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 الغموض يكتنف تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة .١

الغموض يكتنف تشكيلة الحكومة  أن :رام اهللا من وليد عوض عن مراسلها ١/٢/٢٠٠٦ القدس العربي نشرت
الفلسطينية الجديدة وسط العديد من االشاعات التي تتسرب من هنا وهناك، وذلك في وقت اعلنت فيه حماس 

لحركة هنية ان الصيغ النهائية للحكومة لم تحسم بعد وان ااسماعيل وقال  .استعداد فصائل فلسطينية للمشاركة
ان حماس آمنت بالشراكة السياسية وفتح  وأضاف .ما زالت في طور المشاورات مع كل التيارات الفلسطينية

تتواصل االشاعات واالحاديث عن المشاركين و .الباب واسعا امام الطاقات والكفاءات لتعمل علي انقاذ الوضع
فقط من كتلة االصالح والتغيير سوف  حيث ذكرت مصادر فلسطينية أن سبعة .الحكومةهذه المحتملين في 

وذكر ان  .يتقلدون حقائب وزارية من بينها الحكم المحلي والشؤون االجتماعية والصحة والزراعة واالعالم
 وأن الحركة ستعين مستشارين لها في الوزارات ,حماس ستلحق وزارة الشؤون المدنية بوزارة الداخلية

وأوضحت أن حماس معنية في . سماء تخضع لها الوزارات المختلفةالمختلفة وستكون هناك مرجعية من عدة أ
 يقيمان في الخارج هاوذكر أن اثنين من كوادر.  بتسلم الحقائب ذات العالقة االكبر بالجماهيرىالدرجة االول

في  المجلس التشريعي، ةسا رئأو حسن خريشة منصب وزاري ىسيتوليان منصبين وزاريين، فيما سيسند إل
 اآلن لتشكيل ى أن هناك احتماالً قائماً حتىواوضحت مصادر اخر. ند الخارجية لزياد أبو عمروقد تسحين 

واكدت أن االتصاالت األولية لتشكيل هذه  .ىحكومة ائتالف وطني تضم حماس وفتح وفصائل فلسطينية أخر
ظ حماس بوزارة  مع احتفا, مشاركة نبيل شعث وسالم فياض ومصطفي البرغوثيىالحكومة الجماعية تشير إل
 اسماء بعض ى المعلومات التي تتحدث عن االتفاق على سامي ابو زهري نف إال أن.الداخلية التي تمسكت بها

  .الوزراء المرشحين
نفى ان تكون فتح ابلغت أن إسماعيل هنية : غزة من  فتحي صباح عن مراسلها١/٢/٢٠٠٦ الحياة وذكرت

تصريحات  ، ومنهم دحالن بأنهاهاة، واصفاً تصريحات بعض قيادييحركة بموقفها الرسمي من مسألة المشاركال
مشيراً الى ان حماس ستعرض على فتح الموضوع وهي راغبة وجادة في ذلك، وتنتظر اجابة , في الفضائيات
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 موقف الجبهة من الشراكة اكدمؤولفت الى ان احمد سعدات اتصل  .منها ومن غيرها من القوائم الفائزة
  ان تتهرب في نفس الوقتونفى .حكومةال عرضت على سالم فياض ترؤس تكون حماساً ان السياسية، نافي

 نجحت في الماضي وهي قادرة على النجاح في المستقبل الحركة من شغل وزارات بعينها، معتبرا ان حماس
  .ومواجهة كل االستحقاقات المطلوبة منها

 لن تسند ماس عاطف عدوان أمس أن حهأعلن ما إلى: وكاالت عن غزة من ١/٢/٢٠٠٦ الغد األردنية ولفتت
وقال إنه إذا أرادت حماس السيطرة  .في حكومة ائتالفها حقيبة الداخلية واالمن الوطني الية جهة تدخل مع

مهما كانت . على االوضاع االمنية والقضاء على حالة االنفالت االمني فعليها إدارة وزارة الداخلية بنفسها
 من ,حركة ستبقى تحارب حتى الرمق االخير من أجل تشكيل حكومة ائتالف وطنيوأضاف أن ال .الظروف

