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  24  كاريكاتير

***  
  

 ية   قبل نهاية المدة القانون ستبصر النورالحكومة: هنية .1
د إسماعيل هنية أن مهمة الحكومة الجديدة هي يأكت: الفت حداد عن مراسلته 6/3/2006 48عربنشر موقع  

 .وأكد ان حماس تتعمد الغموض في الطرح السياسي. التحرر واإلصالح ثم ترتيب البيت الداخلي الفلسطينية
ياب المقصود في الوضوح اننا في مأزق  نحن لدينا برنامج ونعرف ما الذي نريده بدقة وقد يبدو ان الغالئقا

 واذا تعلق االمر ، لآلخر ونسميه حنكة سياسيةهلماذا نجيز,  متسائال,ولكن نحن نسمي هذا بالغموض البناء
 مؤكدا ان حماس لن تنثر مواقفها على الطاولة وفي االعالم وستدير الوضع .بحماس يسمى غياب وضوح

معلومة في الوقت المناسب الذي تختاره هي وليس وفقا ألي ضغوط السياسي بما يتطلب وستعطي الموقف وال
وشدد ان حماس لن تتنازل عن ثوابتها االستراتيجية وان بدا بعض التقارب بين خطابها وخطاب . من أي جهة

االخرين على الساحة الفلسطينية اال انها ستظل على مواقفها الثابتة من قضايا الحقوق الوطنية ورفض 
نحن نتحرك وسط بيئة معادية عنوانها االحتالل وبعض الدول ,  قائالواضاف. شرعية االحتاللاالعتراف ب
ونعلم ان هناك محاوالت احتواء سياسي أو تدجين المقاومة وجلبنا الى مربعهم وندرك انهم , المساندة له

ا خيار الصمود في وجه ولكن لدين. اما االستجابة لشروطهم او مواجهة حرب كونية تقودها امريكامنا، يريدون 
وتطرق الى  .الضغوط وعدم الدخول في حرب مع العالم وعرض خياراتنا في الوقت والظرف المناسب

درك ان هناك محاوالت لخلق حكومات موازية ومحاوالت لسحب وأشار إلى أنه ي. الوضع الفلسطيني الداخلي
شياء بصدر رحب وعدم ارباك للحالة  نتعامل مع هذه االإال أننا, صالحيات الحكومة واغراق المؤسسة

الفلسطينية ونتحدث عن الشراكة السياسية ألننا ال يمكن ان نتناقض مع انفسنا، ولو رفضت بعض القوى فهذا 
شأنها ولدينا القدرة على تشكيل حكومة وخياراتنا في هذا المجال كبيرة وسيرى شعبنا الحكومة قبل نهاية المدة 

  .القانونية
 ماسان ح من   صالح البردويل،    إلى ما قاله  : غزة من   6/3/2006 الشرق األوسط     مراسل عاميصالح الن ولفت  

منوها الى أن الحركة ال تتوقع أن تجد        .  اجتماعي واخر سياسي   اأنجزت برنامج الحكومة التوافقي، ويتضمن شق     
ياسي، قـال ان    وفيما يتعلـق بالـشق الـس      .  االجتماعي اعتراضا من قبل بقية شركائها المفترضين على الشق       

البرنامج يتعرض الى قضية التفاوض مع اسرائيل، مشددا على وجوب ان تكون المفاوضات وسـيلة إلحقـاق                 
وأكد أنه ليس من الوارد بالنسبة لحكومة حماس أن تدير مفاوضات على النحو السابق الذي               . الحقوق الفلسطينية 

نسحاب االسرائيلي من االراضي التي احتلت عام       وأكد أن التفاوض يجب أن يكون بعد اال       . كانت تديره السلطة  
سـالح  أمـا   . قانونية ال يجوز ألحد أن يطالب حماس باالعتراف بإسرائيل        الناحية  المن  و انه   وأشار إلى . 67

برنامج يؤكد على أنه من حق الشعب الفلسطيني االحتفاظ بسالحه، والدفاع عن نفسه             العلى أن    شدد ف المقاومة،
مع ترشيد عمل المقاومة، وضبطه وتوظفيه في االتجاه الذي يخدم المصلحة           أننا  وأضاف  . لفي مواجهة االحتال  

  .الوطنية العليا للشعب الفلسطيني
 قررت ها مصدر قيادي في فتح انهكشفإلى ما :  غزة من6/3/2006 عكاظ  مراسلعبدالقادر فارسونوه 

لمجلس الثوري اتخذ هذا القرار امس ولكنه لن بشكل نهائي عدم المشاركة في الحكومة الفلسطينية، وقال ان ا
  .يعلن اال عقب استالم رأي حماس حول موافقتها على تضمين برنامج أبو مازن السياسي في برنامج الحكومة
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  مطالبة بالتفاعل مع المتغيرات االقليمية والدوليةحماس : عريقات .2
ورة الدعم العربي لحماس، لكن فـي نفـس    صائب عريقات انه ال خالف على ضراعتبر: جدة ـ  فهيم الحامد
 مطالبة بالتفاعل مع المتغيرات االقليمية والدولية، وان تتحرك ليس كحركة او حزب بل كحكومـة                هاالوقت فإن 

مسؤولة عن احترام االتفاقات وااللتزامات المنوطة بالجانب الفلسطيني اذا أرادت استمرار الدعم ليس فقط مـن      
انب الدولي ايضا وان هذا االمر يتطلب منها ان تكون جزءا من االجمـاع العربـي                الجانب العربي بل من الج    
  .حول مبادرة السالم العربية

  6/3/2006عكاظ 
  

   غير دستورية  األخيرة للتشريعيالدورة االستثنائية  :البرلمانيةالبحوث  .3
 البحوث البرلمانية بالمجلس  من تقرير حول النظام الداخلي للبرلمان صادر عن وحدة          علم   : طاهر النونو  -غزة  

 أنه ال يوجد في جميـع نـصوص القـانون االساسـي     ، حول شرعية الجلسة األخيرة مثار الخالف     التشريعي،
 فالدورة البرلمانية إمـا ان تكـون دورة عاديـة           ,دورة استثنائية بالفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس ما يسمى       

وتعقد بدعوة من رئيس السلطة أو أن تكون دورة غيـر عاديـة             سنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر         
تعقد بدعوة من رئيس المجلس بناء على طلب مقدم من مجلس الوزراء أو من ربع عـدد اعـضاء المجلـس                     

 هي غير دستورية في األساس وجاءت بناء على دعوة ممن ال            األخيرةالتشريعي وعليه فإن الدورة االستثنائية      
  . لناحية القانونية والدستوريةيملك هذا الحق من ا

  6/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

   يسمع اآلخرون منا ال عنا  أنحريصون على : مشعل .4
 وإن اختلفوا معه، وأشار إلى أن األوان        حماسأكد خالد مشعل أن الروس تفهموا موقف         :موسكو  كريم المظفر   

 فـوز   لاسـتغال إلـى   سلمين واألصدقاء في العالم     لعرب والم  داعيا ا  قد حان لتغيير قواعد اللعبة ورفع السقف،      
ورأى أن حماس في ظل االحتالل تمارس السياسة والمقاومة في          . حماس في تحوير الضغط ليتجه إلى إسرائيل      

آن، وشدد على أن حركته ستواصل سعيها من أجل الحصول على الدعم العربي واإلسالمي والدولي لكن مـن                  
 .ساد وبناء االقتصاد الفلسطيني وإطالق الطاقة اإلبداعية للـشعب الفلـسطيني  بموازاة مكافحة الف  و ,غير شروط 

 أوضح للروس أن األجنحة العسكرية في فصائل المقاومة ال دور لها في الوضع الداخلي الفلـسطيني،                 هوأكد أن 
  .تدافع عن الوطن وتقاوم المحتل حتى يرحلإال أنها 

  6/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  تعدون لحوار امريكي اوروبيمس: ابو مرزوق .5
يرى موسى ابو مرزوق ان حدود الدعم العربي للحركة ينبغـي ان يتجـاوز حـساسيات    : جدة ـ  فهيم الحامد

 التزمت باصول اللعبة االنتخابية ومن ثم يتعين على الجميع احترام           ها في االنتخابات التشريعية معتبرا ان     هافوز
ودعا الدول العربية الـى اسـتمرار        .مساعدات لن يطال حماس وحدها    هذا الخيار السيما وان العقاب بوقف ال      

وشـدد  . هاتقديم الدعم السياسي للحركة عبر اقناع الواليات المتحدة والدول االوروبية بضرورة فتح حوار مع              
يتطلب دعما عربيا ودوليا بدال مـن        على ضرورة اعادة بناء مؤسسات السلطة التي دمرها االحتالل، وهو ما          

 عن اعتقاده بأنه لن تكون هنـاك شـروط عربيـة            اعربم. ط الشروط غيث المتشنج عن وقف الدعم ووض     الحد
 تمد يدها للجميـع دون      حماسوقال ان   .  منفتحة على العالم   الحركةواعتبر ان   . الستمرار الدعم المالي للسلطة   

  .استثناء لمساعدتها على انهاء االحتالل االسرائيلي
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ان حماس مهتمة بمحاربة الفساد، وتحقيق االصالح والشفافية والعمل على ارساء            على   من ناحية أخرى  وشدد  
  .مبدأ التداول السلمي للسلطة

  6/3/2006عكاظ 
  

  بقطع  المساعداتحماس ترفض التهديدات  .6
حماس أنها ال تشعر بقلق من تهديدات الغرب بقطع المساعدات عن السلطة فور تشكيل  أكدت: الفت حداد

وقال خالد مشعل إن  . الحركة ألنها واثقة من الحصول على دعم مالي من أماكن أخرىتهارئاسحكومة جديدة ب
جميع األطراف التي تحاول أن تفرض شروطا على حماس كي تقايض حقوق الشعب الفلسطيني بالمال لن 

  .تنجح في مسعاها
  6/3/2006 48عرب

  
  عالن موقفنا  فسنكون مستعدين النا االسرائيليون بحقوقاعترف اذا :نزال .7

 اذا كان االسرائيليون مستعدين لالعتراف بحقوق الفلسطينيين وبقيام         , محمد نزال  قال : وكاالت االنباء  -موسكو  
وقال اننا ال نرفض     .دولة فلسطينية تتمتع باستقالل تام، فاننا سنكون حينها مستعدين العالن موقفنا من اسرائيل            

طلب مـن  ي ان على من يريد هذا التغييران على حماس ان تتغير لكن  نعلم اننا دخلنا مرحلة جديدة و,كل شيء 
  .االسرائيليين تغيير سياستهم

  6/3/2006الدستور 
  

  عباس يطرح مبادرة اللتحام مركزية فتح مع القواعد الجماهيرية  .8
ل محمود عباس طرح مبادرة خال     أن   :رام اهللا  مراسلها من     رشيد هالل  عن 6/3/2006الوطن العمانية   نشرت  

الجلسة الثانية لدورة المجلس الثوري التي تواصلت أمس، دعا فيها أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلـس                
حركة لالبتعاد عن مواقعهم البيروقراطية والنزول إلى القواعد واالنتشار في القرى والمدن، وذلك من              الوكوادر  

لمؤتمر العام ليـتم فـرز القيـادات المركزيـة          أجل إعادة بناء تنظيم فتح على اسس قوية وقاعدية تصل إلى ا           
  .بالتسلسل الهرمي القائم

أن أحمد قريع أوصى أمس من  , مصادر في فتحهذكرتما : ا.ب.د نقال 6/3/2006 الخليج اإلماراتية وأوردت
 لجنة فتح اقترح في ورقة شاملة قدمها ان تنشئ هنأوقالت . حكومةالحركة في الالمجلس الثوري بأال تشارك 

وأن . قوم بمهام حكومة ظل تضم مسؤولين سابقين وعناصر جديدة مهمتها مراقبة اداء الحكومة الجديدةت
تضمن هذه اللجان عدم احداث تغييرات في المؤسسات والوزارات او أي اعمال انتقامية ضد موظفي السلطة 

حكومة المقبلة ببرنامج عباس ودعا الى التركيز على تقوية مؤسسات الرئاسة وتأكيد ضرورة التزام ال. فتحمن 
  .السياسي كما اوصى ان تبذل فتح كل جهد ممكن لتفعيل منظمة التحرير

  
 حماس تتفهم انتقادات المقاتلين الشيشان  .9

 حماس عن تفهمها لالنتقادات التي وجهها إليها مقاتلون شيشان في في أعربت قيادات : غزة–أحمد فتحي 
ية القضية الفلسطينية من جهة، وحاجة الشعب الفلسطيني والحركة شددت على خصوص و.أعقاب زيارة موسكو

