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  26  كاريكاتير
***  

 فتح وحماس تستأنفان الحوار في شأن الحكومة  .1
 أمس اتصاالتهما في ا فتح وحماس استأنفتأن: رام اهللا من  محمد يونسعن مراسلها 9/3/2006 الحياة نشرت

ة في تشكيل الحكومة في حال موافقة  مستعدة للمشاركفتحاألحمد ان عزام وقال  .شأن تشكيل الحكومة الجديدة
 متطابقة في فتح ترجح عدم المشاركة والتفرغ في امصادر إال أن .حماس على كتاب التكليف المقدم من عباس

 نصائح الحركةوتلقت  .المرحلة المقبلة العادة بناء الحركة تحضيراً لالنتخابات التشريعية بعد أربع سنوات
 الواليات المتحدة نصحتها بعدم المشاركة إال أنالسلطة من خطر الحصار، كثيرة للمشاركة من أجل انقاذ 

ليسهل عليها فرز السلطة تحت قيادة حماس وعزلها حتى تفشل وتنسحب او تستجيب لشروطها وفي مقدمها 
وطالب بعض قادة فتح عباس في االجتماع األخير للمجلس الثوري بفرض  .االعتراف باسرائيل ونبذ العنف

بة على حماس لتشكيل الحكومة، منها الزامها االعتراف علناً بجميع االتفاقات، وفي مقدمها اتفاق شروط صع
عباس رفض هذه المطالب التي تصدرها كل من أحمد قريع ونبيل عمرو، مشدداً على ضرورة  إال أن .اوسلو

باس الى اقناع حماس يتطلع عمن جهته و .منح حماس الفرصة للنجاح بعد نيل ثقة الجمهور في االنتخابات
,  ومن جهة أخرى.يهاباقرار االتفاقات وااللتزامات الدولية للسلطة، لكنه ال يحبذ فكرة فرض شروط قهرية عل

أكدت مصادر في حماس انها ستحتفظ بجميع الوزارات السيادية في حال شكلت الحكومة من دون تحالف مع 
 لن ترشح زياد أبو عمرو لتولي حماس ان أخرى على من جهة وأكد. قال مصدر مسؤول في الحركةكما  ,فتح

  . وعندما يخاطب العالم فانه سيخاطب بلسانه وليس بلسان حماس, شخصية مستقلةألنهالخارجية، 
 صالح البردويل، من ان ابـو مـازن         هقالما  : ا ف ب، رويترز، د ب ا       نقال عن    9/3/2006 السفير   وذكرت

تردد ان اسماعيل هنية سيطلب خالل اللقـاء منحـه اسـبوعين            ث  حي اليوم،   غزة في   حماسسيلتقي وفدا من    
  . اضافيين من اجل تشكيل الحكومة
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 مصدر كبير فـي حمـاس امـس ان          هقالما  :  رويترز نقال عن غزة   من   9/3/2006 الحياة الجديدة    وأشارت
ب راديـو   نـس  حيث   .الحركة ستحتفظ لنفسها بحقيبة الداخلية ما يضع اآلالف من ضباط االمن تحت سيطرتها            

 ويأتي ذلك فـي الوقـت       . تخطط لتسمية سعيد صيام لتولي المنصب      ها قوله ان  الحركةاسرائيل الى مصدر في     
  .الذي بدأت فيه بعض وسائل االعالم بنشر التشكيلة المقترحة للحكومة الجديدة

ي المشاركة   المؤكد ان فتح ال تنو     إلى أنه من  : لندن من   9/3/2006 الشرق األوسط    مراسلعلي الصالح   ونوه  
. لو وافقت على المشاركة   فيما وزارات منها الخارجية لها      4في الحكومة التي كانت حماس تفكر في تخصيص         

ومن المستبعد ايضا حتى االن مشاركة الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب لتباين البرامج السياسية، لكن يكـاد                
ضافة الى منصب وكيل وزيـر، كمـا يحتمـل ان           يكون شبه مؤكد ان تشارك الجبهة الشعبية بحقيبة وزارية ا         

ومع غياب فتح كما قالت مصادر مقربة من حماس، فان الحكومـة المقبلـة سـتكون                 . أيضا يشارك البرغوثي 
وعلم من   .من خارج المجلس التشريعي   سيكون   معظمها   إال أن باستثناء حقيبتين او ثالثة، حماسية مائة بالمائة،        

 الـوزارات   بخالف , حقيبة وزارية جرى حسم امرها منها الخارجية       11والي  ، ان ح  الحركةمصادر مقربة من    
مصادر اخرى عن اختيار مـسؤول      وتتحدث  . لم يحسم امرها بعد   التي  السيادية االخرى مثل الداخلية والمالية      

أمني سابق برتبة لواء، من خارج اطر حماس، معروف بالنزاهة والشفافية والسمعة الحسنة لمنـصب وزيـر                 
حسب معلومات فقـد جـرى      وب الى ما تقدم     ةضافإو .لماليةل اوزير يتوقع ان يرشح مازن سنقرط     كما   .خليةالدا

 حـاتم قفيـشة للـشباب       , حامد البيتاوي لألوقاف   , عمر عبد الرازق لالقتصاد    ,عطا اهللا ابو سبح للثقافة    , ترشيح
 هـاني   ,ضري لالسكان واألشغال   جمال الخ  , محمد فرج الغول للعدل    , محمد ابو طير لشؤون القدس     ,والرياضة

 علـى أن  .  وخالدة جرادات لشؤون المـرأة     , حافظ شاهين لالتصاالت   ,خولة الشخشير للتعليم  , الحايك للسياحة 
  .يحتفظ هنية بحقيبة االعالم

سنقرط نفى  إلى أن    :د ب أ   نقال عن    رام اهللا المحتلة   من   9/3/2006 الغد األردنية     مراسل يوسف الشايب ولفت  
 كما أن سامي أبـو      .األنباء عارية تماماً عن الصحة    حد من حماس قد حدثه بترشيحه واعتبر أن هذه          أن يكون أ  

 ما تنـشره مواقـع انترنـت     إنمن جهته انتهاء الحركة من إعداد التشكيلة النهائية للحكومة، وقالزهري نفى   
ن استهجانها مـن هـذه    عبرت خالدة جرار ع   من جهتها   و .محض أسماء افتراضية ليس إال    هي  ووسائل إعالم   

األنباء، خاصة أن الجبهة لم تقرر بعد بشكل نهائي المشاركة في الحكومة، وأن ثمة توجهاً فـي حـال قـرار                     
كما عبرت عن دهشتها من تصريحات أبوزهري التي تحدث فيها عـن        .نوابهاالمشاركة، يقضي بعدم مشاركة     

هذه التصريحات المتضاربة يرى علي الجرباوي        وحول .حكومةالأن الجبهة أعلنت صراحة أنها ستشارك في        
أن بعض الشائعات قد يكون مقصوداً خاصة إذا ما تعلق بأسماء شخصيات مستقلة بقصد التحقق من مواقفهـا                  

  .حول مشاركتها، أو ربما من مواقف القائمين على تشكيل الحكومة من هذه الشخصيات
  

  يدعو حماس إلى تغيير سياساتهاعباس  .2
 غزة ى الي تغيير سياساتها، وذلك قبل ان يتوجه ال، امس،دعا محمود عباس حماس:  وليد عوضرام اهللا من

أن يتعاملوا مع كافة عليهم , قائالواضاف  . قبل االعالن عن الحكومة الجديدة،لالجتماع بالفصائل الفلسطينية
 .البد من خطوات متدرجةا لذ ,االلتزامات الدولية ولكن في نفس الوقت يجب أن ال ندفعهم للتحول المفاجئ

 من زياراته الخارجية، حماساستمع من خالد مشعل عن النتائج التي حققها وفد قد كان ومن جهة أخرى 
 أهمية وضرورة تعاون الجميع من أجل استكمال إنجاح المسار ىعلحيث شدد مشعل  .وخاصة زيارة موسكو

 .عدة خدمة المصالح العليا للشعب قاىالديمقراطي وتعزيز الحياة السياسية الفلسطينية عل
  9/3/2006القدس العربي 
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  عباس ينفي تأييده لتولي أولمرت رئاسة الحكومة االسرائيلية .3
 نسب اليه قوله انه يأمل في ان يفوز ايهـود           ، نفى محمود عباس تقريرا صحفيا نشر امس       : رويترز –رام اهللا   

وقـال ان   . هصحيفة االيطالية شوهت تصريحات   ال ان   ،ه ل وقال مساعد كبير  . اولمرت في االنتخابات االسرائيلية   
ان استطالعات الراي تشير الى     , أن عباس قال   أشار إلى   و.  انه ال يتدخل في االنتخابات االسرائيلية      أكدعباس  

تصريحات المنـسوبة الـى     جدير بالذكر أن ال   . النه يعرفه جيدا  لذا فهو سيتعامل مع أولمرت      ان كديما سيفوز    
  .ليكودالانتقادات من جانب حزبي العمل وعباس القت 

  9/3/2006الرأي األردنية 
  
  احتمال اضطرار الحكومة لإللتقاء في دول الجوار العربي: هنية .4

 هنية، ان الحكومة المقبلة التي ستشكل ستضم نساء ومسيحيين ومستقلين  إسماعيلقال :رام اهللا من وليد عوض
اكد ,  تأييده للعمليات االستشهاديةى مدحولوفي رده .  المتعددةوهي حكومة ضامة لشرائح الشعب الفلسطيني

وحول مشاركة حماس في أعمال القمة العربية العربية .  بضرورة اخراج المدنيين من دائرة الصراعبةطالالم
 محمود عباس، معتبرا أن مشاركة رئاسة الوزراء والحكومة مع هذا سيأتي في سياق الترتيب أنالمقبلة، قال 

وحول . هذه القمة هو شيء ايجابي ويشكل اضافة سياسية ونوعية للوفد الفلسطيني الذي يمثل فلسطينفي 
 ىمنع دليل علهذا القال ان والصعوبات التي ستواجه الحكومة من خالل منع إسرائيل العضائها بااللتقاء، 
 ومع ذلك , قائالوتابع .منتخبةالقسوة االسرائيلية في مواجهة الشعب الفلسطيني وممثليه وحكومته الشرعية ال

 من وأعرب. فنحن قادرون علي أن ندير شؤوننا بكل الوسائل المتاحة او االلتقاء في دول الجوار العربي
 وتحديدا فتح ألن باقي ىطرح قاسما مشتركا مع الفصائل االخريعن أمله في أن يشكل البرنامج الذي سناحيته 

وحول مالمح البرنامج السياسي . عليه مالحظات او تباينات كبيرةالجبهات والكتل البرلمانية لم يجدوا 
وحول .  الفلسطينية الحقوقى عل في نفس الوقتملتزم باالهداف الوطنية الراهنة مؤكداه  قال إن,للحكومة

 ى ان المقاومة هي وسيلة وليست غاية واذا إنته:مصير كتائب القسام بعد أن اصبحت الحركة في السلطة، قال
  .الل فبالتأكيد لن يكون هناك مبرر للمقاومةاالحت

 9/3/2006القدس العربي 
  
  حماس لن تكسب جولة القانون: عزام األحمد .5

 مـن  كمـا أنهـا   .اكد عزام االحمد ان حماس لن تستطيع كسب جولتها بطريقة قانونيـة : جدة ـ  فهيم الحامد
عددا من القانونيين الدوليين بشأن قـرار       ن فتح استشارت    إ:  واضاف ،المستحيل ان تحقق ماتريد بطريقة ثأرية     

 .توقع ان تصدر المحكمة العليا الفلسطينية قرارا بابطال توصية المجلـس          حيث  , المجلس الغاء بعض القرارات   
هـذا غيـر   أن  ,وحول ان كانت قرارات المجلس التشريعي سيادية وال يمكن تدخل المحكمة العليا فيهـا قـال      

والمحكمة تفصل عادة في النزاعـات      . لية تعطينا الحق في الطعن في اي قرار       جميع القوانين الدو  ألن   ,صحيح
نافيا . ان لديهم قصورا في فهم القوانين     هي  واضاف ان المشكلة الرئيسية التي تواجه حماس         .في جميع القوانين  
 .ان تتجه االمور الى الصدام العنيففي نفس السياق 

  
  

  ة لكتائب االقصى في دمشق بهدف توحيدهاقم :ة االنباء الفلسطينية المستقلةوكال .6
عن توجه قيادات من كتائب األقصى       كشفت مصادر فلسطينية   :االنباء الفلسطينية المستقلة   ةوكال رام اهللا و   ,غزة

.  لتوحيد ألويتهـا    في لبنان وسوريا   فتح فاروق القدومي وعدد آخر من قادة        هاإلى دمشق، لعقد قمة ربما يحضر     
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 لم يسمعوا عـن ذلـك ولـم         مشيرا إلى أنهم   ,ستغرب هذه االنباء  اتائب في الضفة الغربية     كال في   ا قيادي إال ان 
  .  أن تكون هناك أي انقساماتنافيا. يستشرهم احد

  9/3/2006البيان 
  

  انزعاج فتحاوي من خطاب مشعل وممارسات كتلة حماس: شعـث .7
 لالجتماع من أجل البحث في مـسألة   ستعود المركزيةأعلن نبيل شعث، أن اللجنة :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط  