  .أجل تنفيذ الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق هذه الحكومة
  
  مناقدم األفضل للشعب الفلسطيني الذي ينتظر الكثيرسن: ةهني .٢

 .نــتظر الكثير من الحركة اسماعيل هنيةً تقديم األفضل للشعب الفلسطيني الذي يتعهد:  فتحي صباح-غزة 
 وفيما اذا كان يتوقع ان تدعم الدول المحاصرة حالياً وتواجه جملة من المصاعب والمعيقات السياسية والمالية

، قال ان الدول كانت تربط مساعداتها بالسلطة، واليوم سيكون هناك حكومة ائتالف وطني، وبالتالي الحركة
وتوقع ان ال تتراجع السعودية عن االستمرار  .قنوات شرعية قائمةشرعية وصول هذه المساعدات من هذه ال

 ان قضايا الفساد االداري والمالي وازمة رواتب شار إلىوا .في دعم سلطة ستشكل حماس عمودها الفقري
موظفي السلطة واالرتفاع الحاد في االسعار واالنفالت االمني ليست من صيغة حماس، ولم تظهر مع دخولها 

 من ان المؤسسة االمنية برمتها تتبع الرئاسة، اعتبر ان ذلك نصر يوسفوحول تصريحات . تشريعيالمجلس ال
اعتبر ان ف ,عن سالح الحركةومن ناحية أخرى تحدث  .مخالف لما كان معموالً به في المرحلة السابقة

 في وقت . يقاومالمقاومة رهن باالحتالل االسرائيلي، وطالما هناك احتالل فمن حق الشعب الفلسطيني ان
كانت الحركة تنوي تنصيب عدد من قادة القسام على رأس بعض االجهزة عما إذا  من االجابة  فيهتهرب
  .االمنية

  ١/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

  عريقات يطالب بوضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق أي اعتبار .٣
 الفلسطيني فوق اي     صائب عريقات حماس بان تضع نصب اعينها مصلحة الشعب         طالب:  خليل العسلي  - غزة

قال مدير عام وزارة التجارة والصناعة انه في حال وقف المساعدات الدولية            في حين   . اعتبار واي ايديولوجية  
  .بشكل كامل فان السلطة سوف تصبح على شفا االنهيار الكامل

  ١/٢/٢٠٠٦الدستور 
  

  الجلسة األولى للمجلس التشريعي الجديد يترأساننائبان من حماس  .٤
توقع حسن خريشة، أن يعقد المجلس الجديد جلسته األولى، النتخاب هيئة مكتب رئاسـة               :يز أبو عون    كتب فا 

 أكبر األعضاء    بإشراف .له، مكونة من رئيس ونائبين وأمين للسر، األحد المقبل، وذلك حسب القانون األساسي            
  . وكالهما من حماس مشير المصريهموأصغر سناً وهو عبد الفتاح دخان،

  ١/٢/٢٠٠٦ الفلسطينية األيام
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 ممثل االردن لدى السلطة الفلسطينية يلتقي وفدا من حماس .٥
 التقى مع وفد من حماس في أن يحيى القراولة :غزة من فتحي صباح عن مراسلها ١/٢/٢٠٠٦ الحياة نشرت

تمرة في دعم مساالردن اكد اثناء اللقاء ان  حيث .الحركة في االنتخاباتخطوة هي االولى من نوعها منذ فوز 
  .الشعب الفلسطيني اياً كانت حكومته

اعتبـرت زيـارة     أن حمـاس     : غـزة   من  طاهر النونو   عن مراسلها  ١/٢/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية    وأضافت
قال سعيد صيام إن سحابة الصيف في العالقة بين الجانبين لم تقف حائال             حيث   نهاية للمرحلة السابقة،     القراولة

  . االردن او العكسفي وقوف حماس الى جانب 
  
   في دمشق التقى نجادفاروق القدومي .٦

 لدمـشق مـع      األخيرة شارك فاروق القدومي في جانب من االجتماعات التي عقدها احمدي نجاد خالل زيارته            
  . االضواء االعالميةإال أن ذلك بقي بعيدا عنمسؤولي بعض الفصائل الفلسطينية، 