 وقال إسماعيل األشقر .الملحة لفتح قنوات اتصال مع بعض األطراف الدولية من بينها روسيا من جهة أخرى
واستدرك  .ننا نعي حجم معاناة الشعب الشيشاني المسلم، كونه يقاتل من أجل التحرير واالنفصالإ, من جانبه

لكننا نعيش تحت االحتالل، والدعاية الصهيونية السوداء شوهت صورة الشعب الفلسطيني، وشوهت , قائال
 إلى وقوف الحركةوأكد أيضا على حاجة  .صورة حماس، لذلك نحن معنيون بأن ننفتح على جميع دول العالم
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ني في الوقت دولة عظمى كروسيا مع قضية فلسطين العادلة؛ ألن ذلك يصب في مصلحة الشعب الفلسطي
 نحن دائما نقدم مصالح شعبنا ,وقال .الحالي مع إدراكنا لحجم األلم والوجع الذي يلحق باإلخوة الشيشانيين

يكون له كيان لنطالب بالحرية للشعب الشيشاني المسلم، ، نحن أردف قائال و.الفلسطيني على أي مصالح أخرى
نا ال نستطيع التدخل في هذه القضية؛ ألننا نعتبر أننا مستقل بحسب ما تنص عليه قوانين األمم المتحدة، لكن
  .أصحاب قضية نحملها لجميع دول العالم بدون استثناء

  5/3/2006اسالم أون الين 
  

  حماس ترد على انتقاد الظواهري لها  .10
 ردت حماس امس، على انتقاد أيمن الظواهري لدخولها العمل السياسي، وقال خالد مـشعل،               :ا ف ب، رويترز   

الحركـة  خصوصية الساحة الفلسطينية، تفرض تعامل حماس في الشأن السياسي، مضيفا أنه ال يعاب على               أن  
حماس عندما تتخذ قرارا    أن   ,بدوره، قال محمد نزال   و. عملها، خاصة أنها تمارس السياسة استنادا إلى المقاومة       

  . معها او ضدها كانواآلراء سواءم جميع ااحترا وحدها بهذه الخطوة، مشيرا الى تهااو موقفا، ستقوم قياد
  6/3/2006السفير 

  
  الجهاد تجري اتصاالت مع السلطة لالفراج عن نشطائها .11

استنكرت حركة الجهاد، امس إعادة اعتقال عدد من ناشطيها في طولكرم على يـد قـوات                :  سمر خالد  -غزة  
لفلـسطيني ويـضر بالعالقـات      ال يخدم مصلحة الـشعب ا       نافذ عزام إلى أن األمر     أشارو. األمن الفلسطينية 

نه ال يوجد مبرر لدى السلطة العتقال ناشطينا في الوقت الذي يسعي فيه الجميع              بأواضاف  . الفلسطينية الداخلية 
  الـسلطة  أحد قيادات الحركة في طولكرم بأن تبدي      من جهته طالب    . إلى الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية     

من خاللهـا إطـالق سـراح       تم  قياتها التي توصلت إليها مع الجهاد التي        جدية اكبر وصدق في وعودها واتفا     
  .حركة من سجني أريحا ورام اهللا مؤخرا العناصر 

  6/3/2006الرأي األردنية 
  

   حالة الفلتان االمنيمنكتائب االقصى تصعد  .12
 واصى سيطرن من عناصر كتائب األقيمسلحأن  :ب.اورويترز  نقال عن 6/3/2006 الخليج اإلماراتية نشرت

 هموقال المتحدث باسم . بدفع اجورهمينطالبملفترة قصيرة على مبنى تابع للحكومة الفلسطينية في غزة أمس، 
 ربما يتعين علينا اللجوء الى حماس إذا لم تلب إالو. ان على فتح ان تتولى مسؤولية دفع المرتبات الحكومية

  .مطالبنا في المستقبل
إلى ما اوضحته مصادر امنية فلسطينية :  من رام اهللا6/3/2006العربي وأشار وليد عوض مراسل القدس 

من ان مسلحين من كتائب االقصي اقتحموا مبنى وزارة التعليم الفلسطينية في غزة امس للمطالبة , امس
  .بالحصول على وظائف

ا اسمته سوق  استغالل اسمها فيمانتقدتاألقصى،   كتائب إلى أن:غزة من 6/3/2006 الشرق األوسط ونوهت
عدد أن  ألفاً في مؤسسات السلطة، مشيرة الى 13 لتوظيف أكثر من ,كتائبالسوداء للمتاجرة بالمقاومة وبدماء 

وطالبت محمود عباس بتشكيل لجنة سريعة وجدية .  فقط2400المقاومين الذين تم االتفاق على تعيينهم هو 
ننا بكل تشكيالتنا باإلضافة لبعض التشكيالت أ, قول الواضافت. لمعالجة هذا الملف ومحاسبة كل من عبث فيه

  . وظيفة230الصغيرة بجانبنا كان نصيبنا ال يتعدى الـ
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  تعترضه تعقيدات إقليمية ودولية حل السالح خارج المخيمات: أبو العينين .13

والـسالح   ال يلحظ السالح الفـردي،       1559 رحب سلطان أبو العينين بالحوار الوطني اللبناني، وقال إن قرار         
أرجو أن ال يناقش من الزاوية      ولدى الفصائل الفلسطينية فردي وخفيف، وبالتالي فإنه غير مشمول بهذا القرار،            

اللبنانيين أيضاً، لمقايضته بالقرارات الدولية     واألمنية الصرفة، ألنه يجب أن يكون ورقة سياسية بيد الفلسطينيين           
إن تخلي الفلسطينيين عن سالحهم يعني قبـولهم        : وأضاف .لفلسطينيةالمتعلقة بالالجئين الفلسطينيين والقضية ا    

طواعية بالتوطين وبتهجيرهم، وهذا ما سنقاومه بالوسائل كافـة، وعلـى الـرغم مـن اإلجحـاف الالحـق                   
 .بالفلسطينيين، فإن لديهم إجماعاً على أن تبقى قضيتهم سياسية بامتياز ولن نقبل بمناقشتها على القاعدة األمنية               

أما حل قضية السالح خارج المخيمات والمواقع الفلسطينية خارجها، فإن هناك تداخالت وشيء مـن               : افوأض
وكشف أبو العينين أن منظمة      .التعقيدات المحلية واإلقليمية التي نرجو أن ال يرمى بها على أكتاف الفلسطينيين           

ستخدامه مكتباً للممثلية الفلسطينية، وأعلن     التحرير قامت في اآلونة األخيرة باستئجار أحد المباني في بيروت ال          
 . مشيراً الى أن الممثل في هذا المكتب سيعينه أبو مازن،إن األيام المقبلة ستشهد افتتاح هذا المكتب

  6/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  القيادة العامة تتابع حوار ساحة النجمة  .14
نية اجراء اجتماعات جانبية في ما بينهم والتوقف        يواصل المسؤولون عن تحالف القوى الفلسطي      : رضوان عقيل 

وتعتقـد الجبهـة     . امام كل حرف ينقله المشاركون في جلسات الحوار الوطني اللبناني عن السالح الفلسطيني       
 القيادة العامة المعنية االولى بهذا السالح ان المدخل الصحيح ال يكون مـن خـالل اشـغال البـال                    –الشعبية

ولم يستقبل المسؤول السياسي عن الجبهة انـور رجـا           . هذه الجلسات في قضية المواقع     واستنزاف الوقت في  
بارتياح الكالم الذي سمعه التحالف من فؤاد السنيورة في احد االجتماعات، ومفاده انه ال يستطيع ان يتخـذ اي                   

وتبـدي   . غيرهمـا قرار في مسألة السماح بالعمل للفلسطيني في قطاعات المهن الحرة مثل الطب والهندسة و             
القيادة العامة ثقتها بـحزب اهللا فهو لن يقدم الورقة الفلسطينية بغية تحقيق مكاسب حزبية خاصة، وهو بالطبع                 

 كما انه يستبعد ممارسة السوريين ضغوطا علـى         ،لن يفرط بقضيتنا، والسيما اننا نشعر بابتزاز خارجي ضدنا        
 افرقاء الحوار الى اجتراح مخرج للسالح خارج المخيمات         وترى انه في حال وصول      . الفصائل الصديقة لهم  

  .وتقديم تطمينات للفصائل فلن تكون سوريا بعيدة من هذا الحل وإن عبر غطاء عربي
  6/3/2006النهار اللبنانية 

  
  لماذا تجاهلت حماس استغاثة الفلسطينيين في العراق ؟: عمال فلسطينىأرجل  .15

 فلسطينى عن أسفه لتجاهل حماس والجهاد اإلسالمي قضية التنكيـل           عمالأأعرب رجل   :   دنيا الوطن  –غزة  
لقد أصبح الموضوع مثيراً للدهشة واالستغراب واألسف أيضاً بأن ال نـسمع            :  وقال .بالفلسطينيين في العراق  

كلمة واحدة تصدر عن أي مسؤول في حركتي حماس والجهاد تدين ممارسـات وجـرائم فيلـق بـدر ضـد                     
  عبد الكـريم   وأضاف .وهذا الصمت يحتاج إلى تفسير من حماس والجهاد أمام شعبنا         , عراق  الفلسطينيين في ال  

إن الرئيس أبو مازن كان سباقاً في االتصال بالرئيس العراقي لبحث سبل حماية أبناء شـعبنا فـي                  :  درويش  
ة ارتكبت في العراق  العراق وأدانت فتح ببيانات عديدة هذه الجرائم وكشف عزام االحمد النقاب عن جرائم عديد             

ضد الفلسطينيين وفى الوقت نفسه استمر مسلسل تجاهل هذه القضية الخطيـرة مـن قبـل حمـاس والجهـاد                    
هل أن لدى حماس والجهاد معلومات تؤكد ضلوع جهات إيرانية رسـمية فـي              :  وتساءل درويش  .اإلسالمي

التنظيم فوق مصلحة أبناء شـعبنا فـي        ولهذا كانت مصلحة    , التحريض على التنكيل بالفلسطينيين في العراق       
وتتحمل حماس الجانب األكبر فـي المـسؤولية        , العراق الذين وجهوا نداءات استغاثة خالل األسابيع الماضية         
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إننا نأمل في حماس أن تعلن موقفها على        , بحكم مسؤوليتها الجديدة وباعتبارها الحزب الحاكم في السلطة اآلن          
بنا في العراق و أن ال تتستر على جرائم وانتهاكات خطيرة ترتكب ضد أبناء شـعبنا     المأل اتجاه قضية أبناء شع    

  .حفاظاً على عالقتها مع إيران
  4/3/2006دنيا الوطن 

  
   في فلسطين األكثر دموية منذ عام الماضيالشهر .16

الـشهر  أكد تقرير شهري أن الشهر الماضي يعتبـر   : غزة ـ والوكاالت :رام اهللا المحتلة ـ من رشيد هالل 
 قضوا في عمليات اغتيال، وتم اعتقال أكثـر         16 شهيداً بينهم    34األكثر دموية منذ عام، مبيناً أنه سقط خالله         

وحسب التقرير فقد كان لمدينـة نـابلس         . فلسطينيا، باإلضافة إلى مصادرة آالف الدونمات الزراعية       350من  
منـازل وتـشريد    الالحتالل واصلت سياسة هدم     وأوضح التقرير أن قوات ا    . الحصة األكبر من عدد المعتقلين    
وبخصوص مصادرة األراضي، حيـث سـجل ممـا          . منزالً بشكل كامل   13ساكنيها حيث هدمت تلك القوات      

  . دونما1149.3ًمجموعه مصادرة 
  6/3/2006الوطن العمانية 

  
   ضحايا اعتداءات وتحرشات االحتالل  الفلسطينيات: تقرير لألمم المتحدة .17

كشف تقرير لألمم المتحدة عن قيام جنود االحتالل والمستوطنين بأعمال تنكيل             : آمال شحادة  -ة  القدس المحتل 
وأثار هذا الكشف غـضب  . بشعة بالنساء الفلسطينيات وبأن العديد منهن يتعرضن العتداءات وتحرشات جنسية      
 المتحـدة، ضـغوطاً علـى       الخارجية االسرائيلية التي مارست خالل اليومين االخيرين، عبر موفدها في األمم          

  .المستويات المختلفة في هيئة االمم المتحدة إللغاء هذا البند
  6/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
    غزةإسرائيل تقيم حاجزاً بحرياً داخل بحر .18

 ذكر عدد من الصيادين أن قوات االحتالل تقيم حاجزاً بحرياً داخل البحر على امتداد :غزة ـ أشرف سحويل
وأكد الصيادون الذين يواجهون أوضاعاً صعبة  .صلة بين قطاع غزة وإسرائيل من الجهة الشماليةالحدود الفا

