الغربية منظومة صاروخية شـبيهة           -األحداث، ومنع ترسيخ حكم حماس ولو بالقوة      
ليس من الممكن طبعا تجاهل نظرية حماس والخطر األمني الكـامن            .منظومة حزب اهللا على الحدود الشمالية     ب

وال يمكن االستخفاف بالتهديد الذي تشكله سلطة مقاتلة مدعومة من ايـران            . في نهجها األساسي تجاه اسرائيل    
ال يتوجب إغفال احتمالية نـشوء عمليـة   ومع ذلك، . لدولة اسرائيل وهي تتحرك بدافع الرؤية الدينية المتطرفة 

االعـالن أن   : هناك موقف واحد غيـر مقبـول      . ف.ت.اعتراف متبادل بين اسرائيل وحماس كما حدث مع م        
من ال يريد التفاوض مع حماس، فهو مدعو لالنسحاب من الـمناطق وتحويل الحكـم              . حماس ليست ذات صلة   

  .اخليةالجديد في رام اهللا وغزة الى مشكلة فلسطينية د
 عن هآرتس

2/3/2006األيام الفلسطينية   
  

 الدول المانحة تغطي السياسة االستعمارية االسرائيلية  .58
 عميرة هاس

 من قبل أن ى مليون يورو اخر120 الفلسطينيين أن ال يرحبوا بقرار االتحاد االوروبي بمنح الفلسطينيين ىعل
 الدول المانحة بمواصلة تعويض الفلسطينيين عن اسرائيل هي الملزمة بالسرور لقرار .تتشكل حكومة حماس

التدهور االقتصادي الناجم عن االحتالل االسرائيلي، ألن الشعب الفلسطيني لم يتحول الي شعب يتسول 
 .الصدقات من العالم بسبب الكوارث الطبيعية، وانما هي عملية االستعمار التي تقوم اسرائيل بتسريعها

 االراضي الفلسطينية، وتوسيع البناء لليهود وحدهم، وضم اراضي فلسطينية أحد أوجه تواصل السيطرة علي
الوجه اآلخر لالستعمار هو نظام . واسعة السرائيل، االمر الذي يحطم الضفة الي جيوب وسجون للفلسطينيين

ين القيود المتطرفة التي تفرضها اسرائيل علي حركة الفلسطينيين بين سجونهم وجيوبهم في داخل الضفة وب
 .الضفة وغزة

التبرع االوروبي الموعود الذي يهدف في جزء منه الي دفع رواتب القطاع العام الفلسطيني، يشير الي أن 
وايضا . اوروبا تجد صعوبة حتي في منع اسرائيل من نهب اموال الضرائب والجمارك التي تعود للفلسطينيين

 خالفا للضغوط التي مارستها - العادة المال المنهوبان اوروبا تقدر أن الواليات المتحدة تضغط علي اسرائيل
صحيح أن هذه . في بداية االنتفاضة عندما قامت اسرائيل بايقاف التحويالت المالية المستحقة للفلسطينيين

هذه اموال فلسطينية يحظر . االموال تسرق في اسرائيل وموانئها، ولكن عن صفقات للقطاع الفلسطيني الخاص
هي تشمل . ئدة في الخزينة االسرائيلية بدال من أن تصل الي وزارة الصحة أو التربية الفلسطينيةأن تُراكم الفا
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يتكون من )  مليون دوالر شهريا35(ثلث واحد . ثلثي المداخيل النابعة من النشاط االقتصادي الفلسطيني
ان من الممكن ان تكون هذه المبالغ ك. الضرائب التي تسرق مباشرة من النشاط االقتصادي في الضفة وغزة

اكثر من ذلك بكثير وداعمة للميزانية الفلسطينية الجارية لوال الخطوات االسرائيلية ضد االقتصاد الفلسطيني 
اسرائيل دمرت وما زالت الزراعة . وهذه ليست خطوات جديدة ترحيبا بحماس. وقدرته التطورية الكامنة

فة وغربها من خالل الجدار الفاصل والضم الفعلي لغور الفلسطينية والحديقتين الوطنيتين في شرقي الض
تدمير االراضي ومنع الفالحين من دخول اراضيهم واغراسهم وصعوبة التسويق والمس بمصادر . االردن

 .المياه ـ ادت كلها الي افالس عشرات االف الفالحين وقلصت اسهامهم في الدخل القومي الفلسطيني
ة قامت اسرائيل بالمس باحتماالت تطور الصناعة الفلسطينية عندما وجهتها من قبل حدوث االنتفاضة الحالي

 في المئة مناطق 60(نحو المناطق الصناعية المجاورة السرائيل بواسطة سيطرتها علي اغلبية اراضي الضفة 
 تراخيص البناء وخطط ى عل-ىسيطرة ـ السيطرة تعني التقييد االقص) ج المخصصة لتوسيع المستوطنات

الطريقة الثانية . طوير والتنمية الفلسطينية والقدرة علي اخراج المصانع من داخل االحياء السكنية وتطويرهاالت
 وازدادت حدة خالل السنوات الخمسة 1991 تقييد الحركة من منطقة الخري التي فرضت منذ ىارتكزت عل

تاج والتشغيل والتسويق والتجارة ال حاجة الن يكون الواحد اقتصادياً حتي يدرك عدم جدوي االن. االخيرة
عدد غير . عندما يستغرق سفر الشاحنة المحملة بالمواد الخام والبضائع ثمانية ساعات بدال من ساعة واحدة

وال . قليل من االقتصاديين برهنوا عن العالقة بين طرق السيطرة االسرائيلية وبين تدهور االقتصاد الفلسطيني
 المباشر بين قيود الحركة الفظيعة وبين تحويل اغلبية الشعب الفلسطيني الي تنقص االبحاث التي تظهر الخط

لذلك يتوجب علي  .شعب فقير محتاج ويبدو ان مبادرات مواصلة ارسال الصدقات بأنواعها المختلفة لن تقل
هذا . الولالفلسطينيين ان يخشوا وان يقلقوا ال ان يفرحوا ببيان وزارة خارجية االتحاد االوروبي من االمر ا

القرار يشير الي ان دولة اوروبا تواصل تنازلها عن ممارسة أي ضغط سياسي لوقف السياسة االستعمارية 
ارسال التبرعات هو تغطية . االسرائيلية التي تعرقل بصورة منهجية تنامي القدرات االقتصادية الفلسطينية

مع اقامة حكومة برئاسة حماس . السرائيللعجز هذه الدول وعدم رغبتها في التصادم مع واشنطن الداعمة 
حكومة . سيجدون صيغا اخري لمواصلة امداد الفلسطينيين بشبكة االنقاذ المكونة من التبرعات والصدقات

  . اسرائيل بدورها ستصرخ محتجة علي تقديم المساعدة لحماس اال انها ستفرح بينها وبين نفسها
1/3/2006 هآرتس   
2/3/2006القدس العربي   
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