  ٣٠/١/٢٠٠٦الشراع 
  
   ع اتفاقيات أوسلو بواقعيةسنتعامل م: أبو مرزوق .٧

 تكون واقعا علـى األرض      ,ن أي اتفاقيات يعقدها نظام    إ موسى أبو مرزوق     قال:  محمد جمال عرفة   – القاهرة  
ال يمكن ألي قوى سياسية قادمة إال التعامل معه، وبالتالي سوف نتعامل مع كل نتائج أسلو التي استمرت على                   

االنتخابات التشريعية بناء على نتائج هذه االتفاقيات التـي انتهـى           نحن دخلنا   : وأضاف .األرض سنوات عديدة  
بخصوص التعامل مع هذه اإلفرازات فبال شك هنـاك بعـض القـضايا       أنه و ,  القول وتابع .مفعولها إلى حد ما   

من جهة   و . بطريقة مختلفة عن القضايا التي تحقق آمال الشعب        امضرة بالشعب الفلسطيني، وهذه سنتعامل معه     
 احتـرام قواعـد اللعبـة       ليهمع: وقال.  انتقد التهديدات الغربية بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني        أخرى،

أنه لم تجر أي اتصاالت غربية مع حماس منذ فوزها في االنتخابـات              مضيفا   .الديمقراطية التي يتحدثون عنها   
، هـا  قطعو إنرنـامج التـسوية، و    إن المساعدات كانت في إطار ب     : وقال .أن الحركة تمد يدها للجميع    ومؤكدا  

وتخلوا عن الرؤية التي كانوا يتحدثون عنها، فلن يكون الشعب الفلسطيني الخاسر األوحد، وسـيعود الوضـع                 
ولفت إلى أن معظم المساعدات للسلطة تأتي من دول عربية وإسالمية وآسيوية، وليست              .المقاومةبفلسطين إلى   

ها  مقاوم، وال يمكن أن تتعارض برامج       أي عتقلتلن  ن حكومة حماس     وفي سياق آخر أكد أ     .من أمريكا وأوربا  
 ستطرح أجندة المقاومة مع كل األطراف لتحديد أولويـات العمـل الـوطني               أن الحركة  وأضاف .مع المقاومة 

 هـذه كانـت إحـدى        أن قـال ف, بخصوص استعداد الحركة لتشكيل جيش فلـسطيني       أما   .وأولويات المقاومة 
 المتعلقة بسالح المقاومة وتنظيمه، وليست هي الصورة المبلورة لرأي حماس في هـذه              االقتراحات والمخارج 

 أما بالنسبة   . على أن حماس لن تفتح الملفات التاريخية، ولو كان هذا التاريخ قريبا             في سياق آخر   وشدد .القضية
  .ها انفعاليةحكومة بأنل بعدم التعامل مع حماس أو االنضمام لهاوصف قرارات بعض مسئوليلفتح فقد 

  ٣١/١/٢٠٠٦اسالم اون الين 
  

  المال السياسي سالح الغرب في تطويع حماس: تحليل .٨
لشهر الجاري، اذ ان لتواجه حكومة تسيير األعمال معضلة حقيقية في توفير رواتب موظفي السلطة : رام اهللا

ائيل تحويالت الجمارك  في المئة فقط من الرواتب بعد ان أوقفت اسر٢٠كل ما تحتويه خزينتها يكفي لدفع 
وفي حماس تقول المصادر العليمة  . مليون دوالر٥٠ و٤٠وضرائب المقاصة التي تترواح قيمتها الشهرية بين 

أي ب  عدم القبول أسامة حمدانحيث أكد. ان قيادة الحركة بدأت البحث عن مصادر بديلة للدعم المالي الغربي
ويرى . عن بدائلمؤكدا البحث  شعبنا كمجموعة من المتسولين،  التعامل معوعدم قبولابتزاز سياسي من أحد، 



 