الحكومة الجديدة، بعد حصول عزام االحمد على اجوبة على االستفسارات التـي تـم تقـديمها، فـي اطـار                    
ومع ذلك، فقد اشار الى انزعاج شديد ظهر في اجتماع عقدته، امس، اللجنة من اللغة التي                 .المشاورات الجارية 

لتي صدرت عن خالد مشعل في اجتماع االحزاب العربية في دمـشق،         يستخدمها قياديون في حماس، مثل تلك ا      
  .ومن تصرفات قامت بها حماس مثلما حدث في جلسة التشريعي

  9/3/2006األيام الفلسطينية 
  

   لتعزيز انضباط أعضائها حركية محكمةشكلت فتح  .8
انون األعضاء فيه لتعزيز    حركية دائمة من رجال الق      قرر المجلس الثوري لفتح تشكيل محكمة        :غزة والوكاالت 
  .الذين خالفوا قواعد الحركة  ولجنة تنظيمية التخاذ إجراءات تأديبية بحق األعضاء .واالنضباط الوحدة الداخلية 

  9/3/2006البيان 
  

      تؤكد على االستمرار في المقاومةالقسامكتائب  .9
يش وطني للسلطة واالندماج داخل األجهزة أعلنت كتائب القسام أنها ال تمانع في المشاركة بج:  رام اهللا-غزة 
دمج مع احتفاظ حماس بجناحها العسكري على هيئته التنظيمية ال أنه يمكن هااعلن المتحدث باسمو. األمنية
 وشدد على أن الكتائب كانت وما زالت تسعى المتالك كل أسباب القوة ووسائل المقاومة، الستخدامها .الكاملة

، وكرامته في سبيل هاسبين، مضيفاً أنها ستبقى رأس الحربة في الدفاع عن حقوق شعبفي الزمان والمكان المنا
  .تحرير أرضه

  9/3/2006االتحاد االماراتية 
  

   عن حياة أحد قادتها المعتقلينالمسؤولية االحتاللحماس تحّمل  .10
ـ            حركة  حملت  : غزة  .ي سـجونها  حماس، الدولة العبرية المسؤولية عن أي ضرر يتعرض له يحيي السنوار ف

  .قامت باقتحام سجن إيشل في بئر السبعبعد أن اقتادته شرطة مصلحة السجون إلى مكان مجهول، حيث 
  08/03/2006قدس برس 

  
   اإلسالمي في أريحاالجهاداالحتالل يعتقل قائد  .11

ية علم أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالد أبو دية، في أريحا، خالل اقتحام قوات عسكر: طولكرم
  .كان قد أشار إلى ذلكا  إسرائيليا عسكريا متحدثيذكر أنو. خاصة المدينة

  08/03/2006قدس برس 
  

  مخطط إسرائيلي الغتيال قادة من حماس والجهاد عنتسريبات أمنية  .12
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حذرت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة امس من مخطط إسرائيلي لتصفية قيادات في             :غزة، رام اهللا والوكاالت   
مؤكدة أنها تنظر بجدية بالغة إلـى        . والجهاد بذريعة اإلجهاض االستباقي لعمليات ارهابية كبيرة       حركتي حماس 

االنباء التي تروجها وسائل االعالم االسرائيلية حول تورط حماس في االعداد لهجوم عنيـف ضـد اسـرائيل                  
ة أبلغت جهات أمنية أوروبيـة  وأكدت على أن أجهزة األمن اإلسرائيلي. بطريقة غير مباشرة خالل االيام المقبلة     

وأميركية بنية حماس القيام بعمليات جديدة وذلك كذريعة لعمليات استباقية ستنفذها أجهزتها االمنية ضد عناصر               
وقالت ان االجهزة االمنية االسرائيلية ترفض تزويد الجانب الفلسطيني بأي معلومات مشيرة إلى أنهـا               . الحركة

  . االمنية الفلسطينية وتعتبرها مؤسسة معاديةتبدي تشككا في مجمل المؤسسة 
  9/3/2006البيان 

  
  قادة العدو أهداف لسرايا القدس: الجهاد .13

 أيضا شخصيا هدف لجنود سرايا هم قادة العدو  لها أن اعلنت الجهاد، في بيان:ا ف ب، رويترز، د ب ا
واعتبر . حتى المعركة الفاصلة ستستمر المعركة المقدسة بين الحق والباطل على ارض فلسطين حيث. القدس

  .ان ال حديث عن هدنة، بل على فصائل المقاومة الفلسطينية التصعيد واالستمرار في هذه المعركة
  9/3/2006السفير 

  
   خالل عمليات تدريبعناصرها أحد استشهادكتائب القسام تنفي  .14

ة لعدد من وسائل اإلعالم، عن  مصادر أمنية فلسطينيسربته نفت مصادر مطلعة في كتائب القسام، ما :غزة
وقالت إن القصة ملفقة، والحادث وقع عندما كان . استشهاد أحد أعضائها خالل تدريب عسكري في رفح

  . يقود سيارة خاصة به بسرعة جنونية، انقلبت قرب موقع تدريبي للكتائبخبرالمقصود في ال
  08/03/2006قدس برس 

  
  يني ليس الحلقة األضعفالفلسط: يتحالف المنظمات نحو مذكرة لبر .15

 تنـاول    اجتماعـا    في مخيم مار الياس   ) االنتفاضة(تحالف القوى الفلسطينية في مقر حركة فتح        عقد  :  .ع. ر
وناقش المجتمعون في البداية ما اورده امين سـر          . موضوع الالجئين وتنظيم السالح في المخيمات وخارجها      

واتفـق  .  نبيـه بـري    الى  المذكرة التي بعثت بها منظمة التحرير     في مؤتمره و  ) القيادة العامة (الجبهة الشعبية   
منظمو التحالف على تحضير مذكرة تتضمن المطالب الفلسطينية، وستتطرق بالطبع الى السالح، على ان ترفع               

ورفضت الفـصائل التعامـل مـع        . الى بري في الساعات المقبلة قبل استعادة جلسات الحوار االثنين المقبل          
وال يعـارض بعـض      .  كأنهم ايتام ويجب اال تترك قضيتهم لحزب اهللا رغم ثقتنا الكاملة بقيادتـه             الفلسطينيين

اركان التحالف معالجة كل الموضوعات الفلسطينية مع الدولة اللبنانية تحت سقف المنظمة، بحسب ما جاء في                
ء ان القرار الفلسطيني لـيس      وتفيد مصادر هؤال   . رسالتها، لكن المطلوب اوال ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي       

وتحذر المـصادر    . في يد المنظمة وال السلطة في الداخل، بل يجب ان يكون مجتمعا وبمشاركة كل الفصائل              
  . من الرجوع الى لغة الماضي، فنحن لسنا الحلقة االضعف ونرفض لغة التهديد

9/3/2006النهار اللبنانية   
 

  ال تشكيل لمجلس شيعي فلسطيني .16
شيعي أعلى في األراضـي الفلـسطينية        ن محمد غوانمة الذي أعلن قبل أسابيع تشكيل أول مجلس            أعل :د ب ا  

 وقال إنه لن يكون بمقدوره االستمرار في فكـرة تـشكيل             . المجلس دون ذكر أسباب    تراجعه عن تشكيل هذا     
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جود لمثل هذا المجلس    األمر ال و   انتهى   وأضاف غوانمة   . رافضا ذكر األسباب التي دفعته إلى ذلك       .. المجلس
    . الشيعية معلنا براءته من هذه الفكرة بعد اليوم وال عالقة لي بالطائفة 

 9/3/2006البيان 
  

   إسرائيلي لتهجير المقدسيينمخططاألمم المتحدة تحذر من  .17
القـدس  أكد خبير في األمم المتحدة أن إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من              :مال شحادة أالقدس المحتلة،   

واعتبر ان الهدف الرئيسي للجدار في منطقة القدس تقلـيص          . المحتلة عبر إقامة جدار يخترق األحياء العربية      
واكد أن  . عدد الفلسطينيين في المدينة عبر نقلهم إلى الضفة الغربية، االمر الذي يتسبب بمشاكل إنسانية خطيرة              

ف ان من األهمية بمكان ان تأخـذ اللجنـة الرباعيـة            واضا. خريطة الطريق لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي       
  .الدولية في االعتبار حقوق االنسان ورأي محكمة العدل الدولية في المفاوضات

  9/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  نسبة االناث في المجتمع الفلسطيني%  49,3 :تقرير .18
 2005ع الفلسطيني في منتصف عام اوضح ان نسبة اإلناث في المجتم أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء بيانا

ويظهر التركيب العمري لإلناث  . في قطاع غزة% 49,4في الضفة و% 49,3، بواقع %49,3بلغت حوالي 
للفئة % 45,2مقابل % 45,7 سنة بلغت 14-0في األراضي الفلسطينية أن نسبة اإلناث في الفئة العمرية 

وبين ان هناك عقبات وتحديات تواجه المرأة   .أكثر سنة ف65للفئة العمرية % 3,5 سنة و49-15العمرية 
الفلسطينية في االنخراط في سوق التكنولوجيا والمعلومات، حيث أشارت بيانات مسح تمكين المرأة في مجال 

في الضفة العربية % 32,3من اإلناث يستخدمن الحاسوب، بواقع %30,4تكنولوجيا المعلومات إلى أن 
  .في القطاع% 27,0و

  8/3/2006الجديدة الحياة 
  

  2000 آالف فلسطيني منذ العام 4ل  قتاالحتالل: تقرير .19
 أفاد تقرير اعدته منظمة التحرير نشرت نتائجه أمس ان االحتالل االسرائيلي قتل نحو اربعـة آالف                 : ا ف ب  

نيي الضفة   والحق اضرارا فادحة في البنية التحتية وممتلكات فلسطي        2000فلسطيني منذ اندالع االنتفاضة العام      
 من قوى   344 من النساء و   269 من االطفال و   776واوضح التقرير ان بين هؤالء القتلى        .الغربية وقطاع غزة  
 على  58 من المرضى على حواجز االحتالل العسكرية و       137 نتيجة عمليات اغتيال و    389االمن الفلسطيني و  
 من ابناء الحركة الرياضية الفلسطينية،      220واضاف ان بين القتلى ايضا تسعة صحافيين و        .ايدي المستوطنين 

كما أوضح انه ومنـذ انـدالع االنتفاضـة اصـيب            .اضافة الى ستة من االجانب المتضامنين مع الفلسطينيين       
 . اصيبوا بعاهات دائمة ومعظمهم من االطفال والشباب       7500 فلسطينيا بجروح متفاوتة الخطور بينهم       35472

 الف فلـسطيني  35نحو  تالل االسرائيلي في السنوات الماضية من االنتفاضةوبلغ عدد الذين اعتقلهم جيش االح   
 7676واستنادا الى االحصاءات نفسها، دمرت اسرائيل بشكل كلي          . اسير 9300بقي منهم في سجون االحتالل      

 وقال التقرير ان ما يزيد عن المليون شجرة        . منزال اخر  65395منزال وشردت ساكنيها والحقت اضرارا بنحو       
وغرسة ونبتة اقتلعت من اجل اقامة المستوطنات وتوسيع القائم منها وبناء جدار الفـصل العنـصري الـذي                  

افاد التقرير وصل عدد العاطلين عن العمل الى نحو          و . دونم 294700صادرت قوات االحتالل من اجله بالقوة       
  . داخل المجتمع الفلسطيني% 72 الفا وزادت نسبة الفقر لتبلغ 272

  9/3/2006ألردنية الغد ا
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   االسرائيليالتصعيد ستنكرتالمؤسسات الحقوقية  .20

استنكر عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية واالسرائيلية التصعيد االسرائيلي االخير في قطاع غزة خاصة              
وقـال كـل مـن      . استهداف الجيش االسرائيلي للمدنيين واالطفال و التصعيد العسكري والحصار واالغتياالت         

فرع فلسطين وأطباء لحقوق االنسان في إسرائيل وبرنامج غـزة للـصحة            -حركة العالمية للدفاع عن االطفال    ال
إننا نستنكر استهداف قوات االحتالل االسرائيلي للمدنيين       : النفسية ومركز الميزان لحقوق االنسان بيانا مشتركا        

  . واالطفال وللتصعيد العسكري والحصار وجرائم االغتيال
  9/3/2006األردنية الرأي 

  
   باحتضان ابنتها عائشةحلمهاتحقق األسيرة عليان  .21

 يومـاً بعـد أن احتـضنت ابنتهـا          15أنهت األسيرة عطاف عليان اضرابها المفتوح عن الطعام الذي استمر           
وحول وضعها الصحي أوضح زوج األسيرة أن        .الرضيعة عائشة، في زنزانتها التي ال تتعدى المتر والنصف        

تعاني من انخفاض كبير في الوزن، اال أنها في حالة معنوية قوية ومرتفعة، وأنها تشعر بإرتياح كبير                 األسيرة  
  .بسبب وصول ابنتها إليها