 3700يشار إلى أن نحو  .منذ سنوات إن أعمال بناء الحاجز البحري الذي ال يعرف طوله ما زالت مستمرة
 35ع الصيد نحو صياد فلسطيني يعملون في قطاع غزة في حين يصل عدد الذين يستفيدون من العمل في قطا

 . مليون دوالر12وقدرت نقابة الصيادين الفلسطينيين الخسائر منذ بدء انتفاضة األقصى بنحو  .ألف عامل
  6/3/2006الحياة الجديدة 

  
  في لبنان على نار حاميةاألونرواانتخابات اتحاد موظفي  .19

روا في لبنان المقررة في بداية تسارعت وتيرة التحضيرات النتخابات اتحاد موظفي وكالة االون:  محمد دهشة
واالتجاه الثابت ان ثمة معركة حامية الوطيس ستدور رحاها بين حركة فتح وفصائل .... شهر نيسان المقبل

وتكتسب هذه االنتخابات  .منظمة التحرير من جهة وحركة حماس وتحالف القوى الفلسطينية من جهة اخرى
وتعتبر حركة فتح ان هذا  . حماسفوزمخيمات لبنان في اعقاب اهمية خاصة كونها اول استحقاق انتخابي في 

االستحقاق االنتخابي هو ميزان للتأكيد على عدم وجود اي تداعيات لفوز حماس على مخيمات لبنان، لذلك 
بينما ترى حركة حماس ان هذه االنتخابات هي محاولة  .بدأت تعد العدة لها وكأنها ام المعارك السياسية بامتياز

 معادلة التقليد السائد منذ عقود وهي اذ تعترف انها ال تملك ذات النفوذ والتأثير على موظفي االونروا كما لكسر
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حال فتح، اال انها تعول على رغبة هؤالء في التغيير وارساء واقع جديد عنوانه الشراكة بدالً من االلغاء او 
 بعقد االجتماعات واللقاءات واختيار اسماء وذكرت مصادر فلسطينية ان كل طرف فلسطيني بدأ. االستئثار

وان حركة فتح ... مرشحيه ويتركز االهتمام االكبر في منطقة صيدا على اعتبارها بيضة القبان واالكثر عدداً
لها حصة االسد بالتحالف مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية وجبهة التحرير الفلسطينية، بينما توافقت قوى 

  .لتوقف عند الحصص وانما اعتماد مبدأ الكفاءة ودعم مستقلينالتحالف على عدم ا
  6/3/2006البلد اللبنانية 

  
   الى اقرار قانون عصري يمنع قتل المرأة على خلفية الشرفةدعو .20

 دعت شخصيات وطنية ودينية أمس المنظمات األهلية للحراك العاجل والجاد لوضع :  بشار دراغمة-نابلس 
وتحدث مدير المباحث  .تكب على خلفية شرف العائلة والتي يكون ضحيتها النساءحد لجرائم القتل التي تر

 جريمة قتل في الضفة منها 19 ب 2005الجنائية في محافظة رام اهللا قائال أن جهاز المباحث حقق خالل العام 
المناطق  في المئة في 12يأتي ذلك على اثر ارتفاع جرائم الشرف بنسبة  . نساء قتلن على خلفية الشرف8

 جريمة قتل على خلفية 26تم تسجيل أنهقالت منسقة برنامج  و.الفلسطينية خالل انتفاضة االقصى منذ اندالعها
 .ولم تتم محاكمة أي من المعتدين أو القاتلين حتى االن. الشرف للعام الماضي

  6/3/2006الحياة الجديدة 
  

  48 عامل فلسطينّي داخل اراضي 300عتقل أكثر من ااالحتالل  .21
ذكرت اإلذاعة العبرية أن شرطة االحتالل وميليشيا ما يسمى حرس الحدود اعتقلت فـي الـساعات األربعـة                  

 من أجل العمل، بـدعوى أنهـم ال         48والعشرين الماضية أكثر من ثالثمائة عامل فلسطيني قِدموا إلى اراضي           
أتي تحسباً لدخول ناشـطي تنظيمـات       وتزعم الشرطة الصهيونية أن حملة االعتقاالت هذه ت        .يحملون تصاريح 

  .فلسطينية إلى نطاق الكيان خالل فترة األعياد واالنتخابات بغرض تنفيذ عمليات
  5/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بالون اختبار الميركا وخريطة الطريق: خطة كديما لتحديد مستقبل الضفة أحادياً .22

كشف رئيس جهاز الشين بيت ديختر إن       : القدس جمال جمال   نقالً عن مراسلها في    6/3/2006الدستور  نشرت  
. هناك خطة لالنفصال االحادي عن الضفة الغربية يخطط لها الحزب وينوي تنفيذها عقب فوزه في االنتخابات               

واوضح ان الخطة ستكون عبارة عن خطوة مدنية لجمع المستوطنات في كتل كبـرى وإخـالء المـستوطنات                  
وقال في مقابلة إذاعية بعد ظهر أمس إن الجيش اإلسرائيلي سيظل فـي المنـاطق                .المنعزلة في عمق الضفة   

الفلسطينية التي سيتم إخالء المستوطنات منها وذلك لحين ظهور شريك فلسطيني موثوق به من وجهـة نظـر                  
 :واضاف .وأكد أنه إذا تبين بأنه ال يوجد شريك للتفاوض فإن إسرائيل سترسم بنفسها حدودها الدائمة               .إسرائيل

نحن نتحدث عن خطوط أمنية سنبدأ بتخطيطها بعد اقامة الحكومة، بالتعاون بين االحزاب التي ستشكل الحكومة                
واوضـح بـان    . وبالتعاون مع قادة المستوطنين، ما يعني انطواء المـستوطنات داخـل الكتـل االسـتيطانية              

 االرتباط الثاني سيكون حسب نمـوذج       وقال ان فك   .المستوطنات المجاورة لما يسمى الخط االخضر لن تخلى       
وانتقدت السلطة الفلسطينية    .فك االرتباط عن مستوطنات شمالي الضفة، وليس مشابها لنموذج مستوطنات غزة          

وقال الناطق باسم الرئاسـة ابـو       . خطة االنفصال االسرائيلية في الضفة، معتبرة انها مخالفة لخريطة الطريق         
 الخطة تعكس نهج الحل االحادي الجانب مـن قبـل الحكومـة االسـرائيلية     ردينة لوكالة فرانس برس ان هذه 

واضاف ان هذه السياسة تؤكد ان اسرائيل ترفض التعامـل           .ومحاولة للتهرب من تطبيق خطة خريطة الطريق      
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مع شريك فلسطيني جاهز للدخول فورا في مفاوضات الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية ورؤية بوش                
ودعا الرباعية الى وضع حد لهذه الـسياسة التـي ال            . اساس دولتين للشعبين الفلسطيني واالسرائيلي     لحل على 

صائب عريقات ان الخطة لن تزيد      .دمن جهته قال     .تخدم االمن والسالم واالستقرار في منطقة الشرق االوسط       
واضاف .  فلينسحبوا :اعيل هنية بدوره قال اسم  . االمر اال تعقيدا ووصفها بانها تعني امالءات وليس مفاوضات        

انهم سيجعلون السلطة الفلسطينية اكثر قوة على كل شبرمن االراضي المحررة علما بان حدود وحقوق الشعب                
  .الفلسطيني معروفة ولن تتغير

حذر موفاز مساء امس من إقدام إسـرائيل        : أ.ب.دنقالً عن   القدس   من 6/3/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
 خالل  هونقلت االذاعة االسرائيلية عن    .خطوات أحادية الجانب في حال رفض حماس للتفاوض معها        على اتخاذ   

مؤتمر عقد في القدس أن الحكومة االسرائيلية ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى اتفاق سـالم مـع                   
إذا لـم تتخـذ     وأضاف أنه    .الفلسطينيين حسب ما نصت عليه خطة خريطة الطريق للسالم في الشرق االوسط           

حماس قرارا بأنها غير معنية بالتحدث مع إسرائيل فإن الدولة ستقوم بالمبادرة بخطوات أحادية الجانـب فيمـا                  
  .يعتبر جزءا من رغبة إسرائيل في تقرير مصيرها بيدها

ر أتي ليضرب اكث يالترويج للخطة االسرائيلية األحادية الجانبأن   إلىالقدس من 6/3/2006الحياة وأشارت 
من عصفور بحجر واحد، فهو يشكل بالون اختبار موجهاً في االساس الى الواليات المتحدة واللجنة الرباعية 

فرغم ان اولمرت من انصار االنسحاب من الضفة واقامة حدود دائمة السرائيل . التي ترعى خريطة الطريق
يد من االجراءات االنفرادية من جانب واحد، اال انه من غير الواضح ان كانت اميركا ستوافق على مز

االسرائيلية بعد االنسحاب االحادي من غزة، الن ذلك سيعني حتماً نسف خريطة الطريق من اساسها وهي 
القائمة على المفاوضات الثنائية، في وقت يشترط فيه المجتمع الدولي على حماس االعتراف بهذه الخطة 

شف عن تفاصيل الخطة في هذا الوقت أهدافا انتخابية تتعلق في الوقت نفسه، فان للك .وبغيرها من االتفاقات
بتعزيز وضع كديما الذي شهد بعض التراجع، اضافة الى ان الحزب واولمرت يروجان للحلول االحادية على 

  .اساس انها الرد على فوز حماس
  

   تحّدد حسب المصالح اإلسرائيليةالنهائيةالحدود : أولمرت .23
رائيلي المستوطن، يوئيل بن نون، اولمرت عن ورقة تفاهم بين االثنين وعد أولمرت              أعلن الحاخام االس   :القدس

من خاللها أال يكون جدار الفصل العنصري هو الحدود النهائية السرائيل وأن حدود التسوية النهائيـة تحـدد                  
كـديما عتينـال    وشارك في االتصاالت عضو     . بالمقابل نشر بن نون تأييدا لكديما     . حسب المصالح االسرائيلية  

ووصف مراقبون ان هذه الخطوة جاءت لتقوية عالقة        . شنلر وهو واحد من ممثلي الصهيونية الدينية في كديما        
ويعلن أولمرت من خالل ورقة التفاهم أن في كل اتفاقية          . الصهيونية الدينية وكديما بعد تنفيذ خطة فك االرتباط       

غـوش عتـصيون    : مع الحفاظ الكتل االسـتيطانية المركزيـة      سياسية ستظل القدس تحت السيادة االسرائيلية       
وقال بن نون ان هدف التفاهمات جاء ليضمن الـسيادة          . وحاضن القدس وارئيل ومناطق أمنية حيوية السرائيل      

االسرائيلية على المناطق اليهودية في القدس والمستوطنات المحيطة بها والبلدة القديمة واألماكن المقدسة ولكن              
  . الحارات العربية شرق القدسليس على 

  6/3/2006األيام الفلسطينية 
  

 هنية سيسجن أو يموت : ديختر .24
 قال آفي ديختر امس ان القيادي في حماس اسماعيل هنية المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، قد :ب.ف. ا،القدس

 التلفزيون االسرائيلي اذا وقال في حديث الى القناة الثانية في. يسجن او يموت اذا استمر في سياسة االرهاب
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استمر هنية وجماعته في سياسة االرهاب والقتل عندما سيصبحون في السلطة، فسيجدون انفسهم وراء قضبان 
 .السجن او سيوافون الشيخ ياسين

  6/3/2006الحياة الجديدة 
  

  هادعوة روسيا لحماس أضرت بالمساعي الدولية لعزل: أولمرت لبوتين .25
ت الرئيس الروسي بوتين ان دعوة وفد الحركة الى موسكو كان خطأ أعاق الجهود لفرض               ابلغ اولمر : الوكالت

وأفاد بيان صادر عن رئاسـة مجلـس        . عزلة على حماس، فيما طمأنه بوتين الى حرص روسيا على اسرائيل          
 فـي   الوزراء االسرائيلية ان اولمرت قال لبوتين الذي اتصل به هاتفيا الطالعه على نتائج محادثـات حمـاس                

.  كان من الخطأ لقاء قياديي حماس قبل ان تتعهد الحركة بقبول المبادئ الثالثة التي اقرتهـا الرباعيـة    :موسكو
 االتصاالت التي اجرتها روسيا مع حماس لن تؤدي اال الى تشجيع الحركة على عدم اجـراء             :اضاف البيان ان  