 6

ان القوى الغربية تستخدم المال البتزاز الحركة سياسياً، معرباً عن رفض الشروط المسبقة مع تشديده على 
 اليوم وصول مساعدة عاجلة من السعودية وقطر، قد تكفي وقد ال حين أن الحكومة تنتظرفي  .قبول الحوار
السعودية والجزائر هما الدولتان الوحيدتان اللتان مع االشارة إلى أن .  رواتب موظفي السلطةتكفي لدفع

  دفع الدعم المالي الذي قرره المؤتمر بهدف تمكين الفلسطينيين من مواجهة آثار ,تلتزمان منذ قمة بيروت
الرسميين البالغ عددهم وفي السلطة ثمة نوعان من الرواتب، األول مخصص للموظفين . الحصار اإلسرائيلي

 دوالرا للفرد وهو ما يرفع ٢٥٠ مليون دوالر، والثاني يدفع لميليشيات فتح، بمعدل ٩٥ ألفاً وقيمته ١٣٢
حسب األمين العام للحكومة فان مساعدات االتحاد بو . مليون دوالر٣٠ و٢٠فاتورة الرواتب الى ما بين 

 مليون دوالر وهو ما ٣٥٠لعام الماضي اتغطية البلغت ث  حي.األوروبي الدورية تسد جزءاً مهماً من العجز
وحتى في حال توفر دعم عربي عاجل فان حكومة بقيادة حماس تحت حصار اسرائيلي  .يشكل ثلث قيمة العجز

هل تقبل الواليات : والسؤال المثار اليوم بقوة هو .غربي يتوقع ان تواجه مشكالت تهدد بقاءها واستمرارها
 الغربي انهيار السلطة؟ أم يمارسون هذه الضغوط للحصول على مزيد من التنازالت السياسية المتحدة والعالم

 المال الغربي يستخدم وسيلة ضغط سياسية على حماس التي بدأت ترسل اشارات  أنالمرجح هو و.من حماس
امة الدولة وصلت حد قبول تأجيل قضايا معقدة مثل الالجئين الى ما بعد اقحيث . اعتدال ال غموض فيها

ربما :  قائالاضافحيث .  وفق ما يقوله خبير في العالقات العامة عمل لصالح حملة حماس االنتخابية,المستقلة
 إسرائيل والغرب يريدان من إال أن .ال يتمكن جيلنا من االتفاق على هذه القضايا وحينئذ تترك لألجيال القادمة

  .حماس اعترفاً صريحاً باسرائيل ونبذ العنف
  ١/٢/٢٠٠٦لحياة ا

  
  لقاء بين قيادات الداخل والخارج في حماس و الجهاد إلزالة الحساسيات  .٩

كشفت مصادر فلسطينية ان لقاء موسعاً عقد في دمشق بين قيادات الداخل والخارج :  ابراهيم حميدي-دمشق 
وضم اللقاء اعضاء  .في حماس والجهاد بهدف ازالة الحساسيات وتنسيق المواقف بينهما في المرحلة المقبلة

وقالت ان مشعل عرض على شلح . المكتب السياسي في حماس ونزار ريان وزياد نخالة ومحمد الهندي
 على ان الجهاد لن تضع العصي ينشددم وعد بدراسة االمر،  األخير وان,مشاركة الجهاد في الحكومة المقبلة

, ع حماس ما دامت تطرح نفسها كحركة مقاومةمن جهتهم، اكد قادة الجهاد ان الحركة ستكون م و.بالدواليب
واتفق الطرفان على عقد اجتماع  . في مواجهة التحديات المفروضة من جانب اميركا واسرائيلوستقف معها

  .تفصيلي آخر في اليومين المقبلين، قبل توجه مشعل الى القاهرة
  ١/٢/٢٠٠٦الحياة 

  
  يل الحكومة الجديدةالقاهرة تحتضن اجتماعا لقادة حماس لبحث مسألة تشك .١٠

 مصادر لحمـاس    هذكرتما   :القدس المحتلة  من    كامل ابراهيم   عن مراسلها  ١/٢/٢٠٠٦ الرأي األردنية    نشرت
حركة في الداخل والخـارج للتباحـث       الفي غزة ان القاهرة ستحتضن في غضون األيام القريبة اجتماعا لقيادة            