  8/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  تغييرات لمواعيد زيارات األسرى .22
ه أنه سيسمح قريباً بالزيارة مرة  أعلن الصليب األحمر الدولي أن الجانب االسرائيلي أبلغ: جمعة يونس-غزة 

 عاما، ولألبناء الممنوعين من الزيارة مرتين في العام، 35 - 16واحدة كل عام للذين تتراوح أعمارهم ما بين 
 . حيث سيتم ابالغ أهالي األسرى في الوقت القريب من أجل تسجيل أسمائهم

9/3/2006الحياة الجديدة   
 

  إذا استوفت الشروط  شريكة تصبحموفاز يمكن لحماس ان  .23
 بان حماس يمكنها ان تصبح شريكة إذا اسـتوفت       ، امس ، في تطور مفاجىء صرح موفاز     : جمال جمال  ،القدس

وأضاف انـه اذا واصـلت      . جميع الشروط التي وضعتها إسرائيل والواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي         
  . حماس ممارسة اإلرهاب فإنها ستتلقى المعاملة المالئمة

  9/3/2006لدستور ا
  

   بيوت الفلسطينيين وهم نيامقصف :اإلرهاب الصهيوني .24
دعا الجنرال االسرائيلي افي رونتسكي، المرشح االبرز لمنـصب الخاحـام العـسكري              : آمال شحادة  ،القدس

واسـتهجن  . الرئيسي في الجيش الى قصف بيوت الفلسطينيين كوسيلة مضمونة لتصفية المقاومين الفلسطينيين           
وأجـرت القنـاة     .الجيش الستشهاد ثالثة فتيان في جريمة اغتيال ناشطي الجهاد االسالمي هذا االسبوع           تبرير  

، وركزت على األوضاع األمنية وقرار موفاز اغتيال كل فلـسطيني لـه عالقـة               هالسابعة المتطرفة مقابلة مع   
التحتية للتنظيمات الفلـسطينية    وقال رونتسكي ان الطريقة االفضل للقضاء على البنية          .باطالق صواريخ القسام  

بقصف بيوت الناشطين في المنظمات الفلسطينية من الجو، بغض النظر عن عدد افراد العائلة الذين ال عالقـة                  
ما يقوم به الجيش من عمليات قصف لمناطق اطالق الصواريخ هـي          : واضاف. لهم بنشاط ابنهم في المنظمات    

وعلى الجيش عدم االكتفاء بقصف هذه المناطق بل بقتل مطلقي هـذه            عمليات فاشلة لن تحقق النتيجة المطلوبة       
واستهجن ما صرح به قائد سالح الجو اليعيـزر شـكيد، بـأن             . الصواريخ وهم نيام في فراشهم داخل البيوت      
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وقال في المقابلة إن القصف الجـوي       . الجيش يبذل قصارى جهوده للتقليل من تعرض المدنيين للغارات الجوية         
  .حة حتى نفسياً حيث تضرب معنويات االرهابيين الفلسطينيينوسيلة ناج

  9/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ساليب قمع خاصة بالمواطنين العرب تؤكد انتهاج اوحالوتستصريحات لكرادي  .25
اكد المفتش العام للشرطة االسرائيلية كرادي االربعاء انتهاج شـرطته السـاليب قمـع خاصـة                : وليد ياسين 

لعرب، وتعاملها مع الجمهور العربي كجمهور معاد ال تهمها حياته وما اذا كانت الوسـائل التـي                 بالمواطنين ا 
  . تستخدمها ضده يمكنها ان تكون قاتلة اوال، ما دامت تحقق لها اغراضها

 8/3/2006 48عرب 
  

  حكومة أولمرت لن تستثمر في المستوطنات المبعثرة .26
صريحاته أول من أمس عن أن حكومة جديدة برئاسته لن أكدت أوساط قريبة من أولمرت أن ت: الناصرة

تستثمر في المستوطنات في الضفة، عنت أساساً المستوطنات المبعثرة في أعماق الضفة، وليس الكتل 
وكتبت هآرتس أن تصريحات أولمرت المذكورة أكدت  .االستيطانية الكبرى أو المستوطنات في محيط القدس

مل الكتل االستيطانية الكبرى على نحو يضمن غالبية يهودية واضحة تتحقق من نيته ترسيم حدود إلسرائيل تش
 .خالل االنفصال عن السكان الفلسطينيين في مقابل ضم مئات آالف المستوطنين الى تخوم الدولة العبرية
 لهذا ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إن أولمرت يريد أوالً ترسيم حدود إسرائيل، وبناء

  .الترسيم يتم االستثمار في مشاريع تطويرية
  9/3/2006الحياة 

  
   جمعيات3حويل أموال للسلطة عبر على ت اسرائيلي -اتفاق أمريكي .27

اتفقت االدارة االمريكية مع الحكومة االسرائيلية أمس علـى          :القدس من   9/3/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
االونروا، ووكالة التنميـة    : الث جمعيات تحظى بثقة من الطرفين وهي      نقل اموال المساعدة للفلسطينيين عبر ث     

وتتحفظ اسرائيل من تحويل االموال عبر وكالة الغوث بادعاء انها على عالقة مـع               .لالمم المتحدة واليونسيف  
حماس، لكنها وافقت على تحويل قسم من االموال عبر هذه المنظمة مع ضمان مراقبة كيفية وصول االمـوال                  

وتجري اسرائيل اتصاالت سـرية      . جهات فلسطينية ال عالقة لها باالرهاب، كما جاء باالتفاق بين الطرفين           الى
مع الواليات المتحدة لبلورة اتفاق متكامل حول التحويالت المالية يتماثل والتصريحات التي اعلنتها اسرائيل منذ               

سات حكومية وغير حكومية تابعة لحماس      فوز حماس في االنتخابات، بحيث تضمن عدم وجود أي عالقة لمؤس          
  .مع هذه التحويالت

 يحيى موسى احد نواب حماس أن الحكومة المقبلة لن          .حذر د : غزة من 9/3/2006الشرق األوسط   وأضافت  
واضاف فـي تـصريحات     . تسمح بأي حال من األحوال ألي طرف مهما كان بالتآمر داخل الساحة الفلسطينية            

واسـتدرك  .  التساهل مع أي جهة تحاول بناء مراكز قوى وتعمل على شراء الـذمم             للشرق االوسط أنه لن يتم    
قائالً أن حماس ترحب بكل ما يأتي الغاثة الشعب الفلسطيني حتى لو كان من الواليات المتحدة وعن طريـق                   

قوم وشدد علـى أن المجلـس سـي       . المنظمات الدولية واالهلية ما دام تحت رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني         
بدوره في هذا المجال على أكمل وجه، منوهاً الى أنه يتوجب أن تعمل هذه المنظمات تحـت رقابـة القـانون                     

 أميركي الضعاف الحكومة أو اسقاطها سيفشل، وسيؤدي الـى          -وشدد على أن أي تآمر اسرائيلي     . الفلسطيني
  .نتائج عكسية، ألن ذلك سيسهم فقط في التفاف الجمهور الفلسطيني حولها
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  ت يجري مشاورات حول خريطة الطريقاولمر .28
 ترأس اولمرت امس جلسة مشاورات سياسية وامنية بحضور عدد من الوزراء واقطـاب              : جمال جمال  ،القدس

  . كاديما تتعلق بموقف اسرائيل من خريطة الطريق والتطورات االخيرة في السلطة الفلسطينية
  9/3/2006الدستور 

  
  ا، امام البضائع االسرائيلية فقطدموفاز يقرر فتح معبر كارني غ .29

بعد اسبوعين من اغالق معبر كارني امام حركة البضائع من والى غزة، من المنتظر ان يعـاد فـتح المعبـر                     
صباح الخميس ولكن باتجاه واحد، حيث سيسمح بدخول البضائع الى غزة، فيما سيتواصل منع خروج بـضائع                 

ي ان موفاز، اتخذ هذا القرار، مساء امس خالل مشاورات هاتفية           وقال مصدر امني اسرائيل    .غزة الى اسرائيل  
  . اجراها من المانيا مع كبار المسؤولين االمنيين في اسرائيل

  9/3/2006 48عرب 
  

  ة المستوطنات العشوائيةبيرتس يتعهد بإزال .30
علـى  وعد رئيس حزب العمل عمير بيرتس بإزالة كل المستوطنات غير المرخـصة       : ا ب، ا ف ب، رويترز     

 :وقال في مؤتمر صحافي في مقر الحزب      . حدود الضفة الغربية، إذا انتخب رئيسا للحكومة اإلسرائيلية المقبلة        
 نعد بتفكيك المستوطنات غير الشرعية على الحـدود فـي           :القانون هو القانون ونحن نحتاج إلى تنفيذه، مضيفا       

  . تفكك س105كل المستوطنات ال. خالل عام من انتخابي رئيسا للحكومة
 9/3/2006السفير 

  
   تخطيط جيدبدون من غزة المستوطنيناسرائيل اجلت  .31

أفاد تقرير رسمي نشر أمس ان سلطات االحتالل لم تخطط جيدا الستيعاب حوالي ثمانية آالف               : القدس، ا ف ب   
تراوس، وقال التقرير، الصادر عن مقرر اسرائيل القاضي المتقاعد ليندنش        . مستوطن تم اجالؤهم من قطاع غزة     

 عائلة من المستوطنين، ووزارة المالية ومكتب رئيس        1500ان االدارة المكلفة االشراف على استيعاب حوالي        
واكد التقرير ان عملية االجالء تمت فـي ظـروف          . وزراء اسرائيل سببوا أضرارا فادحة لهؤالء المستوطنين      

طنين تم اجالؤها ال تـزال تعـيش فـي           عائلة مستو  250واخيرا، وحسب هذا النص فإن حوالي       . غير مناسبة 
وعبر ممثلو المستوطنين واليمين القومي المتطرف عن انتقادات حادة أمس بعد نشر            . وضع وصف بأنه مؤقت   

وردا على سؤال لالذاعة االسرائيلية العامة، عبر موشيه كاتساف عن امله في التوصل الى حل فـي                 . التقرير
  . لكبيرة التي يعيشها المستوطنون الذين تم اجالؤهم من غزةاسرع وقت ممكن لوضع حد لحالة البؤس ا

 9/3/2006الغد األردنية 
  

  اسرائيلأول فلسطينية في معهد الديبلوماسيين في  .32
 عاما، اول فلسطينية تقبل في معهـد        26اصبحت رانيا جبران، وهي محامية عربية من حيفا عمرها          : ي ب ا  

امس ان جبران نجحت في      وذكر موقع يديعوت احرونوت    .بلوماسيينوزارة الخارجية اإلسرائيلية لتدريب الدي    
واذا اكملت تدريبها فستصبح اول ديبلوماسية      . سلسلة من االختبارات المتشددة وستبدأ دراساتها في نيسان المقبل        

  .اال ان وزارة الخارجية االسرائيلية رفضت تأكيد النبأ. فلسطينية في اسرائيل
  9/3/2006المستقبل اللبنانية 
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  اإلسرائيلية ينسحب من المعركة االنتخابية العربيالحزب القومي  .33
علن الحزب القومي العربي برئاسة محمد كنعان مساء االربعاء انسحابه من المعركة االنتخابية             أ: هاشم حمدان 

  .للكنيست القادمة ودعمه الكامل لحزب التجمع الوطني الديموقراطي
  9/3/2006 48عرب 

  
   مقعداً 14 مقعداً، الليكود 20 مقعداً، العمل 37ا كديم: إستطالع .34

في إستطالع للرأي ليديعوت أحرونوت ومعهد داحاف بإشراف مينا تسيمح، نشر صباح اليوم، وشـمل عينـة                 
، تبين أن هناك هبوط في عدد المقاعد التي ستحصل عليها           %4.4 شخص بنسبة خطأ تصل إلى       700تصل إلى   

وبحسب اإلستطالع، فإن كديما هبط بمقعد واحد بالمقارنة مـع اإلسـتطالع             .يكوداألحزاب الكبيرة؛ كديما والل   
 مقعداً، بينما واصل الليكود الهبوط وحصل على        20أما العمل فقد حصل على       . مقعداً 37السابق، وحصل على    

عد لكل   مقاعد، أي بزيادة مق    6 مقاعد، وميرتس    10 مقعداً، يسرائيل بيتينو     11وحصلت شاس على     . مقعداً 14
 . مقاعـد  6 مقاعـد، ويهـدوت هتـوراه        8 المفـدال    -اإلتحاد القومي  و .منهم بالمقارنة مع اإلستطالع السابق    

  .   مقاعد8واالحزاب العربية 
  9/3/2006 48عرب 

  
   بينه وبين العملالفجوةالليكود يضيق : استطالع .35

 مقعدا 37ا على موقعه بحصوله على قبل عشرين يوما من اجراء االنتخابات االسرائيلية حافظ كديم: رام اهللا
وجاء في االستطالع ان الليكود سجل . في استطالع أجرته هآرتس في حين قلل الليكود الفجوة بينه وبين العمل

تقدما مهما بحصوله على مقعدين اضافيين ليقترب من العمل الذي لم يتمكن من رفع رصيده والذي يسجله في 
  .  مقعدا19استطالعات الرأي منذ شهر وهو 