 موقـف اسـرائيل     :وقال اولمرت ان  .  في الحوار  التغييرات التي تطالبها بها االسرة الدولية حتى تصبح شريكا        
وفي تبرير لتوجيه   . مختلف تماما عن موقف روسيا، ولن تتفاوض اسرائيل بتاتا مع منظمة ارهابية مثل حماس             

. الدعوة الى حماس لزيارة موسكو، قال بوتين ان المفاوضات تجري دائما مع اطراف مواقفهم متشددة ومعقدة               
 جهته، الى ان الطرفين اكدا تمسكهما بتطوير عالقات الصداقة البناءة بـين روسـيا               وأشار بيان للكرملين، من   

  . واسرائيل
  6/3/2006السفير 

  
 حماس تتصدر الحملة االنتخابية بإسرائيل  .26

 واصلت األحزاب اإلسرائيلية حملتها الدعائية استعدادا لالنتخابات العامة حيث هيمنت قضية :محمد زيادة
فعلى الرغم من أن  .صعودها السياسي على برامج وشعارات المرشحين المتنافسينالتعامل مع حماس و

البرنامج االنتخابي لنتنياهو يركز على معالجة الوضع االقتصادي واالجتماعي للمجتمع، فإنه وفي محاولة 
ية سخونة وازدادت الحملة االنتخاب .لكسب أصوات اليمين المتطرف رفع شعارا انتخابيا هو القوة ضد حماس

وعلّق دعون  .مع إعالن أولمرت إصراره على انتهاج سياسة أحادية الجانب مع الفلسطينيين بعد صعود حماس
سعر الناطق بلسان الليكود على تصريحات أولمرت معتبرا أنها هدية لحماس على فوزها باالنتخابات وقال إن 

 من أنه يخطو نحو الجنون، ووصفه هكما حذّر . ستؤدي لزيادة نفوذ حماس في األراضي الفلسطينيةهتصريحات
ودخل  .بأنه سيصبح أضحوكة العالم إذا ما قرر االنسحاب من الضفة الغربية، في حال فوزه باالنتخابات

ليبرمان في هذا الجدل حول التعامل مع حماس، ورد على تصريحات أولمرت واعتبرها أيضا تخدم حماس 
 . والعسكريةوتعضد موقفها على الساحة السياسية

ورأى محللون إسرائيليون أن تصريحات أولمرت قد تخدم معارضيه من أحزاب الليكود واالتحاد القومي 
 .وشاس الذين سيرون في االنسحاب تنازالً عن أرض إسرائيل الكبرى

  5/3/2006اسالم أون الين 
  

 بن اليعزر جاء الى الناصرة للتحريض على القيادة العربية  .27
 التقوا خاللها بالقيادة األحد، ترافقه قافلة من نواب حزبه بزيارة الى كنيسة البشارة، صباح قام عمير بيرتس

وفي الوقت الذي حاول فيه بيرتس الظهور كمن جاء فقط الستنكار االعتداء لم يستطع  .الدينية للطائفة المسيحية
ضاء الكنيست العرب بالقيام بأعمال بن اليعزر اال استغالل الزيارة للتحريض على القياديين العرب متهما اع

ووقعت مواجهة كالمية بين بن اليعزر وغالب مجادلة من جهة،  .استفزازية في اعقاب االعتداء على الكنيسة
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 ان زيارتكم تأتي لتحقيق مكاسب :وقال احد المواطنين صراحة لبن اليعزر. وبين عدد من اهالي الناصرة
 .  ائفة، كما تزعمونانتخابية وليس للتضامن مع ابناء الط

  5/3/2006 48عرب
  
  

 إعالم يعد تقريًرا يرصد تشويه اإلعالم اإلسرائيلي لحقيقة أحداث الناصرة   .28
 في تقرير خاص يعده بهدف عرضه - مركز إعالمي للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل-يشدد إعالم

؛ على السياسة الغريبة التي اتخذها اإلعالم على السفارات األجنبية في البالد والمؤسسات الصحفية الدولية
وجاء في التقرير أنه بلغ األمر  .اإلسرائيلي أثناء تغطيته العملية التخريبية في كنيسة البشارة ومن تواجد فيها

بالقناة التلفزيونية األولى أن تتلقى التوجيهات من قبل وزير األمن الداخلي ومن قبل بعض أعضاء الكنيست 
كيفية تغطية الحدث، وأن تنصاع لبعض تلك التوجيهات، التي أوصت إليها بمقابلة أشخاص يهود بخصوص 

ويشير التقرير إلى التصريحات الخطيرة التي صرح بها وفي . معينين وبعدم استعمال عبارة عملية تخريببية
 أن العملية بث حي ومباشر بعض مراسلي وصحفيي نفس القناة، والذين عبروا من خاللها عن استغرابهم من

وجهت ضد كنيسة، موحين إلى أن األمر كان سيكون مفهوما أكثر لو وجهت تلك العملية نحو مسجد، كونهم 
ولخطورة تلك التصريحات يعكف المركز أيضا على إدخال تسجيل  .معتادين على عمليات من نوع آخر

 االنحراف المهني الذي أصاب كما أشار المركز إلى. صوتي ومرئي لتلك التصريحات في موقعه األلكتروني
حيث رددت األخيرة على لسان صحفييها تصريحات وزير األمن ضد القيادات . يديعوت أحرونوت ومعاريف

أما يديعوت فقد اتخذت تلك االتهامات عنوانا مركزيا لها  .العربية، بوصفها استغلت العملية ألهداف انتخابية
ويرصد التقرير التغيير الذي طرأ على . غلون موضوعا مسيحياواصفة القيادة العربية بأنهم مسلمون يست

التغطية اإلعالمية التلفزيونية بعد نصف ساعة من بداية التغطية التلفزيونية في القناة األولى مثال، والتي بدأت 
ى بعد ساعتين ونصف الساعة من الحدث، فقد وصفت التغطية الحدث بداية كحدث تخريبي وفيما بعد لم تعد إل

ويعزو التقرير هذا التغيير إلى توجيهات من السلطة اإلسرائيلية، بعضها كان خفيا وبعضها كان . هذا الوصف
 .وقال التقرير بأنه لم تسلم أي مؤسسة إعالمية إسرائيلية من داء االنحراف األيديولوجي .صريحا وببث حي

كبعثة من بعثات الخارجية اإلسرائيلية، فكما في النهاية ذكر التقرير سلوك جميع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
أسرعت ليفني إلى االعتذار للفاتيكان وكأن المسيحيين العرب في البالد هم رعايا أجانب، قام اإلعالم 
اإلسرائيلي بالتعامل مع القضية وكأنها جزء من السياسة الخارجية اإلسرائيلية، منوهين إلى أبعاد ذلك الحادث 

وفي نفس السياق قرر المركز توجيه شكوى إلى إدارة الموقع األلكتروني  . الغربية–ائيليةعلى العالقات اإلسر
للرجل المصاب ) دون ذكر هويتهم العربية(إن وذلك بعد أن حول الحدث إلى محاصرة الجمهور المحلي.إن.سي

 . ومنعهم رجال اإلسعاف من مغادرة المكان
  5/3/2006 48عرب

  
  ء على مستقبل أولمرت السياسي   عبدة الطيور يهددون بالقضا .29

 إسرائيلي من عبدة الطيور بتكوين تحالفات سياسية والقيام بتظاهرات 2500هدد قرابة :  أحمد إبراهيم،القاهرة
صاخبة خالل الفترة القادمة، من أجل إسقاط الحكومة الحالية بزعامة أولمرت، بسبب اتخاذها العديد من 

ق الطيور وإعدامها العشرات منها منذ اإلعالن عن انتشار وباء أنفلونزا القرارات المجحفة والظالمة في ح
وأعلنت الرابطة في بيان . الطيور في العالم، األمر الذي سبب العديد من المشاكل واألزمات لعبدة الطيور

حزاب وبداية من األ نشرته على شبكة الويب، أنها ستجتمع مع قادة األحزاب اإلسرائيلية بمختلف توجهاتها،
اليسارية أو اليمينية أو حتى العربية، من أجل التصدي لما سمته بعمليات التصفية البشعة للطيور والتي تسببت 
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في مقتل عشرات األبرياء منها وهو ما وصفه البيان بالكارثة التي تتسبب فيها هذه الحكومة والتي ستجلب 
 على الطيور خاصة مع المعجزات الدينية التي حدثت المشاكل لليهود الذين يتوجب عليهم أن يكونوا أكثر عطفاً

  منبهاً إلى انه أقوى   وحذر بن حاييم أرتسي المتحدث باسم الرابطة مما سماه غضب الطيور،.في العالم بفضلها
  

واشد فتكاً من غضب الشياطين، خاصة وأن بها قوة خارقة ال يستطيع إال أعضاء الرابطة فقط اكتشافها 
 .والتعامل معها

  6/3/2006االتحاد االماراتية 
  

 المحكمة العليا ترفض األمر باقصاء هنغبي عن منصبه  .30
رفضت المحكمة العليا االسرائيلية، في قرار اتخذته صباح اليوم االثنين، االمر باقصاء الوزير هنغبي عن 

.  شؤون البيئةمنصبه رغم الئحة االتهام التي يجري اعدادها ضده في قضية التعيينات السياسية في وزارة
وقرر قضاة المحكمة العليا اليعزر ريفلين وايالة فوركاتشيا وادموند ليفي انه طالما لم يتم االستماع الى رواية 

وانتقدت المحكمة المستشار القضائي .  اقالتهأولمرتهنغبي ولم يتم تقديم الئحة االتهام ضده فانه ال يتحتم على 
 .  قبل االستماع الى روايتههللحكومة ألنه اعلن نيته تقديم الئحة اتهام ضد

  6/3/2006 48عرب
  

 ظلمنا المهاجرين االثيوبيين حين أتينا بهم إلى هنا : كتساف .31
القادمين الجدد من اثيوبيا حين أشعر احيانًا بأننا ظلمنا : صرح كتساف، أمام لجنة الوزراء لمحاربة العنف

القادمون من اثيوبيا يتأقلمون مع وضعية : هوردت وزارة االستيعاب على تصريحات. أحضرناهم إلى هنا
ولكن الوزارة ترى في الهجرة االثيوبية الى إسرائيل قصة صهيونية رائعة وذات . استيعاب لهم معقدة

 تمع االسرائيلي أن يضم القادمين الى حضنه سيزداد النجاح وفي كل الوقت الذي يستطيع فيه المج. انجازات
5/3/2006 48عرب  

 
  حريق متعمد لمقر الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر في رام اهللا .32

تفاجأ أعضاء الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر في رام اهللا، والعاملون فيها بحريق            :   يوسف الشايب  -رام اهللا   
لى أنه بفعل فاعل، أتت نيرانه على مكتبة الجمعية التي تضم كتبا نادرة في الفن التشكيلي                تشير الدالئل األولية إ   

ويرى العديد من الفنـانين فـي هـذا         . الفلسطيني والعربي والعالمي، كما أتت على لوحات لفنانين فلسطينيين        
  .الحادث مؤشرات خطيرة باتجاه اإلرهاب الفكري وتكميم األفواه وقتل الحريات

  6/3/2006األردنية الغد 
  

   شهور لحوار جمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات6: لبنان .33
توصل مؤتمر الحوار اللبناني في آخر جلساته الى تفاهم على آلية لجمع السالح :   محمد شقير–بيروت 

وتشير  .الفلسطيني خارج المخيمات، على قاعدة تفعيل الحوار بين الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية
 الفلسطيني، يبدأ بعدها –المعلومات الى أن المؤتمرين توافقوا على إعطاء مهلة ستة شهور للحوار اللبناني 

جمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخلها، على ان تساند الحكومة في الحوار لجنة منبثقة 
ول، وتأخذ على عاتقها مواكبة الحوار عن مؤتمر الحوار، تتمثل فيها األطراف بمسؤولين من الصف األ

كما ان المؤتمرين توافقوا  .واالتصال بالفصائل الفلسطينية، وتتولى إيداع تقرير شهري بأعمالها لدى الحكومة
على ضرورة إيالء الحقوق المدنية للفلسطينيين كل اهتمام وعناية مع إعادة النظر في القانون اللبناني لجهة 
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وفي هذا السياق كانت الفتة المداخلة التي قدمها سمير جعجع في هذا المجال، . مهمزيادة فرص العمل أما
ولقيت اهتماماً من جانب المؤتمرين، ال سيما بالنسبة الى معاملة الفلسطينيين المقيمين في لبنان المعاملة ذاتها 