  .بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة
سعيد صيام اعترف ان هناك      أن   :غزة  من طاهر النونو عن مراسلها    ١/٢/٢٠٠٦ليج اإلماراتية   الخوأضافت  

مشاورات بالفعل لعقد لقاء بين قيادة الداخل والخارج للتشاور في المستقبل الفلسطيني، موضحاً ان هناك الكثير                
  .أهم هذه الساحاتمن الساحات العربية مفتوحة الستضافة اللقاء، غير انه قال ان القاهرة إحدى 
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 هروب بعض الفاسدين بأموال الشعب لن يحل مشكلتهم : ابو زهري .١١
معتبرة تعهدت حماس امس بمالحقة الفاسدين الذين نهبوا اموال الشعب الفلسطيني،  :رام اهللا ـ من وليد عوض

 ىساد هربوا ال اقر حاتم عبد القادر بان هناك بعض المتهمين بالفومن جهته .ان هروبهم لن يحل مشكلتهم
احمد  أما .فستصدر االوامر بتصفيتهم,  اعتقالهمواعيستطيواذا لم  ,هموحضريسأنهم  , إال أنه أضاف .الخارج
 .توعد كل من ظلم الشعب الفلسطيني وأخذ أمواله وقتل من غير وجه حق أن يالحقه القانونقد  بحر

  ١/٢/٢٠٠٦القدس العربي  
  
  رةبعباس في القاه ينفي لقاؤه مشعل  .١٢

نفى خالد مشعل امس صحة االنباء التي ترددت حول لقاء مع محمود عباس خـالل االيـام                 :  د ب أ   -دمشق  
  .لكنه أكد أن الترتيبات جارية بشأن عقد مثل هذا اللقاء في الوقت المناسب. المقبلة في القاهرة

  ١/٢/٢٠٠٦الدستور 
  

   والجهاد تدعو إلى الرد  في جنيناغتيال قائد سرايا القدس .١٣
خالل  ومرافق له ,نضال أبو سعدي اغتيال  أعلنت حركة الجهادأن: رويترزعن ١/٢/٢٠٠٦البيان نشرت 

وحضت حماس وغيرها من الفصائل .  بجروح خطيرة االحتالل أحد جنود فيههجوم إسرائيلي أصيب
  .الفلسطينية المسلحة على تصعيد الهجمات على إسرائيل رداً على هذه الجريمة

 بإطالق عدة صواريخ قسام الجهاد قامت  أن , مصادر إسرائيليةهقالت ما ١/٢/٢٠٠٦ ٤٨ عرب ونقل موقع
  .وقد أصيب شخص بجروح . سقط بعضها في مدينة سديروت, عملية االغتيالمن شمال غزة رداً على على

  
 القدومي ينتقد فصل العشرات من كوادر فتح  .١٤

مس القرار الذي صادق عليه عباس بفصل العشرات من انتقد فاروق القدومي ا :عمان ـ عبد الجبار أبو غربية
 في رسالة وجهها إلي أعضاء اللجنة المركزية، أن القرار قد موضحا .واعتبر أن القرار باطل .كوادر الحركة

دعا اللجنة المركزية لعقد اجتماع عاجل في المقابل و .صدر دون اجتماع رسمي، ومن جهات ال صالحيات لها
شهر الجاري في القاهرة لمناقشة هذه القرارات والمالبسات التي صاحبت عملية الن من في الخامس والعشري

  .االنتخابات
  ١/٢/٢٠٠٦عكاظ 

  
   من قادتها ٣ المتورطين في محاولة اغتيال بمحاسبةكتائب القسام تهدد  .١٥

 النار د كتائب القسام بمحاسبة المتورطين والمسؤولين عن إطالقيهدت :غزةمن  ١/٢/٢٠٠٦البيان نشرت 
قالت انها تمكنت من الوصول حيث . باتجاه ثالثة من قياداتها في حادثين منفصلين في كل من خانيونس ورفح