 9/3/2006الحياة الجديدة 
  

  ال ينوون المشاركة في اإلنتخابات إسرائيلمن الشباب في % 44: إستطالع .36
من الشباب فقط في إسرائيل ينوون المشاركة في التصويت لإلنتخابات العامـة،            % 44بين استطالع للرأي أن     

 أشخاص في   503ل عينة تصل إلى     وذلك وفقما يتضح من اإلستطالع الذي أجراه معهد مآجار موحوت، وشم          
أن اإلنتخابات  % 52من الشباب مهتمون باإلنتخابات القريبة، بينما قال        % 27ويتضح أن    ! عاماً 32-18جيل  

فقط % 46كما بين أن     .منهم علمانيون % 77كما يتضح أنه من بين غير المعنيين باإلنتخابات، فإن           !ال تعنيهم 
أما في وسط الشابات وما يـسمى بالقـادمين    .ثر على نتائج اإلنتخاباتمن الشباب على قناعة بأن صوتهم سيؤ      

من الشابات أنهن ال ينوين المشاركة في التصويت، مقابـل          % 59الجدد، فإن الالمباالة ترتفع أكثر، حيث قال        
يـث  كما بين جهالً كبيراً بما يتصل بالمناصب العليـا، ح          .من القادمين الجدد ال ينوون المشاركة أيضاً      % 72

أنهم ال يعرفون، فـي حـين قـال         % 27كانت اإلجابات على السؤال من هو وزير الخارجية مفاجئة، فقد قال            
من المـستطلعين   % 41أن بيرس هو وزير الخارجية، وفقط       % 4أن وزير الخارجية هو شالوم، وقال       % 17

  !قالوا أن ليفني هي وزيرة الخارجية
  8/3/2006 48عرب 

  
   الصواريخ في غزة حزب اهللا يطور: إسرائيل .37
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تبدي إسرائيل، وفق معاريف قلقا متزايدا من مشاركة خبراء مـن حـزب اهللا فـي تطـوير قـدرة                    : الوكالت
وقالت الصحيفة إن خبراء متفجرات من حزب اهللا وصلوا إلى غزة، لمساعدة المنظمات             . الصواريخ الفلسطينية 

 المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تفيد بأن في نية هؤالء         وأشارت إلى معلومات مقلقة وصلت إلى     . الفلسطينية العاملة 
وبحسب معاريف فـإن إسـرائيل تنظـر        . الخبراء تطوير مدى صواريخ القسام وانتاج عبوات ناسفة أشد فتكا         

بخطورة بالغة إلى التواجد الملموس لحزب اهللا في القطاع لما له من خبرة كبيرة في انتاج الصواريخ والعبوات                  
 تقديرات بأن الجهد األساسي لحزب اهللا يتركز على تطوير مدى صواريخ القسام وزيادة رأسـها                وثمة. الناسفة
والحظت المصادر اإلسرائيلية بأسى أنه في ما يخص تواجد القاعدة وحزب اهللا ليست هنـاك عمليـا                 . المتفجر

  . وسيلة لمنع جهات غير مرغوب فيها من الدخول للقطاع
  9/3/2006السفير 

  
  ب تحويل شارون إلى مركز للتأهيليج: ى هداسامدير مستشف .38

 .قال مدير مستشفى هداسا إن شارون أصبح رجالً آخر ويجب تحويله إلى مركز لوشـتاين للتأهيـل                : تل أبيب 
وأضاف في تصريحات للتلفزيون اإلسرائيلي بأن عملية تحويل رئيس الوزراء ليست مسألة سهلة وتختلف عن               

وأوضـح أن    .ز ألن هنالك آثار سياسية واجتماعية وأمنية لعملية النقل هذه         تحويل شخص عادي إلى هذا المرك     
عملية تحويل شارون أو عدمها لها تأثيرها على االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة، ولم يبِد قلقاً من قيام الصحافيين                 

   .بالتقاط صور لشارون وهو في حالته تلك
  9/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  ! الجدار العازل اليعرفونائيل من طلبة إسر% 31 .39

من الطلبة اإلسرائيليين أنهم ال يعرفون شيئاً اسمه جدار العزل، وأشار هؤالء الطلبة             % 31أكد   :أحمد إبراهيم   
أنه ربما المقصود بعبارة جدار الفصل هو الحديث عن فيلم أجنبي أو قصيدة ألحد الشعراء األجانب أو حتـى                   

 ووصفت وسائل اإلعالم في تـل أبيـب نتـائج    .عب بها أحدى الفرق األوروبية الشهيرة    لوية ت خطة دفاعية كر  
 .االستطالع بالكارثة حيث تعكس الجهل السياسي المسيطر على الطلبة في هذه المرحلـة التعليميـة المهمـة                

نائـه بـل   من الطلبة بأن الجدار يلحق ضرراً بالفلسطينيين وطالبوا بضرورة التوقـف عـن ب     % 34واعترف  
ومعاقبة كل من دعم بناء هذا الجدار خاصة مع المآسي التي سببها للفلسطينيين على مختلف األصـعدة سـواء                   

 .السياسية أو االقتصادية أو حتى االجتماعية
  9/3/2006االتحاد االماراتية 

  
  بين تل أبيب والقاهرة البريإحياء خط النقل  .40

االسرائيلية، إعادة إحياء خط النقل البـري بـين تـل أبيـب             تعتزم إسرائيل ومصر، بحسب االذاعة      : أ ف ب  
أضافت اإلذاعة أنه تم التوصل الى اتفاق مبدئي في هذا الشأن بين وزير الـسياحة               . والقاهرة بواسطة الحافالت  

  . االسرائيلي ونظيره المصري
 9/3/2006السفير 

 
   تتحدث عن تعاون اقتصادي وفني بين الكيان واألردنصهيونيةمصادر  .41

كشفت مصادر صهيونية األربعاء النقاب عن عقد سلسلة لقاءات صهيونية أردنية مشتركة خالل هـذا               : القدس
 .األردنية المشتركة إحداهما في تل أبيب واألخرى في عمان        -األسبوع من بينها جلستان للجنة المياه الصهيونية      

سبوع في مدينة بيـسان الفلـسطينية الـشمالية         ولفتت المصادر إلى أن مهرجاناً للفنانين من البلدين أقيم هذا األ          
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ومن المقرر أن تعقد في طبريا بعد حوالي أسبوعين ندوةً إقليمية لتشجيع السياحة             . القريبة من الحدود المشتركة   
  .بمشاركة مسؤولين كبار من األردن والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني

  8/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  
  

   اإلنسان التي يجري فيها خرق لحقوقالدولإسرائيل ليست ضمن : اأمريك .42
يديعوت أحرونوت مقتطفات من التقرير السنوي الذي يعد سنوياً، من قبل وزارة الخارجيـة األمريكيـة،                 نقلت

 دولـة فيمـا يتـصل       196ويتابع التقرير ما يجري في      . بشأن حقوق اإلنسان، والذي نشر يوم أمس األربعاء       
ويتحدث معدو التقرير عن إسرائيل في سياق المالحقات الجدية من قبل رجـال              .ية وحقوق اإلنسان  بالديمقراط

األمن ضد المعتقلين الفلسطينيين، والظروف السيئة في عدد من السجون والمعتقالت، وتمييز رسمي وقـانوني               
ثوذوكسيين، وعنـف   واجتماعي ضد المواطنين العرب، وتمييز شخصي ومدني ضد مواطنين ليسوا يهوداً اور           

كما يشير التقرير إلى تجارة النساء والتنكيل بهن وبالعمال األجانب، وتمييز ضد             .إجتماعي، وتمييز ضد النساء   
كما يتطرق التقرير إلى قوانين الزواج في إسرائيل، ويشير إلى أن اليهود بإمكـانهم               .المعاقين، وفساد حكومي  

  .الزواج فقط في طقوس يهودية أورثوذوكسية
وبالرغم من سلسلة طويلة من اإلتهامات، فإن إسرائيل في نهاية األمر، بحسب التقرير، على مايرام، ولم يـتم                  

  ! شملها ضمن الدول التي يجري فيها خرق لحقوق اإلنسان
  9/3/2006 48عرب 

 
  محاوالت إلنقاذ السلطة: سنقرط .43

إلنقاذ ميزانيتهـا    ة عدة دول عربية ودولية      السلطة تبذل جهودا بمساند     صرح وزير االقتصاد أمس بأن       : د ب ا  
موضوع تسيير   أن هناك قراراً سياسياً مالياً في        وابلغه   مسؤول البنك الدولي     وقال إنه اجتمع مع     . من االنهيار 

    . رواتب موظفي الحكومة  مليون دوالر لالحتياجات األساسية للشعب الفلسطيني أهمها 42نحو 
 9/3/2006البيان 

  
   عروض لترخيص شركة فلسطينية جديدة للهاتف الجوالاستدراج .44

اعلن مجلس الوزراء الفلسطيني امس عن قراره استدراج عـروض لتـشغيل شـركة    : ب. ف. رام اهللا ـ ا  
وتنص شـروط العـرض     . اتصاالت جديدة تكسر احتكار شركة جوال العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة           

 بالمائة من اسهم الشركة الجديدة، على ان يخصص نحو          30 و   25، بين   الجديد على امتالك السلطة الفلسطينية    
  .لشركات متخصصة والباقي لشريك استراتيجي% 15ثالثين بالمائة اخرى لالكتتاب العام وما بين عشرة و

  9/3/2006الشرق األوسط 
  

   بمنطقة غزة الصناعيةمصنعاً 30توقف عجلة اإلنتاج في  .45
ج في المصانع القائمة في منطقة غزة الصناعية والمعتمدة في تـسويق إنتاجهـا            توقفت عجلة االنتا    :حامد جاد 

 مصنعاً فـي    30وبين مدير عام هيئة المدن والمناطق الصناعية أن نحو           .على استمرارية عمل معبر المنطار    
منطقة غزة الصناعية توقفت كلياً عن العمل منذ أكثر من أسبوع، الفتاً إلى أن عدد العمال الذين يعملون فـي                    
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ـ   2000هذه المصانع يتجاوز األلف عامل خالل الفترة األخيرة، في حين أن عددهم تجاوز في العام                 ن  أكثر م
  .خمسة آالف عامل

  9/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  للصحة عاجلةمليون دوالر  .46
لغ مليون دوالر لصالح الهـالل األحمـر        باعتمد البنك اإلسالمي للتنمية منحة عاجلة بم      :  جدة، عاصم الغامدي  

  لعامة التابعة الفلسطيني، الستخدامها في تخفيف المعاناة و تحسين األوضاع الصعبة التي تمر بها المستشفيات ا
  

  .لوزارة الصحة في فلسطين
  9/3/2006الوطن السعودية 

  
 د مجدداً االغتياالت االسرائيليةالمانيا تنتق .47

أكدت الحكومة األلمانية أمس وقوفها الى جانب اسرائيل، لكنها جددت انتقادها لنهج :   اسكندر الديك-برلين 
وقال الناطق باسم الخارجية ان عليهم التخلي عن .  المحتلةالقتل المستهدف الذي تتبعه في األراضي الفلسطينية

  .كل ما يمكن ان يؤدي الى تأزيم الوضع
  9/3/2006الحياة 

  
  طينيين رغم المعارضة االسرائيليةأوروبا تبحث عن سبل لتمويل الفلس .48

ل مـسؤولون   ويقو.  يبحث وزراء خارجية االتحاد االوروبي، عن سبل لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين          
ومن بين الخيـارات    .  سوالنا سيقدمان تقريرا يستعرض االشكال المختلفة للمساعدة      وان المفوضية االوروبية    

تغيير مسارات بعض المساعدات من خالل محمود عباس أو احتمال تشكيل هيئة مكلفة بصرف االموال بشكل                
وقال دبلوماسيون ان الوزراء قد يبحثون       .وميةمستقل عن السلطة الفلسطينية أو االستعانة بالمنظمات غير الحك        

أيضا مواصلة دفع مبالغ محدودة لفترة اختبار على االقل لتقديم الحافز لحماس كي تغير موقفهـا وهـي فـي                    
  .السلطة

  8/3/2006 48عرب 
  

  تعاون اقتصادي وفني بين الكيان واألردن .49
دنية مشتركة خالل هذا األسبوع من بينهـا        كشفت مصادر صهيونية النقاب عن عقد سلسلة لقاءات صهيونية أر         

ولفتت المصادر   . إحداهما في تل أبيب واألخرى في عمان       ،األردنية المشتركة -جلستان للجنة المياه الصهيونية   
الصهيونية إلى أن مهرجاناً لـالفنانين من البلدين أقيم هذا األسبوع في مدينة بيسان الفلـسطينية القريبـة مـن                   

ومن المقرر أن تعقد في مدينة طبريا بعد حوالي أسبوعين ندوةً إقليميـة لتـشجيع الـسياحة                 . الحدود المشتركة 
  .بمشاركة مسؤولين كبار من األردن والسلطة الفلسطينية والكيان

  8/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  يجب أن تحل قضية السالح الفلسطيني بالحوار: هرموش .50
 ان هناك مصلحة مـشتركة بـأن ال         ، أسعد هرموش   اإلسالمية ـالجماعةأكد رئيس المكتب السياسي ل    : بيروت