  .طينيين في لبنانالتي يلقاها الرعايا العرب، مقترحاً استحداث وزارة خاصة بشؤون الالجئين الفلس
لكن بعضهم حاول استدراج السنيورة لمعرفة الموقف الرسمي في حال انقضت المهلة المخصصة للحوار ولم 
تؤد الى نتائج عملية، فشدد على اهمية الحوار كأساس لجمع السالح الفلسطيني، مكرراً أنه لن يقبل بأن يوجه 

دام عسكري، آمالً بتجاوب الفصائل مع قرار مجلس الرصاص الى صدور الفلسطينيين أو الدخول معهم في ص
 مشدداً على ضرورة التحرك السريع بالتعاون مع الدول العربية للضغط على المجتمع الدولي، من ،الوزراء

لرفع مستوى الخدمات الطبية واإلنسانية والتربوية التي تقدمها لهم، محذراً من أي محاولة  خالل وكالة أونروا
 بأن أي تعديل للمقدمة  المؤتمروأقر كما .لخدمات من خالل خفض الموازنة المحددة لهالتراجع مستوى ا

  .الواردة في الدستور، الخاصة برفض توطين الفلسطينيين يشترط اجماع المجلس النيابي عليه
  6/3/2006الحياة 

  
  الوزاري العربي يطالب باحترام إرادة الفلسطينيين    .34

س وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاته بالقاهرة الى احترام ارادة الشعب دعا مجل:  االتحاد- القاهرة 
الفلسطيني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتجنب اصدار احكام مسبقة وفرض شروط مجحفة للتعامل مع 

جلس ان وأكد الم. وأشاد بالموقف الروسي في هذا الشأن الذي اتسم بالمسؤولية والموضوعية، قيادته المنتخبة
كما أكد المجلس تمسكه . ةمبادرة السالم العربية هي الطريق لتحقيق السالم العادل والشامل والدائم في المنطق

بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التوطين بكافة اشكاله والذي يتنافى والوضع الخاص 
لسيادي كما أكد حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى وأكد مساندة لبنان في حقه ا. ةفي الدول العربية المضيف

ديارهم، والتحذير من ان عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقا لقرارات 
الشـرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم، يزعزع األمن واالستقرار في المنطقة ويعيق 

  .م العادل فيهاتحقيق السال
  6/3/2006االتحاد االماراتية 

  
  بطريرك موسكو يدعو حماس الى الحوارمع اسرائيل  .35

 حمـاس  دعا بطريرك االرثوذكس في موسكو وعموم روسيا الكسيس الثاني قادة :موسكو ـ من فاليري لورو 
نتفق دائمـا مـع االمـم       . .وقال ال بديل عن الحوار مع اسرائيل        .اثناء لقاء في منزله الى الحوارمع اسرائيل      

.. المتحدة على أن إسرائيل وفلسطين بإمكانهما العيش جنبا إلى جنب كما ندعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم                
كنا دائما ندعو الى حق الفلـسطينيين       ''وقال   .''يجب مواصلة حوار سلمي بدون االهتمام ببعض رجال السياسة        

لدينا عالقات جيدة تقليديا مع القيادة الفلـسطينية ونامـل فـي ان يـستمر               ''، مضيفا   ''في اقامة دولتهم المستقلة   
  .''ونحن كذلك''ورد عليه خالد مشعل بالقول .''ذلك

  6/3/2006القدس العربي 
  

  حكومة بوش كانت تتوقع إمكانية فوز حماس   .36
ة عبر أحد مراكز    كشفت مصادر أمريكية أن استطالعا للرأي مولته الخارجية األمريكي        :  محمد دلبح  -واشنطن

االستطالع الفلسطينية قبل أيام من انتخابات التشريعي الفلسطيني أظهر أن حركة حماس في موقف الفائز فـي                 
 بالمائة من الفلسطينيين يعتقدون أن حركة حمـاس مؤهلـة           52وأظهرت نتائج االستطالع أن      .تلك االنتخابات 

  . بالمائة منهم أن فتح هي المؤهلة35أكثر من فتح لقيادة الشعب الفلسطيني فيما اعتبر 



 

 15

  6/3/2006الدستور 
  
  

  مطالبة الدول العربية برفع مساعداتها للسلطة الفلسطينية  .37
صيات حزبية فلسطينية ولبنانية وأردنية الى طرح مبـادرة عبـر البيـان             خ سعت ش  :  جمال العلوي  -دمشق  

 الفلسطيني وقيادته الجديـدة مـن خـالل         فك الحصار عن الشعب   '' مؤتمر األحزاب العربية بعنوان     لالختامي  
 مليون دوالر وتشجيع    100مطالبة القمة العربية المقبلة برفع المساعدات الشهرية للسلطة الفلسطينية لتصل الى            

وتسعى المبادرة الـى تـشجيع       .القطاعين العام والخاص في العالم العربي على التعاون مع نظيره الفلسطيني            
انب على االستثمار في االراضي الفلسطينية وخلق حراك إقتصادي عربـي يـساعد             المستثمرين العرب واالج  

الفلسطينيين ومطالبة المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة ودعوته للمساعدة في              
  . كف يد إسرائيل عن ممارسة االرهاب والقتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني 

  6/3/2006الدستور 
  

   لزيارة موسكو لحماسدعوة ثانية .38
 فقد وجه ميخائيل ماركيروف دعوة رسمية الى        ، تلقت حركة حماس دعوة ثانية لزيارة موسكو       :  قنا –موسكو  

، التي تعقـد    »الجمعية الروسية للسالم والتعاون مع آسيا وافريقيا      «خالد مشعل للمشاركة في اجتماعات مؤتمر       
  .في نوفمبر القادم

  6/3/2006يتية القبس الكو
  

  فيه ا نحقطيعة مطلقة في العالقات األردنية االسرائيلية على خلفية تصري .39
تصريح الذي ادلى القالت صحيفة يديعوت احرونوت، ان العالقات األردنية االسرائيلية تشهد قطيعة مطلقة منذ 

م موافقة الملك عبداهللا حاليا واشارت الصحيفة الى عد. فيه، قبل نحو اسبوعينابه قائد المنطقة الوسطى، يئير ن
عمير بيرتس، كما اصدر وزير الداخلية األردني امرا يمنع اي مسؤول رسمي من زيارة اسرائيل  على استقبال

وتنقل الصحيفة عن مسؤول اسرائيلي قوله انه اتضح له بعد اجتماع عقده مع  . اال بموافقة رسمية من الحكومة
على اسرائيل اآلن يفوق الغضب الذي رافق المحاولة الفاشلة التي قام مسؤول أردني ان غضب القصر الملكي 

واعربت مصادر مسؤولة في االجهزة االمنية االسرائيلية عن  . بها الموساد الغتيال خالد مشعل قبل سنوات
ثير تخوفها من تجميد التعاون بين اسرائيل واألردن موضحا ان األردن في تعاونه في القضايا األمنية وفر الك

وان اسرائيل مدينة الجهزة االمن األردنية بأرواح الكثير من المواطنين على الجهاز األمني االسرائيلي، 
واوضح مصدر امني  . الذين كان يمكن تعرضهم الى عمليات لو لم يكشف عنها األردنوالجنود االسرائيليين

 .ود وبات يتوقف على المسائل الحيوية فقطاسرائيلي ان التعاون االستخباري بين البلدين تقلص الى أدنى الحد
  6/3/2006 48عرب

  
  أولمرت يقدم أوراق اعتماده  .40

  محمود أحمد  
يحاول أولمرت هذه األيام، تحضير أوراق االعتماد التي سيقدمها إلى الناخب اإلسرائيلي لكي يثبت أهليته لتولي                

  . المنصب كرئيس وزراء أصيل يمكنه أن يحل محل شارون
 شهر آذار الحالي، تخوض األحزاب اإلسرائيلية االنتخابات على خلفية موازين جديدة للقـوى لعـل                ففي نهاية 

  . أهمها بروز كديما
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أولى أوراق االعتماد التي يبرزها أولمرت للناخب اإلسرائيلي، هي استعداده لمواصلة قتل الفلـسطينيين بـال                
 اإلرهابية، خاصة بعد أن فوز حماس التي بـدأت  تردد، وإثبات قدرته على تحصين أمن إسرائيل ضد العمليات   

والواقع أن أولمرت وأركان حكومته، الذين ينتظر استمرارهم في مجلس وزرائـه بعـد              . تتأهب لتسلم السلطة  
الفوز باالنتخابات، لم يترددوا في إظهار النية لالستمرار في سياسة قتل الفلسطينيين، وبدأوا تنفيذ ذلـك عمليـاً     

 للجيش، باستئناف مسلسل االغتياالت وتنفيذ عمليات اجتياح للمخيمـات والقـرى الفلـسطينية              بإصدار األوامر 
واعتقال كوادر وقيادلت الفصائل المختلفة، وهي عمليات بدأت في وقت مبكر إلبعاد الشبهة على ما يبدو بـأن                  

ولوا ربـط هـذه الـسياسة       ولكن المسؤولين اإلسرائيليين حا   . الغرض منها هو التأثير على االنتخابات المقبلة      
القديمة، والتي ال تكاد تتوقف إال لتستأنف من جديد، بفوز حماس وصعودها السياسي وإظهار األمر أمام الرأي                 
العام كما لو أن التهديد الذي تمثله حماس اآلن هو الذي أملى علـى إسـرائيل اللجـوء إلـى هـذه األعمـال          

  . االحترازية
اول أولمرت ووزراؤه إبرازها هي العمل على دفع قيـادة الـسلطة الفلـسطينية،              ورقة االعتماد الثانية التي يح    

ورئيسها عباس، باتجاه ممارسة أقوى الضغوط الممكنة على حماس وتحديد ضوابط صارمة لها حتى قبـل أن                 
غوط، والحقيقة أن المسؤولين اإلسرائيليين لم يحاولوا، في سياق ممارستهم لهـذه الـض            . تتولى المسؤولية فعلياً  

إظهار ولو حد أدنى من الكياسة أو االحترام للقيادة الفلسطينية، بل ربما تعمد بعضهم استخدام لغة فظة من قبيل                   
بأن محمود عباس لم يعد ذا صلة وقولها إن حماس تستخدمه كدرع            ) 26/2في  (تصريح وزيرة الخارجية ليفني     

  . وورقة توت، إلى آخر هذه التعبيرات المهينة
العتماد الثالثة، فربما تتمثل في حشد رأي عام دولي غربي وأميركي على وجه أخص يساند الموقف                أما ورقة ا  

وفي هذا الصدد، تستغل حكومة أولمـرت       . اإلسرائيلي على نحو لم يلمسه الناخب اإلسرائيلي منذ وقت طويل         
حماس على أنها حركـة     فالواليات المتحدة األميركية التي ال تزال تصنف        : فوز حماس األخير إلى أقصى حد     

إرهابية، تؤيد الموقف اإلسرائيلي المراوغ الذي يرمي إلى إلزام الحركة بالخروج من جلدها ونـزع البرنـامج           
  . الذي انتخبت على أساسه قبل أي خطوة في التعامل معها

واليـات  ولكن العجيب حقاً، في هذا الصدد، هو موقف بعض األطراف العربية الذي يتبنى دعوة إسـرائيل وال                
المتحدة إلى إعطاء حماس بعض الوقت لكي تدرك الحقائق المحيطة بها والتي سوف تحملها بالضرورة علـى                 

  !! االعتدال، ومن ثم يمكن التعامل معها على أساس واقعي
ما هي طبيعة هذا التعامل المأمول الذي يمكن أن تأمـل فيـه             : كما أنه من العجيب أيضا أال يتوقف أحد ليسأل        

وتتنكر لبرنامجها، على فرض أن بإمكانها أن تفعل ذلك؟ لقـد كانـت             ... وتغير جلدها ... عد أن تذعن  حماس ب 
فكيف تعاملـت   .. حماس بعيدة كل البعد عن الساحة السياسية، ولم يكن أمام إسرائيل وأميركا إال محمود عباس              

  معه؟ 
اإلسرائيلية للمرحلة القادمة، ليس فقـط      بل إن أحداً لم يحاول أن يطرح مجرد سؤال حول الرؤية االستراتيجية             

  ! في التعامل مع الفلسطينيين، وإنما بالنسبة لمجمل الوضع المستقبلي وعملية السالم برمتها
إن كل الدالئل تشير إلى أن إسرائيل ال تريد أي شريك فلسطيني في المرحلة القادمة، وأنها تعمل وفقا ألجندتها                   

ادية كما خطط لها أرييل شارون وبدأ في تنفيذها بالفعل قبل أن ينزلـق إلـى                الخاصة، وهي تنفيذ السياسة األح    
  . غيبوبة المرض

وسواء اعتدلت أم بقيت علـى      .. وهذه السياسة سوف تستمر، سواء جاءت حماس إلى السلطة الفلسطينية أم ال           
  . تطرفها