  .إلى بعض الخيوط حول مرتكبي هذه الجرائم
، القى مجهوالن يعتقد انهما من انصار حماس الحادثفي اعقاب وانه : غزة من ١/٢/٢٠٠٦ الحياة وذكرت

 . على منزل مدير االمن الوقائي في خان يونس من دون وقوع اصاباتقنبلة يدوية من صنع محلي
  

  ي بيروت فاالسبوع المقبل عباس زكي .١٦
ـ   ان عباس زكي ، سيصل الى بيروت االسبوع المقبـل لمتابعـة المحادثـات مـع                ) الشراع(تؤكد معلومات ل

  :الحكومة اللبنانية حول جملة قضايا، اهمها حسب مصدر فلسطيني مطلع
  .لة التمثيل الدبلوماسيحسم مسأ-١
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  .توحيد وجهة النظر بين السلطة والفصائل في لبنان بخصوص موضوع السالح خارج المخيمات وداخلها-٢
الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وأيضاً العفو عن نحو خمسة آالف مطلوب فلـسطيني، لـم                 -٣

  . الى اعوام الستينيات والسبعينياتصدرت بحقهم مذكرات تعودكانت قد يشملهم قرار العفو 
  ٣٠/١/٢٠٠٦الشراع 

  
  دير البلح نموذج على نجاح حماس في اختبار تسيير البلديات  .١٧

أكد العضو في حركة حماس احمد الكرد ان الحركة نجحت مرحليا في االختبار الصعب الـذي واجهتـه فـي                    
واضاف انه تم اصـالح الـف        .ة والمواطنين تسيير البلديات عبر تحسين الخدمات وتعزيز العالقات بين البلدي        

وشـدد علـى     .مصباح كهربائي النارة الشوارع وفتحنا بعض الشوارع التي كانت مغلقة وقمنا بتوسيع بعضها            
واكد عدد من سكان ديـر      . تحسين العالقة بين المواطن والبلدية والتعاون المشترك من اجل اقامة الثقة المتبادلة           

   .تحسن في وسط المدينة خصوصا في جهة النظافة ومد الطرق واالنارةالبلح ذلك واقروا بحصول 
  ١/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 

  
   يطالب المجتمع الدولي باالعتراف بفوز حماس  ٤٨المؤتمر الثامن للحركة االسالمية  .١٨

عقدت الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني مؤتمرها الثامن، وناقشت خالله اخر  :زهير اندراوس
 وانعكاسات انتصار حركة حماس في االنتخابات ٤٨ الساحة الفلسطينية في مناطق الـىستجدات علالم

قالت الحركة في  و. جانب اختيار الشعب الفلسطيني في انتخابه حركة حماسىالتشريعية، مؤكدة انها تقف ال
 نزاهته المراقبون الدوليونبيان اصدرته تطالب دول العالم اجمع باحترام هذا الخيار الذي شهد بديمقراطيته و

 . وشخصيات سياسية دولية رسمية
 ١/٢/٢٠٠٦القدس العربي 

  
  تظاهرة في تل ابيب وأخرى في غزة احتجاجا على اإلساءة للرسول  .١٩

قدم ممثل الحكومة النرويجية لدى السلطة الفلسطينية اعتذاره للشيخ تيسير التميمـى             :  ا ف ب     -قنا  ،  رام اهللا 
الى ذلك نظمت الحركة اإلسالمية داخل أراضـى        . ي بالده للرسول عليه الصالة والسالم     عن اساءات صحفية ف   

وفي غزة تظاهر آالف الفلسطينيين بدعوة من عدد مـن          .  تظاهرة قبالة السفارة الدنماركية في تل أبيب       ٤٨عام  
ـ               وم الكاريكاتوريـة   الفصائل الفلسطينية امام مقر األمم المتحدة في غزة للتعبير عن احتجاجهم على نشر الرس

  .وطالبوا بتقديم الصحيفة الدنماركية لمحاكمة دولية
  ١/٢/٢٠٠٦الشرق القطرية 

  
  اليونيسف تدعم وزارة التربية بمستلزمات ترفيهية وتعليمية  .٢٠

أعلنت منظمة اليونسيف، اليوم، عن تقديمها دعماً لوزارة التربية، بمستلزمات تعليمية وترفيهية تصل إلى أكثر               
وأشارت المنظمة، إلى أن التحصيل الدراسي في األراضـي الفلـسطينية يـشهد               . طفل وطفلة  ٧٠,٠٠٠من  