يبقى تفلت مسلح خارج اطار حماية المخيمات، ويجب أن تحل قضية السالح الفلسطيني بالحوار مـع االخـوة                  
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الفلسطنيين ألن هؤالء لهم ما لنا وعليهم ما علينا ونفخر بخياراتهم الجهادية التي وصلت الى حد قيـام دولـة                    
  .ية من بين براثن االحتاللالحر

  9/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  كندا تعلن استمرار مساعداتها للسلطة الفلسطينية .51
أعلنت حكومة المحافظين اليمينية أن مساعداتها للسلطة الفلسطينية مـستمرة             : ـ من مصطفي سامي    مونتريال

ستخدم لتمويل شراء أسلحة أو عمليـات عنـف          بعد تأكيدات من روسيا أن أموال المساعدات لن ت          , ولن تتوقف 
  وجاء هذا اإلعالن من وزير خارجية كندا بيتر مكاي بمثابة تراجع هدد الشهر الماضي بأنه   . ضد اإلسرائيليين

  
  . سوف يقطع المعونة التي تقدمها كندا للسلطة

  9/3/2006األهرام المصرية 
  

 لـحكومة األردنية بين حماس واقةالعال لترتيبنسعى : سالم الفالحات .52
أكد المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين الجديد في االردن سالم الفالحـات ان             :   مؤيد أبو صبيح   -عمان  

جماعته جزء ال يتجزأ من مكونات المجتمع االردني والدولة االردنية، وانها ماضية في نهج االصـالح فـي                  
ع النظام االردني والحكومة في الدفاع عـن مـصالح          واضاف ان تنظيمه يقف على خطوط متساوية م       . البالد

واحتياجات الشعب،  وابلغ الفالحات ان جماعته سعت وال تزال تسعى لترتيب العالقة بـين حركـة حمـاس                   
  .والحكومة االردنية، لتجاوز تداعيات ابعاد قادة الحركة من عمان

9/3/2006القبس الكويتية   
 

   السلطةوانهيار.. مأزق حماس .53
 مل في الحكومة الفلسطينيةوزير الع

ثمة طريقتان لشرح البيانات اإلسرائيلية األخيرة، التي تهاجم الرئيس الفلسطيني، وتصفه بأنه أصـبح خـارج                
  .اللعبة، أو لم يعد صالحاً بعد فوز حماس في انتخابات يناير التشريعية
دو أن السياسيين اإلسرائيليين يرون أنـه       األولى هي المناخ الناجم عن االنتخابات اإلسرائيلية القادمة، والتي يب         

أما الثانية، فقد تكون    .. من الضروري أن يتخذوا خاللها مواقف متشددة، بشأن قضايا ذات عالقة بالفلسطينيين           
محاولة إلجهاض أية إمكانية من جانب أبومازن، قد تساعده على نصرة أبناء شعبه، وتخليصهم من أزمـاتهم                  

  .الداخلية والدولية
ز حماس في االنتخابات، وردة الفعل اإلسرائيلية والدولية عليه، قد خلقا مأزقاً وطريقاً مـسدوداً، يحتـاج                 إن فو 

فحماس، التي كان فوزها ساحقاً، بدأت تدرك، تدريجياً، أنها ال تـستطيع            . الطرفان إلى سبيل ما للخروج منهما     
ون مع قوى أخرى في الـداخل، ومـستوى         تحقيق أهداف هذا الفوز، بشكل كامل، بدون مستوى أدنى من التعا          

  .أدنى من التعاون مع المجتمع الدولي، لكن الحركة ال تعرف كيف تحقق ذلك
والمجتمع الدولي من ناحيته، يريد وهو حتى مجبور، على الحفاظ على بقاء واستمرارية السلطة الفلـسطينية،                

ويدرك أعضاء المجتمع الدولي، أنهـم      . وتفادي احتمال انهيارها، وما قد ينجم عن ذلك من فوضى واضطراب          
ال يقدرون على تحقيق ذلك، بدون حد أدنى من التعاون، مع أية حكومة تشكلها حماس، لكنهم ال يعرفون كيف                   

  .يدخلون في عملية تعاون من هذا القبيل
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 الـذي   إن الرئيس أبومازن، قد يكون، بالضبط، الشخص الذي يخلق األرضية المشتركة، أو القاسم المـشترك،              
يؤمن التصويت بالثقة، من قبل المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه حماس، على حكومة فلسطينية معينة، وفي                

  .الوقت عينه، يحصل على المساندة الدولية الالزمة لبقاء مثل هذه الحكومة، واستمرارها
اجـة إلـى أبومـازن،      إن الطرفين، أي حماس من جهة، وإسرائيل والمجتمع الدولي، من جهة أخرى، هما بح             

ولذلك، هما بحاجة لكي يقدما تنازالت له، تمكنه من رسم خطوط مقبولة من الجانبين، ويجب أن تكـون هـذه                    
التنازالت معقولة ومنطقية، فال يمكن الطلب من حماس أن تقدم تنازالت، من شأنها أن تجعل فوزها خالياً مـن            

أو المجتمع الدولي، بمصالحها الخاصة، من أجل الحفاظ        أي معنى، كما ال يمكن أن نتوقع أن تضحي إسرائيل           
على استمرارية وبقاء السلطة الفلسطينية، التي يمكن اعتبارها، بمعنى من المعاني، مـشروعاً دوليـاً، كونهـا                 

  .أنشئت بقرار دولي، واستمرت، حتى اآلن، بمساعدات دولية، وقامت بإصالح نفسها، بسبب ضغوط دولية
إن أبومازن مناسب تماماً بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، وإلسرائيل وللمجتمع الـدولي، علـى             وفي هذا السياق، ف   

السواء، وهو، في حقيقة األمر، من خالل موقفه ومقاربته، يبدو أنه السبيل الوحيد لخروج الجميع من المـأزق                  
  .الراهن

التعاون الحيوي والضروري، بـين     لذلك، فإن هذا الدور األساسي الذي إذا أعطيت له الفرصة، يستطيع تحقيق             
الفلسطينيين والمجتمع الدولي، هو المستهدف، كما يبدو، بالتصريحات والبيانات اإلسرائيلية، التي ترنو فقط إلى              

  .إضعاف أبومازن، وتحويل االهتمام به
لى حل سياسـي،    إن أفضلية أبومازن تنبع من مصداقيته الفريدة محلياً ودولياً، ومن التزامه األكيد، بالتوصل إ             

يضاف إلى ذلك، أنه القائد الفلـسطيني الوحيـد، الـذي يتمتـع             . عبر المفاوضات، بدالً من المواجهات العنيفة     
  .بالشرعية التي تتمتع بها حماس، أو حتى أكثر

 9/3/2006عكاظ 
  

  وسلطوية.. سياسية.. هوامش برلمانية .54
  عبد اهللا عواد

سع، وبين البحث عن الكراسي وشهوة الحكم وبـين البحـث           بين البحث عن وطن والبحث عن سلطة، يوجد مت        
بين المقاومة بهدف تحرير الوطن والمقاومة بهدف تحرير السلطة توجد فجوة           . عن الشعب والناس، يوجد فرق    

بين خالف على تحرير االرض واالنسان من االحتالل والبؤس االقتصادي وبين خالف على المراكـز               . كبيرة
يوجد مستنقع، وبين الغموض البناء في اللغة وبين التدمير المدمر فـي الفعـل،           ) لكعكةا(والصالحيات وتوزيع   

  !يوجد شعب يضيع على مذبح قيادات محكومة بشهوة السلطة والمراكز والمصالح الخاصة، أليس كذلك؟
فينية، وشلل  وفصائل شو ).. قيادات(لكم الحرية المطلقة أن ال تصدقوا أن المأساة التي يعيشها شعبنا هي مأساة              

ومصالح خاصة، إنها قيادات ال تبحث عن وطن إال بمقدار ما يخدم نرجسيتها ومحاولتها ممارسة السادية على                 
اآلخر الفلسطيني، ويخدم جشعها للسلطة، أية سلطة، ويستجيب مع مصالحها الخاصة، قيادات لم تعـد تهمهـا                 

  !؟..ة؛ االغلبية التائهة التي ال تعرف أين هيالمقاومة وال النضال وال مصالح الناس، وال هؤالء الغالب
أشبعنا العالم حديثاً عن الديمقراطية النزيهة، والمثالية، والنموذج، لدرجة ما قاله امرؤ القيس في مدح الخمـرة،         
وما كتبه نزار قباني في عشق المرأة، يبدو متواضعاً عند ما قلناه عن ديمقراطيتنا التي تفوقـت علـى أعتـى                     

يمقراطيات عراقة في العالم، ولكن بعد أن وصلت القيادات للبرلمان ظهرت الفاجعة، فـي أن الكـل                 وأكثر الد 
متساوون كأسنان المشط في جشع السلطة وفي ثقافة الثأر، وفي نسيان واقع االحتالل الذي يلتهم وسـريعاً مـا                   

قيـادات  .. له ترجمة لحقيقةتبقى من أرض، وحال الناس االقتصادي المأساوي، وكأن البرلمان وفي أول جلسة         
فالثقافة األممية تهمهـا القيـادة      . تحكمها شهوة السلطة والمراكز والصالحيات، وما تبقى من مسائل هي ثانوية          

  .هذه تجربة عقود ماضية طويلة.. أكثر من األرض
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لهاوية، بعـد   إننا ننمو وسريعاً نحو عصبوية فصائلية تقترب من الشوفينية، التي تضع وحدة شعبنا على حافة ا               
أن وصلت األرض قاع الهاوية، بفعل صراع الفصائل ومزايداتها ومصالحها الخاصة على حساب اسـتراتيجية              
واحدة ظلت مفقودة باستثناء سياسات ضد بعضنا بعضاً، وكأن المطلوب في المرحلة الجديدة القادمـة تـضييع                 

ة تضغط على ساكنيها، وبقـسوة ال تـرحم،         الناس بعد أن ضيعنا األرض، ولم يتبق منها سوى جغرافية سكاني          
  .بينما قياداتنا مشغولة بشهوة الحكم، وشهوة الوجاهة، وشهوة االنتقام العشائري، وكان اهللا في عون شعبنا

خذوا قياداتكم وفـصائلكم، وسـلطتكم، ومجلـسكم التـشريعي، وعـصاباتكم، وشـللكم،              .. اتركونا فقط قليالً  
كلكم جئتم منذ بداية االنتفاضة، وكانـت انتفاضـة مالئكيـة           .. ونا وحدنا واترك) شيء(ومؤسساتكم، خذوا كل    

المصلحية، قيادات تبحث عن سـلطة،      .. ومقدسة، خذوا كل ما لكم، فشعبنا ال يحتاج جيوشاً من القيادات النفعية           
  .وكفى اهللا المؤمنين شر القتال

القول بأن السلطة تتحـول الـى جمعيـة         أحياناً هناك حاجة للنزول درجتين في اللغة، ونحو بعض التفصيل، ف          
خيرية او مؤسسة اجتماعية خدماتية غير كاٍف كما يبدو، إليصال الفكرة، والتي تعني خطـوة اخـرى نحـو                   
الوراء، بعد خطوة مشاركة حماس في االنتخابات وبعد خطوة فوزها باألغلبية، التي تعني ان كل الفلـسطينيين                 

  .ء الخطوة االخيرةصعدوا للسفينة التائهة في البحر تجي
ال تهمنـا   (ان نهج توزيع األدوار الذي اخذ يظهر خجالً، بين السياسي والخدماتي، بعد قول حماس الـضبابي                 

، وبين الحديث عن فتح السياسي وحماس الداخلي الخدماتي، وما شابه ذلك،            )السياسة وإنما يهمنا الشأن الداخلي    
في ) المجاري( لكم شأنكم في الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية و        هو عملياً تكريس لما تريده الدولة العبرية،      

  .الخ، واتركونا نصادر األرض ونبني المستوطنات ونشق الشوارع..حدود
هذا هو أوسلو عند الدولة العبرية، ومنذ البدء حتى اآلن كما قالت الحقائق على االرض، وما تبقى أن الـسلطة                    

والمكلفة لالحتالل، بإدارة الشؤون الحياتية للناس، وسط اجراءات الحـصار          هي عملياً تقوم بالوظيفة األصعب      
والقمع واإلذالل، والتيئيس االقتصادي واالجتماعي والسياسي، واذا كانت حركة حماس صادقة مع نفسها، فـإن     

ـ                 ال الخطوة االولى من المفترض ان تكون حل المجلس التشريعي وحل السلطة والذهاب للبيوت، ولكن ألن الح
  .من بعضه، مثل هذا الشيء لن يكون

، وال يوجد للفلسطينيين فيهـا      )مصلحة احتاللية (الخ، أصبحت   ..إن السلطة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية     
أية مصلحة، فالسلطة فشلت في أن تكون نواة دولة، وفشلت في الحيلولة دون اإلجهاز علـى مـا تبقـى مـن                      