  ! لماذا؟ سنحاول العثور على اإلجابة لدى الجانب اإلسرائيلي نفسه
ا إيتامار رابينوفيتش، األكاديمي اإلسرائيلي والسفير السابق في واشنطن، نموذجاً يعتد به يشرح كيف أن               يقدم لن 

قد تكون هذه األسباب عقائدية في جوهرها أو قـد تكـون            . االتفاقات مع الفلسطينيين ال تنفذ ألسباب إسرائيلية      
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ويـأتي اعتـراف    ! إفشال ما يتم االتفاق عليه    تكتيكية، ولكنها تؤدي في كل األحوال إلى تجميد، أو إحباط، أو            
 الذي صدرت طبعته األولى عـن دار  Waging Peaceرابينوفيتش بهذه الحقيقة، ضمناً، في كتابه شن السالم 

/ فهـذا االتفـاق الثالثـي األميركـي       . ، والذي يتطرق فيه إلى اتفاق واي ريفر       1999نشر في نيو يورك عام      
إلى السلطة الفلـسطينية،    %) 13(قل السيطرة على أجزاء من الضفة الغربية        الفلسطيني، تضمن ن  / اإلسرائيلي

مقابل موافقة السلطة على تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني لحذف الفقرات التي تدعو إلـى إزالـة إسـرائيل،                  
ينـوفيتش  ويقول راب. وكذلك القيام بحملة ضد األصوليين اإلسالميين واإلرهابيين الذين يعارضون عملية السالم      

إن أقوال وأفعال نتانياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك، بعد توقيع االتفاق لم تعكـس              )  وما بعدها  84ص  (
اقتناعاً بإمكان تحقيق تسوية سلمية مع الفلسطينيين، وأنه كان من المتعذر تبين ما إذا كان ذلك نتيجة لمقاومـة                   

ل نتنياهو أم أنها كانت لدواع تكتيكية فرضتها عليه رغبته فـي            ذاتية نابعة من معتقدات أيديولوجية تعتمل داخ      
  . اإلبقاء على تماسك االئتالف الحكومى فى ذلك الوقت

وعلى الرغم من أن رابينوفيتش ال يفصح عن مدلول ذلك صراحة، إال انه يوحي بأن بغض النظر عن التفاوت                   
والذي يجعل الفلـسطينيين دائمـا تحـت رحمـة          الهائل في قدرات كل من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي،         

اإلسرائيليين وقوة االحتالل الكاسحة نتنياهو لم يقبل باالتفاق إال ألنه كان يضمر من البداية نية عدم التقيد به أو                   
وما ينبغي التنبه إليه هنا هو ما يلجأ إليه اإلسرائيليون من وسائل وما يختلقونه من ذرائع إلجهـاض أي                   ! تنفيذه
ومـا  ! واألمثلة في هذا الصدد أكثر من أن تحصى       . اق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين، أياً كان هذا االتفاق         اتف

أورده رابينوفيتش ليس إال مجرد نموذج ظل يتكرر باستمرار، خصوصاً منذ أواخر الثمانينيـات مـن القـرن                 
نتفاضات الفلسطينية مستخدمين في ذلك     الماضي عندما أدرك اإلسرائيليون أهمية التصدي للعمل على تطويق اال         
  . كل وسائل التفوق التي يملكونها، وفي مقدمتها، بالطبع، القوة العسكرية

لقد علَمت التجارب واإلحباطات المتتالية الفلسطينيين، سواء في ظل قيادة ياسر عرفات أو تحت رئاسة محمود                
حتى ولـو كـان     ... يلي ما هو إال ضرب من الوهم      عباس، أن تعليق اآلمال على االتفاقات مع الجانب اإلسرائ        

الذي يرعى هذا االتفاق هو اإلدارة األميركية، أو الرئيس األميركي شخصيا، وأياً كانت الصورة التي يـصاغ                 
والحاصل، أن الفلسطينيين قد فقدوا األمل في إمكان االتفاق علـى أي شـيء مـع الجانـب                  . فيها هذا االتفاق  

وباتوا يفتشون، مع كل تجربة، عن مكمن الخديعة في أية وعود تبذل لهم، وكـأنهم قـد                 اإلسرائيلي،  ) الجار؟(
  !! فقدوا الثقة بالمستقبل نفسه

  . وننتقل إلى رؤية إسرائيلية أخرى
يرى الكاتب الصحافي اإلسرائيلي آرى شافيت، أن الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إنما هو صراع بين               

هـآرتس  ( اإلسرائيليون يحتلـون أرض الفلـسطينيين، والفلـسطينيون يهـددونهم            :شعب محتل وشعب مهدد   
ولكن شافيت ال يتورع عن قلب الحقائق، فيقرر بكل جرأة أن ليس االحتالل هـو الـذي أوجـد         ). 1/7/2005

ويقول إنه من دون عالج متواز لالحتالل والخطر، لـن يـتم            !! الخطر، وإنما الخطر هو الذي سبب االحتالل      
وإذا كان هناك مـن اإلسـرائيليين مـن يتمـسك     . ور على حل للصراع القاسي بين إسرائيل والفلسطينيين     العث

بأيديولوجية أرض إسرائيل الكاملة، فإن هؤالء أقلية في نظر شافيت وأن األغلبية ليـست شـريكة فـي هـذه                    
وم التالي، على حد قوله، ولذا فهو       األيديولوجية، ولهذا فإن تلك األغلبية تسلم بواقع االحتالل ألنها تخشى من الي           

الحظ أن هذا الكالم كتب قبل سـتة أشـهر،          !! (الخطر: يخلص إلى أن السبب العميق الستمرار االحتالل هو       
وهذا األساس، أو هذه الفرضية، تنتهي بالكاتب اإلسرائيلي        !) وكان فوز حماس ما زال مجهوال في رحم الغيب        

ففي رأيه، أنه إذا كان االحتالل قد جاء بسبب الخطر، فإنه يستمر            : فرغةإلى أن يضعنا أمام معضلة أو حلقة م       
  . ويتواصل نتيجة للخشية من أن إلغاء االحتالل من شأنه أن يعيد إحياء الخطر

إنها ثنائية معقدة، إذاً، وهي تفرض على الجميع مأزقاً ال سبيل للخالص منه وال حَل له إال ذلك الحـل الـذي                      
ولكن األمل في تحقيق مثل هذا الحل لم يلبـث أن تحطـم،             . أال وهو السالم  ... ل أخالقي يصفه شافيت بأنه ح   
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 حسب قوله ليفسح مجاال لحقيقة فرضت نفسها على أرض الواقع، وهي أنه ال سبيل إلى                2000اعتباراً من عام    
  ! إيجاد حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي خالل الجيل الحالي

وي على مخاطر جمة، كما أن إنهاء هذا االحتالل عبر تسوية نهائية غير ممكـن               وألن استمرار االحتالل ينط   
وغير مرغوب فيه أيضا من وجهة النظر اإلسرائيلية، ونظراً لتعذر تحقيق تـسوية مرحليـة فـي الظـروف                   

ـ                    ى الراهنة، فإنه ال يبقى من خيار سوى إيجاد وضع انتقالى ال ينهي االحتالل وإنما يقلصه على نحو يخفف عل
ومن هنـا انبثقـت     . اإلسرائيليين تحمل العبء الديموغرافي والسياسي الذي يلقيه االحتالل على كاهل إسرائيل          

فكرة الفصل التي جاء الجدار العازل تجسيداً لها، والتي أقرتها حكومة شارون ونفذتها متجاهلـة تمامـاً كـل                   
  . االعتراضات التي أثيرت سواء من الفلسطينيين أو من غيرهم

ي هذا السياق، يزعم الكاتب اإلسرائيلي أن فكرة الفصل جاءت لكي تقدم الرد المفقود علـى تلـك الثنائيـة                    وف
أما سبيلها لطرح هذا الرد فهو التقدم خطوة محدودة نحو إنهـاء االحـتالل،              . ثنائية االحتالل والخطر  : المعقدة

ة، هو إيجاد تلك المرحلة االنتقالية، التي أشار        والهدف، بالنتيج . تكون فيها أخطار التهديد الكامنة محدودة أيضا      
ويذهب . من أعبائه الديموغرافية والسياسية   . إليها، والتي تمكن إسرائيل من تقليص االحتالل والتخفيف، بالتالي        

شافيت إلى أن فكرة الفصل هذه إنما تقوم في جوهرها على أساس تبني مشروع لتقسيم البالد على حد تعبيـره                    
ولكن مشروع  . الفلسطينيين واإلسرائيليين : ض فلسطين بين الكتلتين البشريتين اللتين تعيشان عليها       أي تقسيم أر  

ومع ذلك، فإنه يعتبره على     . التقسيم هذا يظل غامضاً، في أساسه وفي تفاصيله، فيما يطرحه الكاتب اإلسرائيلي           
ركزي إلسرائيل في العقـد المقبـل،       درجة عالية من األهمية تكاد تصل به إلى أن يصبح المشروع القومي الم            

أي بنـاء القـوة النوويـة       (حتى أنه يعتبره مساوياً في أهميته للمشروع القومي الذي أقامته إسرائيل في ديمونا            
  . كما يقول.. حياة أو موتاً... ألنه هو الذي سيقرر مستقبل إسرائيل، ومستقبل اإلسرائيليين!!) اإلسرائيلية

شفه من أبعاد وتالفيف التفكير اإلسرائيلي في تعامله ومعالجته للشأن الفلسطيني ال            على أن شافيت مع كل ما يك      
ولهذا نجده يحذر، صراحة، مـن أن       . يجهل ما تنطوي عليه معالجة القضية على هذا النحو من مخاطر شديدة           

بيـره  أي مشروع لتقسيم أرض فلسطين في غياب السالم سيعني التالعب بمواد تاريخية مشعة، علـى حـد تع               
ومـن  . حرفياً، األمر الذي من شأنه أن يطلق طاقة قومية ودينية هائلة، سواء لدى الفلسطينيين أو اإلسرائيليين               

هنا فإنه يدعو إلى أن يجري التخطيط لمشروع التقسيم بكل دقة، وأن ينفذ بتعقل وطول نفس، مع االبتعاد عـن                    
إذا كـان هـذا هـو    . ى أساليب للتنفيذ منهجية وشاملة مع االنفتاح عل  .. ما يصفه باألالعيب السياسية الرخيصة    

الواقع، كما تكشفه وتعبر عنه الرؤية اإلسرائيلية في بعدها االستراتيجي، أال يستحق األمر من البعض التوقـف                 
  ! لتأمل حقيقة الوضع والنوايا والمخططات المعلنة قبل التطوع لتقديم النصح بالواقعية واالعتدال؟

  6/3/2006السفير 
  

  !التقاسم الوظيفي للسلطة الفلسطينية .41
  جواد البشيتي

السياسة القوية، أي التي في مقدورها أن تشق الطريق الي تغيير في الواقع يعتد به، انما تضرب جذورها عميقا                   
في الحاجات األساسية، وتمتثل للضرورات، فاذا أردتَ تغيير مواقف الناس فال مفر لك من أن تبدأ هذا العمـل                   

وهذا العمل، بأشكاله ووسائله وأدواته المختلفة، هو ما قامت وتقوم به           .  سلم الحاجات والضرورات لديهم    بتغيير
اسرائيل في صراعها مع الشعب الفلسطيني، الذي احتاج، وما زال يحتاج، الي حل نهائي لمـشكلته القوميـة،                  

ـ            ا يـستهدف تغييـر سـلم الحاجـات         فهذا الصراع، الذي تقف فيه الواليات المتحدة الي جانب اسرائيل، انم
وال شك في أن الهدنة طويلة األجل هي الهدف الكامن في كل ما يتعرض لـه                . والضرورات لدي الفلسطينيين  

  .الفلسطينيون من ضغوط
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الرئيس السابق للموساد افراييم هاليفي أوضح ذلك اذ قال ان التوصل الي هدنة، وليس الي اتفاق سـالم، مـع                    
ويدِرج الهدنة في اتفاقات مؤقتة طويلـة األجـل، يـدعو           . كن واقعيا في الوقت الحاضر    حماس هو األمر المم   

اسرائيل الي السعي من أجلها، فاالتفاق النهائي يحتاج الي مفاوضات، تحتاج الي أن تلبي حركة حماس شروطا                 
  . ومطالب اسرائيلية ال يمكنها تلبيتها في الوقت الحاضر