  .تراجعاً، خاصة في المناطق األكثر تضرراً
  ٣١/١/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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   فلسطينياً في الضفة ٢٢االحتالل يعتقل  .٢١
 ناشطاً  ٢٢ة أمس أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل فجراً        أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلي     :أمين أبو وردة  ،  نابلس

  . فلسطينياً، جلهم من أنصار حركتي حماس والجهاد في مناطق متفرقة في الضفة الغربية
  ١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل لن تجري أي إتصال مع الحكومة الفلسطينية  : ليفني .٢٢

 مكالمة مصورة مع سفراء إسرائيل في جميع        الثالثاء أجرت   قالت مصادر إسرائيلية أن وزيرة الخارجية ليفني،      
  .أنحاء العالم لشرح الموقف اإلسرائيلي حيال التعامل مع فوز حماس في اإلنتخابات الفلسطينية

أبلغت السفراء بأن إسرائيل لن تجري أي اتصال مع الحكومة التي ستقوم في الـسلطة               ها  وأضافت المصادر أن  
عترف بإسرائيل، وتتنازل عن العنف واإلرهاب، وتنزع األسلحة من المنظمات اإلرهابية،           الفلسطينية طالما لم ت   

  .وتوافق على اإلتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين ٍإسرائيل والسلطة
  ٣١/١/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
  شركة الكهرباء االسرائيلية تهدد بقطع التيار عن السلطة  .٢٣

 مليون شـيكل،    ٢٢٠ء االسرائيلية من السلطة الفلسطينية دفع مبلغ         تطالب شركة الكهربا   : امال شحادة  ،الناصرة
وطالبت الشركة الحكومة االسرائيلية بتحويل     . قطاع بالتيار الكهربائي  الالديون المستحقة للشركة لتزويد الضفة و     

  .الديون من المبلغ الذي تحتجزه اسرائيل من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية
باء عن قلقها من خطر عدم تمكن السلطة دفع الديون وزيادة المبلغ اذا ما واصلت الشركة                وعبرت شركة الكهر  

وتوجهت الشركة الى المستوى السياسي االسـرائيلي لمـساعدتها فـي            .تزويد االراضي الفلسطينية بالكهرباء   
وال تقتـصر    .لطةتحصيل ديونها، اال انها لم تتلق اي رد رسمي حول طلبها من تحويل المبالغ المحتجزة للـس                

 التي تزود الفلسطينيين بان صـعود        دور فقد زعمت شركة الوقود   . مسألة التهديدات على قطع التيار الكهربائي     
حماس الى الحكومة سيسبب لها مشكلة اقتصادية في عدم حصولها على مستحقاتها، ما قد يدفعها الى التوقـف                  

  .عن تزويد الوقود للمناطق الفلسطينية
  ١/٢/٢٠٠٦ية الرأي األردن

  
  لنكن أقوياء في وجه حماس  : شعار الليكود االنتخابي .٢٤

أطلق شعاراً جديداً هو فلنكن أقوياء فـي وجـه حمـاس،     ذكرت االذاعة العسكرية االسرائيلية أمس ان الليكود   
وأوضحت االذاعة ان هذا الشعار سيظهر على قمـصان قطنيـة           . وذلك في اطار حملته لالنتخابات التشريعية     

  )ب.ف.ا. ( توزيعها كذلك عبر موقع الليكود على شبكة االنترنتسيتم
  ١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  أفنيري ينتقد سياسة تجويع الفلسطينيين   .٢٥

اعتبر رئيس حركة السالم اآلن االسرائيلية أفنيري ان تهديد المستشارة االلمانية بإيقاف الـدعم المـالي عـن                  
 نويه بريسه األلمانية من غير الممكن ان توقف أوروبا دعمها المالي الذي             قال لصحيفة و. الفلسطينيين كان خطأ  