إذاً هـي  . داخلي، وفشلت في توفير األمن الغذائي إن استمر الحـال هكـذا           األرض، وفشلت في توفير األمن ال     
مؤسسة اجتماعية خدماتية فاشلة، دون نسيان واقع أن هذه المؤسسة مرخصة من االحتالل، وال فرق أكان ذلك                 

  .، او عبر تصريح خاص ألن المضمون هو األهم)!!اتفاقات(عبر 
الح عنوان ال يعني شيئاً على األرض، مقابل ما يدفع ثمنه شعبنا، مـن              إن الحاجة للسلطة تنتفي شيئاً فشيئاً، لص      

الحقيقـة هـي أن قيـادات مـشغولة بنفـسها            .تحميله لمسؤولية ال تتحملها هذه الجمعية او المؤسسة الفاشلة        
أيتـام علـى مائـدة      (وصراعاتها وخالفاتها ومصالحها وكراسيها بينما االرض تضيع، والناس تحولوا الـى            

  ).لاالحتال
انتشار أعضاء المجلس الثوري، ومعهم من اللجنـة المركزيـة، فـي            ).. االنتشار الثوري (ظاهرياً تبدو خطة    

المناطق واالقاليم وعلى شكل لجان، خطة ثورية لتعزيز العالقة بين القاعدة الضائعة، وبين القيـادة المفقـودة                 
ض، وهذا يذكر بانتشار مرشـحي االنتخابـات        طوال السنوات الطويلة الماضية، وكان القرار انتشروا في االر        

من السماء، ولـيس هكـذا   ) المظلة(التشريعية قبل اسابيع او ايام من االنتخابات، وهو بمثابة النزول للناس بـ             
كيف سيتعاطى الناس مـع إنـسان او لجنـة تنـزل الـيهم              .. ويا لجنة مركزية  .. تورد اإلبل يا مجلس ثوري    

  !؟..بالمظلة
  9/3/2006ية األيام الفلسطين
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  حماس تفاوض .55

  محمد حسين المومني
قادة حماس من خالل كل تصريح يطلقونه إنما هم يفاوضون إسرائيل والمجتمع الـدولي، والملـف الـسياسي                  
اإلقليمي الشرق أوسطي يشير بوضوح النتشار ظاهرة التفاوض عبر اإلعالم، حتـى عنـدما كـان العـرب                  

  . ضات في مدريدوإسرائيل جالسون على نفس طاولة المفاو
التفاوض عبر اإلعالم تكتيك تفاوضي معقد، األهداف منه تتراوح ما بين اإلحراج واالبتزاز السياسي للطـرف                
المقابل والحشد السياسي للمؤثرين الذين لم يقرروا بعد، وأخيرا فهذا األسلوب يهدف لبناء متاريس سياسية قـد                 

استراتيجية حماس فـي التفـاوض تنتمـي        . ة المفاوضات تساعد على تعظيم المكاسب عند الجلوس على طاول       
بامتياز للمدرسة السياسية اإليرانية والتي نجحت إلى الن، ولكننا ال نعتقد أن الملـف الحماسـي يـشبه ذلـك                    
اإليراني وال نعتقد أن األسلوب اإليراني يسير بخط بياني ايجابي من حيث النجاح وعليه فإن حمـاس معنيـة                   

  . إليرانية ضمن قوالب تتناسب مع الخصوصية الحماسيةبتأطير المنهجية ا
الورقة األمنية بوقف الهجمات ضد إسرائيل تعد األهم في قناعة كثيرين بضرورة إعطاء حماس فرصة للنمـو                 
والتحول السياسي، وهي أيضا الذخيرة التي استخدمها الرئيس عباس في دفاعه القوي عن حماس الـذي خلـق          

إسرائيل ال بد ان تكون مرتاحـة       .  الوطني الفلسطيني وبالتالي ثقال اكبر في التفاوض       بدوره حالة من التجانس   
من انحسار الهجمات ألنه األمر الذي طالما طالبت به، وتحقق اآلن، ضمن ميكانيكيات سياسية انتخابية، فقـد                 

 إسرائيل بضغطها الشديد    .تحول المقاوم لصانع قرار يريد أن يثبت للعالم انه أهل للمسؤولية األمنية والسياسية            
  .على حماس إنما تسعى ألمن سياسي استراتيجي بعد أن تحقق جزء كبير من ذلك األمني التقليدي

حماس، ومن خالل قراءة تصريحات قادتها الصادرة من موسكو، موافقة على االعتراف بإسرائيل ولكنها لـن                
. تريد قبض الثمن على األقل باعتراف متبـادل        بل   - كما تعتقد أن المنظمة سبق وان فعلت       -تفعل ذلك مجانا    

الملفت أن إسرائيل وافقت مسبقا، وقبل فوز حماس بزمن، على دفع هذا الثمن، وهو جوهر إسـتراتيجية فـك                   
االرتباط األحادي التي يتبناها القطاع األهم من األحزاب اإلسرائيلية، والتي أيضا خلـصت أن قيـام الدولـة                  

وبالمحصلة يتضح أن الطـرفين قريبـان       . ية عليا ألسباب أهمها العامل الديمغرافي     الفلسطينية مصلحة إسرائيل  
  .  الثانية-للتفاهم على هذه الخطوة، لكن الخوف يبدو في مرحلة ما بعد ذلك، أي في الخطوة التفاوضية

 خطوة  إسرائيل تريد ضمان أن دفعها للثمن الذي تطالب به حماس سيكون نهاية المطاف، ولن يكون هذا مجرد                
على طريق االستنزاف السياسي، كما أن حماس تريد أن تضمن أن دفها للثمن المطلوب منها لن يكـون بـال                    

  . مقابل وبالتالي سيكون هناك مطالب وتنازالت أخرى مطلوبة، قبل أن تقدم إسرائيل الثمن باعتراف متبادل
يه لن يكون نهاية المطاف، وبالتالي توجـسه  إن قناعة كل من الطرفين أن تلبيته للمطالب السياسية المستحقة عل      

المخرج ال  . من ثمن الخطوة اإلستراتيجية الثانية، هو الذي يعقد المشهد ويؤخر حسم الخطوة التفاوضية األولى             
 الطرف اآلخـر    ،في الصراع الدائر  . بد أن يكون من خالل طرف آخر يحظى بمصداقية عند حماس وإسرائيل           

حدة ورغم أنها ال تتمتع بمصداقية عند حماس، إال أن األخيرة ستكون شغوفة وميالـة       تاريخيا كان الواليات المت   
 أميركا في الضغط على إسرائيل وقـدرتها علـى          ةلقبول دور أميركي العتبارات عديدة يقف على رأسها قدر        

سـائل  الواليات المتحدة سبق وان لعبت مثل هذا الدور، وقد استخدمت ما سمي بمنهجية ر             . كسر عزلة حماس  
التطمينات من اجل التغلب على هواجس أطراف التفاوض بأنه لن يتم التعدي علـى مـا يعتبرونـه خطوطـا                    

  . حمراء
حماس تعتقـد   . وهنا تظهر فجوة كبيرة بين قناعات حماس وإسرائيل       . لعبة الوقت مهمة جدا في الحراك الدائر      

هي بذلك تراهن على عدد مـن القـراءات         أن الوقت لصالحها وان موجة العزلة والضغط الدوليين ستنحسر، و         
منها قدرة التحمل االقتصادية والسياسية الفلسطينية المدربة عبر عقود من الزمن، وقوة العامل اإلنـساني فـي                 
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 لذا هم يريدون تعظيم الضغوط االن       .اتجاه من الساسة اإلسرائيليين يعتقدون بذلك     . التأثير على المجتمع الدولي   
في المقابل فهناك قناعة إسرائيلية أن عـزل        . جل الحصول على نتائج سريعة من حماس      وفي هذه اللحظة من ا    

حماس سيفشلها ويعريها أمام من انتخبها، وهو أمر استراتيجي سيحدث صدعا بين حماس وقواعدها ما يـؤدي                 
أن من يتنازل   ال احد يمتلك القدرة على معرفة لصالح من يسير الوقت ولكن الثابت             . إما إلى التحول أو التنحي    

  .      أوال هو الخاسر األكبر على طاولة المفاوضات
  9/3/2006الغد األردنية 

  
  
  
 

  القضية الفلسطينية أم القضية اإلسرائيلية؟  .56
  عبدالستار قاسم  . د

هذا ما يشهده الواقع العـالمي اآلن       . للقوة أحكامها، وهي تفرض نفسها في كثير من األحيان وكأنها الحق بعينه           
.  يخص القضية الفلسطينية من حيث ان المطالب تتوجه نحو حماس وليس نحو الكيان الصهيوني الغاصب               فيما

دول كثيرة منها العربية وغير العربية، ووسائل إعالم ال تحصى تتحدث عن مسألة اعتراف حماس ب إسرائيل                 
نما يـتم إشـغاله كثيـرا       ال يسمع المرء تصريحات حول مآسي وأحزان الشعب الفلسطيني، بي         . وتطالبها بذلك 

المستمع الخارجي الـذي ال يعـرف       . بموقف حماس من االعتراف بإسرائيل وبنزع سالح المقاومة الفلسطينية        
معطيات األوضاع في المنطقة ال بد أن يستنتج بأن حماس هي المعتدية وأن إسرائيل هـي الدولـة المـسكينة                    

  .الوديعة
 إزالة القضية الفلسطينية من التفكير اإلنساني لتتحول إلـى القـضية     يحاول العالم وعلى رأسه الواليات المتحدة     

إنه يعمل باستمرار على تصوير إسرائيل بالدولة المسالمة الناضجة التي تتفهم متطلبـات الـسالم               . اإلسرائيلية
ط ومتطلبات األمن، وتصوير الفلسطينيين بأنهم الشعب المتخلف الذي يفجر أبناؤه أنفسهم بوحشية فـي أوسـا               

إسرائيل، بالنسبة لهذا العالم، هي دولة الرب       . المتمدينين المتحضرين وذلك بدافع الحقد والكراهية وحب الظالم       
التي تعبر عن الحب اإللهي األبدي واإلبداع اإلنساني الخالق، وهي حديقة الحرية الغناء التـي تقـاوم الـشر                   

  .والعدوان
ن الذين يعدون بـالماليين ويعيـشون فـي ظـروف اجتماعيـة             العالم اآلن ال يتحدث عن الالجئين الفلسطينيي      

واقتصادية ونفسية صعبة على مدى عشرات السنين؛ وال يتحدثون عن احتالل الضفة وغزة والذي مضى عليه                
التداول السياسي  . نحو أربعين عاما، وال عن مصادرة األراضي واالستيطان والجدار وعمليات القتل واالعتقال           

إسـرائيل،  . ض بوضوح أن الشعب الفلسطيني هو المجرم بحق الصهاينة المساكين المـسالمين           القائم اآلن يفتر  
  .حسب افتراضهم، هي الدولة التي تبحث عن السالم، أما الشعب الفلسطيني فمتطرف

هل يعقل أن قادة عربا يستقبلون مسؤولين إسرائيليين بعد االنتخابات الفلسطينية ويرفضون استقبال قادة حماس؟              
  ل يجرم الشعب الفلسطيني عندما يقرر تمسكه بحقوقه، ويختار القيادة التي يراها مناسبة؟ ه

هذا الميل نحو تبرئة إسرائيل وإدانة الشعب الفلسطيني موجود لدى الصحافيين واإلعالميين العرب واألجانب،              
فمثال يركز إعالميون كثـر     . اويمكن لمسه من خالل األسئلة التي يتم توجيهها والقضايا التي يتم التركيز عليه            

على ما يسمونه بالمواقف المتطرفة لحماس وما يمكن أن تتمخض عنه من أحزان وآالم للـشعب الفلـسطيني؛                  
ويسألون حول المواقف األوروبية المتوقعة وانقطاع األموال ووقوع الشعب الفلسطيني في شرك الجـوع؛ وال               

االفتراضات الواردة في األسئلة واضحة تماما      . لساحة الفلسطينية يتوانون في البحث عن إمكانية االعتدال على ا       
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وهي أن التطرف بات يأتي من جهة واحدة وهي الشعب الفلسطيني، أما إسرائيل التي تستمر فـي سياسـاتها                   
  . العدوانية فلم تعد مشمولة بالتهمة

ن التنازل عن الحقوق عبـارة      حاولت جاهدا أن أشرح لصحافية عربية أن االعتدال يعني التمسك بالحقوق، وأ           
عن تطرف يودي بالنفس اإلنسانية إلى التمزق الداخلي وربما إلى الهالك، لكنها استمرت فـي الجـدال بـأن                   

حاورتها بأن العرب يتنازلون كثيرا ألنهم ضعفاء وال يريدون أن يكونـوا            . االعتدال هو ما يعرفه أهل الغرب     
إنها جدليات االنهـزام    .  االنصياع للقوة إذا أراد العرب تأمين غذائهم       أقوياء، لكنها جادلتني بأن الحكمة تقتضي     

والتردد واالستسالم للغير، وجدليات التقاعس والتكاسل والتواكل على ما فـي بطـن األرض مـن خيـرات،                  
والمعنى في النهاية بأن الحق هـو مـا يعرفـه           . وكثيرون من العرب يريدون إسقاطها على الشعب الفلسطيني       