ائيل، في الوقت الحاضر، الي مفاوض فلسطيني أكان من فتح أم من حمـاس،              وفي رأي هاليفي، ال تحتاج اسر     
ثم ان هذا المفاوض ال وجود له؛ ألن ال فتح وال حماس تستوفي، أو تستطيع استيفاء، الـشروط االسـرائيلية                    

  . لتحولها الي شريك فلسطيني في مفاوضات السالم
يل مصرة علي أن ال وجود لهذا الشريك الفلـسطيني          وبعدما انتهي هاليفي من شرح األسباب التي تجعل اسرائ        

  .تحدث عن أهمية وجود عدو ذكي ، يتقن لعبة األمم ، كحركة حماس
هاليفي انما يريد أن يقول ان الحل الذي تحتاج اليه اسرائيل في الوقت الحاضر، والي أن تجري رياح التغييـر                    

ئي االسرائيلية، هو الحـل االنتقـالي طويـل األجـل           في الموقف الفلسطيني العام بما تشتهي سفينة الحل النها        
  . والمقترن بهدنة طويلة األجل

وهذا الحل ال يحتاج الي وجود شريك فلسطيني تفاوضه اسرائيل؛ ألنه ال يحتاج ال الي مفاوضات سياسـية وال        
رات ما يسمح له    انه يحتاج فحسب الي عدو فلسطيني ذكي، يتقن لعبة األمم ، أي يملك من القد              . الي اتفاق سالم  

  .بجعل الهدنة توأما لألحادية االسرائيلية في الحل والتي تؤسس لما تسميه اسرائيل الحل االنتقالي طويل األجل
في الوقت الحاضر، والي أن يصبح ممكنا أن يقبل الفلسطينيون حال نهائيا، تمتزج فيه الوقـائع التـي تخلقهـا                    

تي تضمنتها رسالة الضمانات، ليس من أفق لحل عبـر المفاوضـات،         األحادية االسرائيلية في الحل بالمبادئ ال     
  . فاألقصي من التنازل االسرائيلي غير مقبول فلسطينيا، وليس من مفاوض فلسطيني يستطيع تحمل عواقبه

لقد سدت اسرائيل والواليات المتحدة أفق الحل عبر المفاوضات اذ أصرتا علي أن يلبي الفلسطينيون شـروطا                 
ثم شرعتا تحاوالن سد أفق الحل      .  ال يمكنهم تلبيتها من غير أن يتخلوا عن معظم وأهم حقوقهم القومية            ومطالب

عبر المقاومة العسكرية، معتقدتين أن مضاعفة عواقب هذا النمط من المقاومة ستجعل للفلسطينيين مصلحة في               
  .هدنة طويلة األجل، تفوق مصلحة اسرائيل فيها

في قولها بأن أفق الحل عبر التفاوض مسدود اسرائيليا بالكامل، ولن يفتح ولو أعلنت              حماس ال تجانب الحقيقة     
اعترافها بحق اسرائيل في الوجود، ونبذها لما يسمي االرهاب ، والتزامهـا لكـل االتفاقـات الـسابقة بـين                    

ن معظم وأهـم حقـوقهم      ولو فُتح فلن يفتح اال لحل نهائي يتخلي فيه الفلسطينيون ع          . الفلسطينيين واالسرائيليين 
  . القومية

وأحسب أن للفلسطينيين مصلحة حقيقية في أن تظل حماس مستمسكة برفـضها تلبيـة الـشروط والمطالـب                  
  .االسرائيلية، التي يظهرونها بين الفينة والفينة علي أنها شروط ومطالب دولية
ا، بـ تصويب لـسياستها بـصفة   واذا جاز القول بضرورة أن تقوم حماس، عبر الحكومة التي تسعي في تأليفه   

كونها حكومة فان التصويب الذي يحتاج اليه الفلسطينيون لن يكون، ويجب أال يكون، من قبيل أن تعلن حماس                  
  . قبولها لتلك الشروط والمطالب

هذا التصويب انما يكمن في أن تُضمن حماس البرنامج السياسي لحكومتها مواقف تُعبر من خاللها عن موافقتها                 
علي قول الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان تفاوض الفلسطينيين مع اسرائيل يجري باسم منظمـة التحريـر                 

  . الفلسطينية التي أمثلها أنا 
وأحسب أن موقفا لحماس كهذا يمكنه تذليل كثير من العقبات من طريق قيام حكومة تشارك فيها فتح وتقودهـا                   

يسمح لحماس باالنضمام اليها، وبنيل تمثيل في مؤسساتها وهيئاتها         حماس، ومن طريق اعادة بناء المنظمة بما        
  .تراعي فيه نتائج انتخابات المجلس التشريعي
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وبفضل هذا التقاسم الوظيفي ، الذي تكمن فيه مصلحة فلسطينية عليا، تتمكن حماس من أن تظل فـي موقـع                    
وهذه المزاوجة بين المعارضـة والحكومـة       . المعارضة علي الرغم من تأليفها أو قيادتها للحكومة الفلسطينية        

تُكسب حماس مزيدا من القدرة علي خوض معركة في منتهي األهمية هي معركة االصالح الداخلي الفلسطيني                
  . بكل أوجهه، وفي مجال مكافحة الفساد علي وجه الخصوص

نيـة تحتيـة لمقاومـة      وبفضله، أيضا، تستطيع حماس، وبالتعاون مع سائر المنظمات الفلسطينية، أن تؤسس لب           
فلسطينية شعبية شاملة ال تتحول فيها التهدئة مهما طالت، والتي ما زالت حماس تُظهر اهتماما ببقائها والحفاظ                 
عليها، الي تلك الهدنة طويلة األجل التي دعا اليها هاليفي، فاذا كانت الهدنة طويلة األجل التي اقترحتها حماس                  

  .المقترحة اسرائيليا يجب أن تكون مستحيلة فلسطينيامستحيلة اسرائيليا فان مثيلتها 
وحماس لن تخسر شيئا اذا هي قبلت تقاسما وظيفيا كهذا، فاسرائيل لن تفاوض رئيس السلطة الفلـسطينية؛ ألن                  
ال حل لديها، في الوقت الحاضر، يحتاج الي مفاوضات مع أي شريك فلسطيني، وألن الرئيس عباس لن يقـف                   

  . ي تدعوه اسرائيل اليه، والذي يضر الفلسطينيين من غير أن يفيد السالم بشيءمن حماس الموقف الذ
أما اذا أصبح ممكنا واقعيا، ومفيدا فلسطينيا، اجراء المفاوضات فان حماس لن تجد مشقة فـي التوصـل الـي             

  .اجماع فلسطيني علي ضرورة أن يحظي كل اتفاق تتمخض عنه المفاوضات بقبول ممثلي الشعب الفلسطيني
ان حماس تحسن صنعا اذا هي ركزت برنامجها الحكومي في قضايا االصالح الداخلي الذي يأتي بنتائج تؤسس                 
لبنية تحتية لمقاومة شعبية طويلة األجل ال تعطي اسرائيل، بصفة كونها قوة احتالل، من الهدوء األمني اال مـا                   

لي بأوجهه كافة انما هـو مهمـة فلـسطينية          يستمد شرعيته من مصالح عليا فلسطينية حقيقية، فاالصالح الداخ        
حقيقية ال يشوبها وهم، بينما السالم، أكان مفاوضات أم اتفاقات، ال يستحق أن تنازع حماس غيرها فيه، مع أن                   
وضع األمور في نصابها، أو ابقاءها فيه، يستلزم استمرار االجماع الفلسطيني علي ضرورة أن تبقي المنظمـة                 

شعب الفلسطيني في كل ما يخص عملية السالم، فعدا ذلك لن يفضي اال الي حلول هـي                 هي المرجعية العليا لل   
  .المقبرة بعينها بالنسبة الي الحقوق القومية للشعب الفلسطيني

  6/3/2006القدس العربي  
  

   كل الحكومات السابقةىبرنامج كديما هو نفس البرنامج السياسي لد .42
  تسفي برئيل

أبو مازن، كما قالت تسيبي لفنـي، هـو   : ميزة لسياسة حكومة اولمرت القادمة   من الممكن مالحظة الخطوط الم    
مجرد كلمات عذبة، وحماس كما قال موفاز هي الشيطان والمارد خصوصا النها ستـشرع القـوانين الدينيـة                  

. االسالمية، والسلطة الحمساوية هي سلطة ارهابية ال تستحق الدعم االقتصادي، كمـا قـال ايهـود اولمـرت                 
صار، السياسة االحتياطية التي استمدت منها السياسة تجاه عرفات، هي نفس السياسة التي تُستخدم اآلن في                باخت

  .مواجهة السلطة التي ستديرها حماس
بلورة صورة حماس كشيطان دوري، كانت ستُعامل بجدية لو أننا لم نكن نعرف موقف حكومات اسرائيل مـن                  

نه ال توجد حاجة بعد للبرهنة علي أن هناك نهجا بنزع الـشرعية عـن               ولكن يبدو أ  . أي قيادة فلسطينية كانت   
من الممكن القول بصورة ساخرة أن      . الخصم لتوفير هامش من حرية التفاوض وتقديم التنازالت غير المرغوبة         

  .شريك يبرهن علي نظرية الالشريك . اسرائيل لم تكن لتأمل بالحصول علي شريك أفضل من حماس
تاريخية القصيرة يجب أن تُذكرنا بوجوب التحذير من أن اسرائيل لن تجد في المستقبل شـركاء                ولكن الذاكرة ال  

 سنة في نهاية المطاف منذ أن تحولت حماس الي تنظيم كفاحي الي جانب كونها تنظيما                20اجتزنا  . أفضل حاال 
لطة بكبتها في التسعينيات إبـان      وفي الثمانينيات لم يكن أحد ليولي لها أهمية حقيقية، بينما قامت الس           . اجتماعيا

وهـا  .  أصبحت أهم تنظيم في المناطق بسبب فساد فتح واالنتفاضة         2001ايام الخصب في اوسلو، وفي بداية       
ف عموما، تُبدي استعدادها الجراء المفاوضات مع حكومة اسـرائيل، ولكنهـا ال             .ت.هي حماس، مثل فتح وم    
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الوقت نفسه وتطلب اجراء مفاوضات مع نفس الحكومة التي ف ـ عن الكفاح المسلح في  .ت.تتنازل ـ مثل م 
  .أي اعتراف تحتاجه دولة محتلة ممن تحتلهم؟. ال تعترف بها 

اسرائيل تقوم من خالل شرطها هذا ـ االعتراف بها ـ بتحديد مستوي مفاده أنه ال يوجد ما يمكـن التحـدث     
ق يسهل االتفاق معه، وهو جذاب وصادق حسب       هذا منط . حوله طالما أنه لم يكن هناك من يمكن التفاوض معه         

اسرائيل تتملص بصورة منهجية من عكس الصيغة وامكانية صياغة الـ ماذا           . ما يبدو لو أنه كان صحيحا فقط      
. ومن األفضل عدم الوقوع في البلبلـة والحيـرة        ). من نتفاوض معه  (من اجل تحديد من     ) حول ماذا نتفاوض  (

ل انها خطتها السياسية ليست حال، وهي ليست بـديال للمفاوضـات، وانمـا              خريطة الطريق التي تقول اسرائي    
  .سلسلة من الشروط الدارة المفاوضات

اسرائيل تخلـط بـين مطلـب       . اسرائيل ال تحتاج الي اعتراف تنظيم تحول الي سلطة، وما زال ال يدير دولة             
وبذلك تخفي الفشل المنطقي الكامن     االعتراف وبين مطلب تغيير ميثاق حماس الذي يدعو الي تدمير اسرائيل،            

حماس قد اعترفت بهذا الفشل في الواقـع عنـدما          . في حقيقة أنه ال يمكنك أن تُصفي طرفا ال تعترف بوجوده          
حماس تقوم بوضع شروط    . بدأت تتحدث عن حقيقة قائمة ، وتقول انها تعترف فقط بشرعية النظام االسرائيلي            

 سراح السجناء، ايقاف عمليات االغتيال وهدم المنازل، واالنسحاب من          عملية ذكية لوقف اطالق النار، اطالق     
ولكن كيف  . االراضي المحتلة، من دون المفاوضات، ومن دون شروط مسبقة كما كانت اسرائيل تطالب دائما             

يمكن قبول هذه الخطوة من تنظيم ليس مستعدا لالعتراف باسرائيل ، وال يعترف فقط إال بأن أحدا ما مجهـول                    
  .هوية وبال كيان معروف يواصل احتالله له؟ال

اسرائيل تقترح علي السلطة الجديدة ما يوجد       . المسألة ليست مجرد فشل في المنطق أو في الصياغات المحيرة         
ال انسحاب شـامالً مـن      . هدنة طويلة األمد مقابل نفس االعتراف     : لدي حماس أن تقدمه لها، ال أكثر وال أقل        