  .أنه الحق، أما محاولة الضعيف للخروج من المأزق اعتمادا على نفسه فهي ضرب من الجنونالقوي ب
تحولت القضية الفلسطينية اآلن إلى القضية اإلسرائيلية من حيث ان البحث مـستمر عـن حلـول لمـشكالت                   

ن باتوا يرون   كثيرون هم الذي  . إسرائيل األمنية ولمقاطعة بعض العرب لها وإصرارهم على الحقوق الفلسطينية         
هناك من ينفون بممارساتهم العملية حق الشعب في العـودة والحريـة            . في الفلسطينيين عقبة كبيرة أمام السالم     

لكن هل هذا سينتهي إلى حل واسـتقرار؟        . وتقرير المصير، ويرون في فلسطين عبئاً ثقيالً يجب التخلص منه         
أي أن الذين يريـدون     . أمد التوصل إلى حل في المنطقة     أرى أن مثل هذه المواقف تعقد األمور بالمزيد وتطيل          

  .التخلص من القضية الفلسطينية إنما يصنعون شرا ألنفسهم بأيديهم
  9/3/2006الخليج اإلماراتية 

 
   ؟أمام المشاركين في مؤتمر األحزاب العربية بدمشقخالد مشعل قال ماذا  .57

 موفق مطر 
يم والمصطلحات، وتزييف الحقائق ونقعها في أسيد حامض الدعاية أيهما اخطر الفساد اإلداري أم إفساد المفاه

لتنزلق في عنق زجاجة المصلحة الفئوية التي مهما ضخمت أو اتسعت فانها لن تشمل إال رقما عشريا من 
ماذا قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس أمام المشاركين في  !.مئوية الوطن والشعب؟

وهل صحيح وذا صلة بالحقائق والوقائع المادية الماثلة على األرض ! ألحزاب العربية بدمشق؟مؤتمر ا
المجتمع الدولي ضعيف أمام التعنت اإلسرائيلي والعرب اعترفوا ولم يحصلوا :الفلسطينية فلنقرأ أوال ما قال

طنا بديال وال حماس ال تريد و: على شيء وياسر عرفات ومحمود عباس كذلك لم يصنعوا سالم ويضيف
نصر على :التهجير وال التوطين تريد العودة إلى األرض الفلسطينية المحررة وقال في موقع أخر في الخطاب

التغيير االستراتيجي وخاصة في الصراع العربي الصهيوني وسنحمل امتنا على ذلك ألنها تملك اإلستراتيجية 
 !!!.وز معهاالجديدة، إن سوريا صمدت وفازت ألنها وقفت معنا وسنف

أي لوي لعنق شخصية النضال الوطني فالمناضل الفلسطيني الذي بلغ سن رجولته ودخل سن الحكمة ال يجوز 
تحت أي شرعية حتى لو كانت صناديق االقتراع أن تحاول تفصيله خاتما في أصابع الحلفاء أو لحشره في 

بإبرة الصراع العربي الصهيوني منذ زمن كشتبان  األنظمة التي تقاعدت عن وتقاعست عن التفصيل والخياطة 
نعيه بتفاصيله فرؤوسنا يعلوها شيب النضال الوطني وأجسامنا ما زالت تحمل آثار جراح القرار الوطني 
الفلسطيني المستقل  أن حقيقة اإليمان بقدرات وحتمية انتصار الشعب الفلسطيني مشابهة لحقيقة اإليمان بكل 

ة وشرط لإليمان باهللا جل جالله، مما يعني أنه من غير المعقول أن يعتبر أحد الرسل والكتب السماوية كضرور
 !!.ما نفسه آدم الكفاح الفلسطيني ؟

إن ياسر عرفات ومحمود عباس لم يصنعوا سالما كيف : هل في تشخيص مشعل صواب منطقي عندما قال
ا نعرف ويعرف مشعل أن سوريا ينسجم هذا المنطق ويتساوى مع منطق أن سوريا صمدت وفازت مع العلم أنن

ومنظمة التحرير الفلسطينية وكل الحكومات العربية قد أعلنت أن السالم بالنسبة لها خيار استراتيجي، 
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لكنا نحن ..وفاوضت ودخلت في معركة سياسية صعبة بما فيها قيادة الرئيس السوري السابق حافظ األسد
ع إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية الذي كان يتلقى استطعنا لخصوصية وتعقيدات قضيتنا أن نحقق مشرو

الضربات من كل الجهات أقواها وأقساها وأوسعها من الكيان الصهيوني، وفي الجانب المعتم الذي ما فضحناه 
في مؤتمرات األحزاب وال في المؤتمرات الشعبية وال في القمم ألنه كان شأنا داخليا، ففي هذه الضربات في 

تمة كان مخطط إسقاط السلطة وتخوينها وغسل أدمغة نسبة ال بأس بها من الشارع الفلسطيني الزوايا المع
وتبييضها بمفاهيم يسير بتأن بموازاة عملية استغالل الروح اإلنسانية الفلسطينية ودماء المقاومين واالستشهاديين 

 المشروع الوطني، لكن النتيجة عبر تعبئة منظمة على موجة العقيدة والدين، فساهمت إلى حد كبير في عرقلة
أن المشروع الوطني مازال قائما ودخلت حركة حماس في مظلته بعد أن سلمت بحقيقته ولوال هذا المشروع 
لما كان لحماس اليوم أن تكون في السلطتين التشريعة والتنفيذية فكل ما يحصل على أرضنا هو نتاج لمعركة 

ادة حكيمة تقرأ حركة التاريخ دون تعصب وال انحياز لقوى تقليمية وال السالم التي خاضها شعبنا الفلسطيني بقي
ارتهان، ونعتقد أن مشعل يعرف أن ما يحصل منذ العام ألفين يدل داللة واضحة على أن شعبنا وقيادته 
السياسية لم تتخل عن المقاومة التي تحدد أشكالها طبيعة المعركة ومناخاتها وخصوصياتها وتداخالت القوى 

دولية فيها وليس التحالفات التي انقرصنا منها تباعا وكشفت لنا تحجر ضمائر الذين تحالفنا معهم وقت الحرب ال
 !!.الحقيقية التي كانت تجز برقاب أبنائنا

من عظيم األمور أن تفوز جبهة عربية في مواجهة المشروع الصهيوني وهذا ما تجسم في جنوب لبنان حيث 
حسبما جاء في -نية على اعتبار المناضل الفلسطيني أستاذهم في النضال والمقاومة يصر قادة المقاومة اللبنا

 ومن أعظم األمور أن تتحالف القوى المعتدى عليها -مقابلة للسيد حسن نصر اهللا مع القناة الفضائية الجزيرة 
افحة للتحرر، من قوى الغزو واالحتالل وربما يكون في ذلك نصرة لقضية الشعب الفلسطيني والشعوب المك

ولكن علينا أن نقرأ مشاهد األحداث في منطقتنا العربية وخاصة في لبنان والعراق والمواقف الفعلية على 
األرض وليس تلك المسجلة في بيانات التعاطف أو الشيكات الموعودة، ونقرأ بين سطور المواقف الرسمية 

سمك البحر وهو في الماء كما ذكر مشعل في العربية والدولية، حتى ال نكون كالمخدوعين الذين يشترون 
خطابه أمام احزاب غصت بأمنائها العامين ورؤسائها بغداد في الشهور واألسابيع التي سبقت إطباق الغزاة 
األميركان وحلفائهم المباشرين، أو الساكتين الشاهدين الزور، فالحسابات الطائفية لم تكن إال ركيزة فال تجعلوها 

جميعا، فمن يمكن له العودة إلى الوطن ولو تحت جنح الظالم ولم يفعل فانه ليس من تقع على رؤوسنا 
الفائزين، فجسد ياسر عرفات يتمدد اآلن في رام اهللا على بعد ضربة حجر من القدس، وان قدر ألبو مازن كما 

وفهمكم .. ض حياةهو قدرنا كلنا فالفوز في قبر على أرض الوطن يؤكد أننا كان لنا منذ األزل على هذه األر
 !!.كفاية

  9/3/2006الحياة الجديدة 
 

  هل صحيح أن حماس ستعين أمين عام جبهة العمل اإلسالمي الجديد؟ .58
  الرأي األردنيةمحرر

ربما تفيد هذه الكلمة في استدراك األمور قبل أن تدخل في مرحلة الالعودة وتقصد بذلك ما يرشح مـن إقـدام                     
 وحتـى   ..ادة لها تقول معلومات وقراءات أنها مدعومة من طرف غير أردني          جبهة العمل اإلسالمي الختيار قي    

ال تبدو المسألة ملتبسة أو غامضة فإننا نذهب في إتجاه التفكير في صوت عال واإلشارة إلى ما هو مقبل عليه                    
 شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي الحزب األكبر والمرخص وصاحب المقاعد النيابية التي تمنحه موقعـا ال               

  ..بأس به في المعارضة وفق التعبير اإلجرائي
انتخابات مجلس شورى جماعة اإلخوان المسلمين وما أسفرت عنه من فرز للمراقب العام والمكتـب عكـست                 
توجها لإلستمرار في اإلعتدال ثم أشرت التصريحات التي أدلى بها الشيخ سالم فالحات إلى بعد نظر وإعتـدال              
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ردني عندما قال إن الجماعة ستولي الشأن األردني جـل إهتمامهـا وكانـت هـذه                في مقاربة الهم الوطني األ    
اإلشارات الالفتة ذات داللة عميقة في أن الوقت قد حان ألن تترجم مطالب وإهتمامات ومصالح األردنيين في                 

  ..دنيبرامج األحزاب والجماعات والفاعليات السياسية واإلجتماعية والدينية وباقي مؤسسات المجتمع الم
لكن ما يثير اإلنتباه بل ويبعث على الغضب هو بروز توجه لم يقم أحد من قيادة الجماعة أو مجلس الـشورى                     
فيها بنفيه يقضي بترشيح أحد رموز الجماعة الذي كان فشل في إنتخابات مجلس الشورى الداخليـة لجماعـة                  

 ما تحيط بالرجل من عالمات إسـتفهام  اإلخوان لموقع األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي ـ على رغم 
عن إرتباطه بحركة حماس الفلسطينية بل إنه يقوم بإدارة مصالح وشبكة عالقات            ) هي حقائق بالفعل  (وشائعات  

تجارية وإستثمارية لصالحها ما يعني أن وجوده على رأس أكبر حزب سياسي أردني لن يقرأ إال عبر معانيـه                   
  ..دين األردني والفلسطيني وما بينهماالسياسية وإستحقاقاته على المشه

قد يقال أن هذا الموقف إستباق لألمور وأن ال صحة لمثل هذه الشائعات وأن وصول الرجل لهذا الموقع المهم                   
  ..ليس مؤكدا

لن نقول أن هذه المالحظة ليست صحيحة بل يمكن قبولها مبدئيا على قاعدة ترك الخيار لمجلس شورى الجبهة                  
 لكننا نطرح هذا التصور من باب التذكير والتنبيه والنصيحة المخلـصة بعـدم              ..اطية ما يريد  ليقرر في ديمقر  

  ..إيصال المشهد السياسي واإلجتماعي إلى اإلحتقان وإدراك الحكمة قبل أن تضيع الفرصة
 وإال كيف يمكن تفسير وصول شخص بهذه العالقة التي تؤكدها شواهد وقرائن ووثائق إلى الموقع األول فـي                 

حزب أردني يفترض أن تكون برامجه على درجة عالية من الوضوح واإلنخراط الجاد والميداني وليس اللفظي                
  ..أو اإلعالمي في الشأن األردني

من إعتبـاره ورقـة     ) حماس(ثم هل يعني أن هذه العالقة سترتهن حزب الجبهة إلى أجندة حماس وبما يمكنها               
لـصالح برنامجهـا    ) ت ناهيك عن نوابها في البرلمان األردنـي       مظاهرات وبيانات وإعتصاما  (ضغط سياسية   

السياسي الذي ليس بالضرورة أن يتوافق مع البرنامج السياسي األردني وثوابته المعروفة فـي دعـم نـضال                  
الشعب الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في إطار من الشرعية الدوليـة                 

  . ؟1993 الطريق واإلتفاقات التي تم توقيعها منذ إتفاق أوسلو في الثالث عشر من أيلول عام ووفق خريطة
ثم وهذا هو األهم هل يراد من وراء إيصال هذا الرجل إلى رأس أكبر األحزاب األردنية التدشـين لعالقـات                    

القة ستغدو أقـرب إلـى      مواجهة مع الحكومة األردنية بعد أن تكشفت العالقة بينه وبين تنظيم خارجي وهي ع             
الجيب أو حصان طروادة داخلي لتنظيم خارجي ال نعتقد أن وطنيا صادقا ومخلصا يمكن أن يقبل بها تحت أي                   
مبرر أو ذريعة وبخاصة أن بلدنا وشعبنا وقيادتنا كانت على الدوام وستبقى إلى جانب شعب فلسطين وقـضيته                  

 ولكن وقبل كل شيء فإن الشأن       ..نية المستقلة على ترابه الوطني    العادلة إلى أن ينجز إستقالله ويقيم دولته الوط       
الداخلي األردني يجب أن يكون بمنأى عن التجاذبات واإلرتهان والصفقات وهو أمر لن يتم التـساهل فيـه أو                   