جوهر برنامج كديما السياسي غير     . لسلطة الفلسطينية كسلطة شرعية منتخبة ديمقراطيا     المناطق، وال اعتراف با   
وال يوجد أي مكان لالعتراف أو مجرد اللقاءات فـي هـذه    . الرسمي هو ترسيم الحدود بصورة أحادية الجانب      

  .فال تحاولوا خداعنا اذا من فضلكم. الخطة
 هآرتس

6/3/2006القدس العربي   
  

  لى ضرورةمن خيار ا.. حماس .43
  حسين الرواشدة 

اكثر اطمئنانا لالعتراف بها دوليا، وانتهت محادثات مشعل الفروف الى ما يشبه            '' موسكو''خرجت حماس من    
في جدار الرفض الدولي المسبق العتماد حماس ممثال جديدا للشعب الفلـسطيني، وبـذلك يمكـن                '' االختراق''

م بالحقائق الفلسطينية الجديدة، وان تكسر حاجز الخـوف مـن            ان تنطلق القناع العال    -وقد فعلت ذلك  -لحماس  
'' التـسويات ''تكرار ثوابتها التي اختارها الشعب الفلسطيني على اساسـها، وان تبـدأ مرحلـة جديـدة مـن                   
او قـرارا   .. والمفاوضات، واشاعة المفاهيم، والمزاوجة بين المقاومة والسياسة دون ان تتوقع حصارا دوليـا            

  .تها وافشالها قبل ان تضع رجلها في ركاب السلطةباستئصال تجرب
 وتحديدا المجموعة الرباعية المشغولة باستقرار الشرق االوسط وتسوية قضيته االولى بحاجة الى             -االن-العالم  

'' بالتـسويات ''حماس، او ان شئت الى طرف فلسطيني قوي وقادر على تغير قواعد اللعبة واقنـاع اسـرائيل                  
؟ الن تجربة فتح في السلطة والتفاوض منذ مدريد وما قبلها انتهت الى فـشل ذريـع، والن                  المطروحة، لماذا؟ 

انخراط حماس في الحكم والتفاوض سيعطي الشرعية المطلوبة الية قرارات او تسويات جديـدة، والن مـنهج                 
ال الـى   المفاوضات القديمة التي جرت بمنطق التجزئة والغموض وتجاوزت طرح القضايا الكبرى لم تفـض ا              

بنظافتها وما لهـا    -واخيرا الن حماس    .. المزيد من الخداع والصراع والتنصل من اية استحقاقات يتفق عليها         
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. واالقدر ايضا على حمايته ايضا    ..  هي االقدر على انتزاع الحد االدنى مما يطالب به الفلسطينيون          -من شعبية 
االول، وان تتعامل مع اسرائيل واالطراف الدولية بمبدا        الفلسطينية الى مربعها    '' الثوابت''تريد حماس ان تعيد     

الندية والتكافؤ، ندية الحق الذي ال يمكن التنازل عنه مقابل القوة التي ال يمكن االنتصار بها الى النهاية، وتكافؤ                   
 وال امام   التي ال تصمد امام ارادة الشعب المقهور      '' االحتالل''الشرعية التي انتزعتها من الشارع مقابل شرعية        

.. واالعتراف بالدولـة المـستقلة    .. اما الثوابت فهي االنسحاب ووقف االستيطان والجدران      .. شرعية مقاومته 
وبعدها يمكن ان تتم التسويات، سواء كانت االعتراف بالدولة المحتلة، او وقف المقاومة او االلتزام باالتفاقيات                

  .الموقعة
عل وجود خيارات مفتوحة يمكن ان يسمعها العالم مـن حمـاس، ال    بواقعية، وال يخفي مش    -اذن-تفكر حماس   

عنها، ولكن ال بد من االتفاق على اسس جديدة للمفاوضات والتسويات وعلى تعريفـات محـددة وضـمانات                  
حقيقية، لكل ما يطرح على البساط من قضايا، فاعادة االنتشار شيء يختلف عن االنسحاب ووقف االسـتيطان                 

ادلة المستوطنات، ودولة فلسطينية على شكل كانتونات مقطعة وغير متواصلة ومحاطـة            مسألة اخرى غير مب   
يفكر بها الفلسطينيون ويريدونها ثمرة     .. بالجدران ال تتطابق مع دولة محررة وذات سيادة ومفتوحة على العالم          

  .الطويل.. لنضالهم الطويل
د اصبحت حقيقة فلسطينية واصبح الحـوار        ان تجد عواصم أخرى تستقبلها، فق      -بعد موسكو -لن تعدم حماس    

وال الدعم االسالمي   '' االموال''بتعبير باريس وال ينقصها ان تجد       '' مهما''حسب تعبير واشنطن، و   '' مفيدا''معها  
والعربي، فموجة الخوف وهواجس الضغط الخارجي ستتالشى تباعا بعد ان تتقدم واشنطن خطوة أو أقل نحـو                 

ع الداخل الفلسطيني، واقصد نخب فتح وكوادر السلطة سابقا، بـان انجـاح حمـاس               حماس، لكن المهم ان يقتن    
مصلحة فلسطينية بالدرجة االولى وان افشال تجربتها مهما اختلفوا معها لن يساعد اطالقا في خالص الـشعب                 

 تتردد فـي    وهذا بالطبع ينطبق على الحكومات العربية واالسالمية التى ما تزال         .. الفلسطيني من محنة احتالله   
واوشكت . وتمانع في استقبالها حتى بعد ان اخترقت عواصم الرباعية          .. التطبيع مع الحقيقة الفلسطينية الجديدة    

  .ان تخترق الءات تل ابيب
  6/3/2006الدستور 

  
  روسيا وخارطة إسرائيل .44

  زهير ماجد
رسم خارطة إسرائيل مـن     كان مثيرا أمام القادة الروس ان يطلب عضو المكتب السياسي لحركة حماس منهم              

اجل االعتراف بها وحين لم يستطيعوا بادرهم على الفور كيف يمكن اذن االعتراف بشيء يشكل خطورة على                 
الشك ان الروس يعرفون مثل غيرهم من الدول الكبرى والصغرى ان دولة وحيدة             . مستقبل الشعب الفلسطيني  

ريطتها النهائية وهي اسرائيل ، وان هذا الكيان الذي         في العالم ترفض حتى االن االعتراف بحدودها او رسم خ         
يتمتع بكل عوامل قهر اآلخرين وهم محيطه واالبعد ينجح في اقامة دولته على اسس من االعتداءات المتالحقة                 

  . والقضم المستمر كي يتسنى له في النهاية تحديد خارطة الدولة على حساب ذلك المحيط
كانت على الدوام   .  لخصت تلك الدولة وجودها بذلك المجهول من حدودها        1948منذ قيامها المصطنع في العام      

 إلـى   1956فهي التي هاجمت مصر عـام       . تتربص بالمحيط العربي وتشن الحروب عليه تحت ذرائع مختلفة        
 1967وهي التي هاجمت مصر وسـوريا عـام         .. جانب فرنسا وبريطانيا وتمكنت من احتالل صحراء سيناء         

 ودخلـت   1982والجوالن وهي التي دأبت على مهاجمة لبنان واحتلت اكثر من نصفه في العام              واحتلت سيناء   
وهي التي مازالت تفتك بالشعب الفلسطيني وترفض كل االتفاقات معه وتقيم جـدارا عـازال               . عاصمته بيروت 

  . مدمرا لالرضي الفلسطينية ولمقومات امكانية قيام دولة فلسطينية



 

 23

الطويلة يعرفون االمر ولديهم كل المستمسكات التي تؤكد ان تاريخ اسرائيل هو تـاريخ              القادة الروس بخبرتهم    
جيش لم يهدأ الكثر من خمسين سنة ، وان هذا الجيش هو من سيحدد خارطة الدولة النهائية ، وربمـا اينمـا                      

 التاريخيـة ان    كما يعرف الروس بخبرتهم   . ستصل اقدام اسرائل اكثر ستكون هي المساحة الفعلية لتلك الدولة         
التنازالت التي قدمها ياسر عرفات واكملتها القيادة الفلسطينية التي ورثته لم تدفع الدولة اليهودية إلى االعتراف                
بخارطة دولتها كما لم تحثها على التعاون مع الفلسطينيين الذين اضطروا دائما إلى التعبير عن حقوقهم بالطرق                 

 المقاومة المسلحة دون ان يهربوا من العمـل الـسياسي والدبلوماسـي او              التي يسمح بها القانون الدولي وهي     
  . يركنوا إلى فراغ

لذلك تقاوم حركة حماس الضغوط الروسية من اجل االعتراف باسرائيل التي مازالت خارطتها وهما كما تقاوم                
خبيء ماوراءها ، حتـى  الرغبة الروسية المدعومة بخيوط اميركية وفرنسية ت   . بالتالي حل الجناح العسكري لها    

يمكن القول ان الطلب الروسي لم يكن مبادرة روسية محضة انها خطوة مطلوبة لتكوين موقف اميركي الحـق             
اء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة غطاء قويا        زروايضا اسرائيلي في المقام االول ، ولهذا السبب قدم و         

طالبتهم اللجنة الرباعية بتجنب فرض شروط مجحفة للتعامـل         لحماس في مواجهة الضغوط الغربية عليها بعد م       
وهي اشارة في منتهى االهمية بادر اليها الوزراء العرب لالعراب عـن            . مع القيادة المنتخبة للشعب الفلسطيني    

  . موافقتهم على خطوات حركة حماس وموقفها من قضية االعتراف بإسرائيل
باشرة تفهمنا صوابية النهج الذي اختطته تلك الحركـة وعمـق           الضغوط التي تمارس على حماس مواربة او م       

خطواتها الصحيحة ، وان تمسكها بمبادئها انما هي صون لمطالب الشعب الفلسطيني الذي على اساسه انتخـب                 
  . تلك الحركة والتف حولها في اجماع فلسطيني قل نظيره

  6/3/2006الوطن العمانية 
  

   منطق مضحك .45
  لؤي قدومي

 منطق المتمردين الشيشان الذين اتهموا حركة حماس ببيع مبادئها ومباركة قتل الشعب الشيشاني              مضحك للغاية 
بعد زيارة قادتها لموسكو واجتماعهم مع كبار المسؤولين الروس، فإذا اعتبرنا ان هذا هو النهج الذي يجب ان                  

إثما عظيما عندما تواصـلوا مـع       تسير عليه الحركات النضالية فهذا يعني ان الشيشانيين ارتكبوا في الماضي            
المسؤولين األميركيين على اعتبار ان الواليات المتحدة تحتل العراق وتساند االحتالل االسـرائيلي لألراضـي               

  .الفلسطينية
ما يضحك في األمر ان المتمردين الشيشان ال يودون تقدير الوضع الخاص الذي تواجهه حركة حماس والـذي     

امة اختراقا كبيرا في معركة دبلوماسية طويلة وشاقة، وهم يعتقدون ان انكفاء حماس             يجعل اتصالها بأية دولة ه    
على نفسها وقطع اتصاالتها الدولية وتسليم رقبتها لالسرائيليين هو أكبر خدمـة يمكـن ان تؤديهـا للقـضية                   

  .الشيشانية
درة على استيعاب ضرورة    مثل هذا الخطاب يؤكد ان هناك حركات إسالمية كثيرة حول العالم ال تزال غير قا              

تغيير الخطاب واالستراتيجيات وفقا لمتطلبات كل مرحلة، ويشي بقصور فـي فهـم بعـض هـذه الحركـات       
  .لخصوصيات بعضها البعض

اعتقد جازما انه لو وجهت واشنطن التي تتهم حماس باالرهاب دعوة للقيادات الشيشانية لزيارة واشـنطن لمـا      
تلبيتها على اعتبار انها تشكل اختراقا دبلوماسـيا سيـضعف مـن موقـف              ترددت وال حتى للحظة واحدة في       

ال نصدق ان الشيشانيين سيـستمرون فـي         .موسكو، ولذلك فإن المزايدات ال تبدو مفيدة في ظل هذه األوضاع          
القتال الى األبد ونعتقد انهم قد يجدون انفسهم يوما ما مجبرين على الجلوس الى طاولة مفاوضات طرفها اآلخر                  
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من .. روسي، ووقتها قد يضطر نفس من يوجه االنتقادات الى مصافحة من قتل ربع مليون مواطن من شعبه                  
  قال ان المصلحة ال تفرض قوانينها الخاصة؟

  6/3/2006الوطن القطرية 
  
  
  
  

 
 كاريكاتير .46
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