  ..السكوت عليه أو صرف النظر عنه
والحكمة وبعد النظر على المغـامرة      ما قصدنا إليه في النهاية هو التنبيه والتحذير والدعوة إلى تغليب المنطق             

  . ومنطق التحالفات التي ال تخدم المصالح الوطنية العليا للشعب األردني
  8/3/2006الرأي األردنية 

  
  والنَّفَقُ الُمظِلم .. .حَماس

  عبد المنعم مصطفى حليمة 
  أبو بصير الطرطوسي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  .    من ال نبي بعده، وبعدالحمد هللا وحده، والصالة والسالم على
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.. وطنية.. لو أن حماس خاضت تجربتها االنتخابية الديمقراطية في فلسطين على أنها تجربة شخصية، حزبية
أما أن .. وخفَّ المصاب.. لهان األمر.. شأنها شأن األحزاب األخرى.. ولمآرب حزبية شخصية خاصة

 ثم تزعم ـ أنها في جميع خطواتها وتحركاتها ـ تمثل ومن.. تخوض تجربتها الديمقراطية هذه باسم اإلسالم
فهذا ال يقبل .. وبالعمل من أجل غاياته وأهدافه.. وتلتزم باإلسالم، وبقواعده، ونصوصه وتعاليمه.. اإلسالم

وإساءة .. وتشويه لحقائق األمور.. لما فيه من تلبيس على الناس.. منها وال من غيرها ممن ينتهج نهجها
وهو الذي حملنا على أن نخط هذه الكلمات ناصحين ومشفقين .. ه، ولصفاء منهجه وعقيدتهلإلسالم ذات

  ! ولكل من صفَّق لها ولتجربتها وبهر بها.. وأفراد حماس..لحماس
وفي اعتقادي أن حماس بتجربتها االنتخابية الديمقراطية اآلنفة الذكر قد دخلت نفقاً مظلماً مليئاً باألشواك 

 ال يمكن لوالجه أن يسلم من الضرر واألذى .. وآثرت إال أن تجلس مع ناِفخي الِكير..ة النتنةوالجيف المتعفن
  ! فهو ال يمكن أن يخرج منه معافى كما كان قبل أن يدخله.. ولو خرج منه بعد شق األنفس..واالحتراق

  : وظلمة ونتانة هذا النفق تأتي من جهات عدة
راء في اإلسالم، ويظهر ذلك في تمسكهم برئيسهم أبو مازن والعمل تحت  تغييب العمل بعقيدة الوالء والب-1

حكمه وفي ظله، وهم أنفسهم كانوا قبل أشهٍر يصفونه بالبهائي والكافر، والعميل والفاسد وغير ذلك من 
  .عبارات الذم

ى  ال يختلف اثنان عل..وكذلك حرصهم على العمل وتشكيل حكومة وطنية تضم منظمات يسارية شيوعية
 ونشد .. طالما الشعب الفلسطيني المسلم عانى منها الويالت..كفرها وخروجها على ثوابت الدين اإلسالمي

  !الخالص منها، ومن أزالمها
 إال أن .. من خالل رفضها وعدم التصويت لها..الشعب المسلم الفلسطيني أثبت كفره بهذه المنظمات وزعمائها

 .. ال يمكن أن نستغني عنهم..هؤالء شركاؤنا في العملية السياسية: حماس ـ وهي بغنى عن ذلك ـ تقول لهم
  !  ونشكل معهم حكومة وطنية كما يحلو لهم أن يسموها.. وحكاماً.. ووزراء..فال بد من أن نتخذ منهم بطانة

إضافة إلى مداهنتهم الصريحة الظاهرة ألنظمة طاغية كافرة فاسدة ـ تحت ذرائع سد النقص والعجز ـ 
عدائها الشديد لإلسالم والمسلمين؛ على رأس هذه األنظمة الطاغية؛ النظام الرافضي اإليراني، والبعثي عرفت ب

 ولكل من هذه األنظمة أجندتها التي تأبى أن تُعطي شيئاً من دون مقابل يدفعه الشعب ..النصيري السوري
  ! ضعاف أضعاف ما قد تُعطيالفلسطيني المسلم من دينه وعقيدته، وحريته، وكرامته، وثوابته؛ يكون أ

لَا تَِجد قَوماً يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم َأو  :واهللا تعالى يقول
وِبِهم الِْإيمان وَأيدهم ِبروٍح منْه ويدِخلُهم جنَّاٍت تَجِري ِمن َأبنَاءهم َأو ِإخْوانَهم َأو عِشيرتَهم ُأولَِئك كَتَب ِفي قُلُ

 ونفِْلحالْم ماللَِّه ه بِحز اللَِّه َألَا ِإن بِحز لَِئكُأو نْهوا عضرو منْهع اللَّه ِضيا رِفيه خَاِلِدين ارا الَْأنْهِتهتَح
22:المجادلة.  
 يظهر ذلك بجالء ووضوح ابتداء من خالل .. تغييب مبدأ العمل بأحكام الشريعة، وأن الحكم هللا تعالى وحده-2

 وإقرارهم بأن حق التشريع .. وصناديق االقتراع.. والتحاكم لألكثرية..إقرارهم ورضاهم بحاكمية الشعب
وانتهاء بتصريحات عدد من قيادات  ..والتحليل والتحريم خاص بأعضاء المجلس التشريعي من دون اهللا تعالى

 ولن يفرضوا قانوناً ..حماس ـ والتي تناولتها العديد من وسائل اإلعالم ـ بأنهم لن يحكموا بأحكام الشريعة
 علماً أنهم هم أنفسهم قبل أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه رفعوا .. مالم يرضاه الشعب الفلسطيني..شرعياً بالقوة

  ! اإلسالم هو الحل" وا به الشعار الذي طالما تستر
فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجاً مما  :واهللا تعالى يقول

  .65:النساءقَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليماً 
ي شَيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتُم تُْؤِمنُون ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خَير  فَِإن تَنَازعتُم ِفوقال تعالى

   . 59:النساءوَأحسن تَْأِويالً 
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 وبالقدر .. تغييب العمل بمبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إال بما تسمح به قوانين اللعبة الديمقراطية-3
 ولن .. يظهر ذلك بوضح من خالل تصريحات عدد من قادة حماس بأنهم لن يفرضوا الحجاب..ذي تسمح بهال

 إال بما تسمح به اللعبة الديمقراطية من خالل .. وأنهم لن يكرروا تجربة الطالبان..يمنعوا الخمور من الحانات
  ! اإلقناع والحوار
 ِفي الَْأرِض َأقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنكَِر الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم :واهللا تعالى يقول

 ومع ذلك لن نأمر بالمعروف، ولن ..اهللا مكننا في األرض: بينما حماس تقول. 41:الحجوِللَِّه عاِقبةُ الُْأموِر 
  !ننهى عن المنكر

لَِّذين كَفَرواْ ِمن بِني ِإسراِئيَل علَى ِلساِن داوود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانُواْ لُِعن ا :وقال تعالى
 ونتَدعي. لُونفْعا كَانُواْ يم لَِبْئس لُوهنكٍَر فَعن مع نوتَنَاهكَانُواْ الَ ي ا فهم لعنوا لكونهم كانو. 79-78:المائدة 

لُوهنكٍَر فَعن مع نوتَنَاهالَ ي  وكانوا يتواطؤون على فعل المنكر، والمسلمون إن فعلوا فعلهم؛ فال يتناهون عن ،
  ! فليس لهم كل مرة ولنا كل حلوة..منكر فعلوه، يلعنون كما لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل من قبل

 واستمرار الصهاينة .. رغم وجود دواعيه، ورغم استمرار االحتالل تعطيل العمل بمبدأ الجهاد في سبيل اهللا-4
اليهود بممارسة سياسة القتل واالغتياالت ضد المسلمين من أبناء فلسطين؛ وبخاصة من كوادر وأفراد جماعة 

 ومن خالل تصريح قادتها عن .. يظهر ذلك من خالل تجميد حماس لمطلق أعمالها العسكرية القتالية..الجهاد
 والتحول إلى المقاومة السياسية ـ كما يحلو لهم أن يسمونها ـ وعقد صلح ..عدادهم لوقف المقاومة مطلقاًاست

  !وهدنة مع الغزاة المحتلين لعشرين عاماً أو أكثر
هذا المنهج الجديد لحماس مغاير لمئات من النصوص الشرعية التي توجب على المسلمين الجهاد للدفاع عن 

 كما أنه مغاير لعشرات النصوص الشرعية التي توجب على المسلم بأن ينصر ..ِعرضاألرض، والدين، وال
  ! وأن ال يخذله في مواطن الحاجة وحصول العدوان عليه من قبل اآلخرين..أخاه المسلم

 والركون إليهم بذريعة العمل ..ال تستهوينكم مجالس الطواغيت الظالمين وطراوة كراسيهم: ونحن نقول لحماس
 .. فال موطن وال مجال لالسترخاء والعمل السياسي المكتبي مع وجود االحتالل.. والمقاومة السياسية..السياسي

أي حياة سياسية تمارسونها   ! وسيطرة الغزاة المحتلين على جميع مرافق الحياة على أرض الواقع
  ! نافذ الطرق؟ وبجميع م.. وبحركتم.. يتحكمون بالوارد إليكم، والصادر عنكم..والصهاينة الغزاة

 .. فالركون للعمل السياسي المكتبي في مثل هذه الظروف..ال مجال للعمل السياسي المكتبي والحال كما ذُكر
 واعلموا أن .. وقتل روح الجهاد والمقاومة عند المسلمين وفي نفوس األجيال القادمة..مؤداه للفتور والخمول

 وربما تكون ..يصعب استنهاضه للجهاد والتضحية من جديدالمرء الذي يخلد للراحة والدعة والخمول دهراً 
هذه النتيجة المؤلمة ـ التي تكون بسبب من عند أنفسكم ـ هي من جملة مآرب الصهاينة الغزاة التي من أجلها 

  ! تغاضوا عنكم لتصلوا إلى ما وصلتم إليه
 وال أمر بالمعروف وال ..ي سبيل اهللا وال جهاد ف.. وال والء وال براء..ال حكم بما أنزل اهللا: فيا أهل حماس
 وأي نصر هذا .. فأي نفق مظلم هذا الذي سلكتموه.. وال ممارسة سياسية حرة مستقلة كاملة..نهي عن المنكر
  !الذي تفرحون به؟

  ! ؟..ما حملنا على ولوج هذا النفق المظلم سوى الرغبة في تحصيل المصالح للشعب الفلسطيني: فإن قالوا
  !  فتحصيل هذه المصالح ال تتحصل بتفويت مصالح أعظم منها..تراض وجود هذه المصالحعلى اف: أقول

 وحرية قراركم الجهادي العسكري بعيداً عن القيود ..ال ينبغي أن تتحصل على حساب العمل الجهادي
  !والضغوطات التي كبلتم أنفسكم وقراركم بها

 تجرؤون ـ مراعاة لهذه القيود والضغوطات المستجدة  ومع ذلك ال..إخوانكم في الجهاد يذبحون أمام أعينكم
  ! وال أن تُطلقوا طلقة واحدة نحو العدو دفاعاً عنهم وعن حرماتهم وأعراضهم..ـ على أن تذودوا عنهم

  ! ؟..فأي مصلحة هذه التي تتغنون وتتذرعون بها
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سلكوا هذا النفق المظلم  يمكن أن تحققوها للناس ـ من دون أن ت..هذه المصالح المزعومة: ونقول كذلك
وتعرضوا أنفسكم وحركتكم وقراركم للضغوطات والقيود ـ من خالل سيطرتكم على الوظائف الخدماتية 

  ! فهذا يكفي ويحقق الغرض في هذه المرحلة..الممثلة في البلديات وغيرها
 ونكتفي ..تخلى عنها هل ندعها بمفردها ون..كيف الموقف من حماس بعد أن دخلت هذا النفق المظلم: فإن قيل

 وهذا سؤال وردني من أطراف عدة؛ لذا أجدني ملزماً بالجواب .. أم نمد لها يد العون والغوث..بالتفرج عليها
  عنه؟ 
 والمآخذ الشرعية والسياسية التي تؤخذ عليها وعلى ..رغم معارضتنا للمنهج الذي سلكته حماس: فأقول
 يد العون والغوث والمساعدة، وإسدال النصيحة والمشورة لهم ـ  إال أن ذلك ال يمنع شرعاً من مد..منهجها

 من ..وبخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها ـ فيما ليس فيه معصية هللا تعالى وال مخالفة شرعية
 وعدم خذالنه في مواطن الحاجة .. والعمل على نصرة المسلم ألخيه المسلم..قبيل تقليل الضرر ما أمكن

وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه  : عمالً بقوله تعالى..والضيق
  .2:المائدةشَِديد الِْعقَاِب 
  . ، واهللا تعالى أعلم"..ِلمهالمسلم أخو المسلم ال يظلمه، وال يخذله، وال يس:" صلى اهللا عليه وسلموعمالً بقوله 
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