ال يمكن لالتحاد األوروبي ان يقول للفلسطينيين ألنكم انتخبتم بهذا الـشكل            . كانت تقدمه حتى اآلن للفلسطينيين    
  )ا.ب.د. (فسنجوعكم

  ١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  



 

 10

   على حماس مصر تطالب إسرائيل بتخفيف هجومها: هآرتس .٢٦
ذكرت هآرتس أن القيادة المصرية ستطلب من وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تخفيف لهجتها إزاء حماس،              : زةغ

وبحسب مـا نـشر فـإن مـصر تـرفض           . واحترام نتائج االنتخابات، وإجراء مفاوضات مع الحكومة المقبلة       
لطة الفلسطينية، بعد فوز حمـاس، ألن       الضغوط، التي تمارسها تل أبيب وواشنطن على دول العالم لمقاطعة الس          

ونقلت هآرتس عن مصادر مصرية قولها إن القـاهرة تعتبـر أن            . من شأن ذلك المس أوالً بالشعب الفلسطيني      
  . حماس خففت كثيراً من مواقفها إزاء إسرائيل

 ١/٢/٢٠٠٦البيان 
  
  أولمرت يشكل قائمة كديما والعرب يتهمونه بالعنصرية .٢٧

 عرض اولمرت قائمة باسماء     :تل أبيب نظير مجلي    نقالً عن مراسلها في    ١/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط   نشرت  
 عـضو   ١٨وقد برز فيها انها تضمنت في المرتبـات األولـى           .  مرشحا لعضوية الكنيست من كديما     ٥٠أول  

 إمرأة وثمانية يهود شرقيين وسـتة       ١١ رجال علم بدرجة دكتور وبروفسور، و      ٨كنيست من الدورة الحالية، و    
، )شاؤول موفاز ( روس وإثيوبي واحد وعربي درزي واحد هو مجلي وهبي، ورئيس أركان سابق للجيش               يهود

 متدينين، ومستوطنين اثنين مـن المنـاطق        ٤وجنرالين آخرين و  ) آفي ديختر (ورئيس سابق للمخابرات العامة     
  .الفلسطينية المحتلة

قائمة شملت عدداً من نواب أن اللحمي الناصرة أسعد ت نقالً عن مراسلها في ١/٢/٢٠٠٦الحياة وذكرت 
كما ضمت شمعون بيريز والوزيرين العماليين السابقين . ليكود سابقاً، أبرزهم جدعون عزرا وهنغبي وليفنيال

داليا ايتسيك وحاييم رامون، ومن الوجوه الجديدة جنراالت سابقين مثل الميجر جنرال يتسحاق يسرائيل وشاي 
م العبرية الى أن أولمرت عين عدداً من معارفه وقريبين منه من دون أن تكون ولفتت وسائل اإلعال. افيطال

وقال بعضها إن أولمرت تعرف الى بعض المرشحين لدقائق قبل أن يمنحهم أماكن شبه . لهم خلفية سياسية
ية وهاجموا العمل. وتساءل أقطاب في ليكود كيف يمكن لهذا الخليط أن يسمى حزباً .مضمونة في الكنيست

الديكتاتورية التي انتهجها أولمرت، وقال ميخائيل ايتان إن ما يحصل في كديما يذكّر بأنظمة ديكتاتورية 
وقال العمالي اوفير بينيس إن سلوك أولمرت يعيد . ظالمية، واصفاً مرشحي الحزب بأنهم دمى بيد أولمرت

جادلة إن استثناء أولمرت العرب يكشف فيما قال النائب غالب م. الساحة الحزبية عشرات السنين الى الوراء
  .أنه واحد من أكثر العنصريين في إسرائيل

أكد في كلمته على أن القدس هـي العاصـمة الموحـدة             أولمرتأن   ٣١/١/٢٠٠٦ ٤٨عرب  وأضاف موقع   
ئيل إلسرائيل، وان هذا الطاقم هو الذي سيقود إسرائيل لهدفين مركزيين؛ األول وضع الحدود الدائمة لدولة ٍإسرا               

ذات غالبية يهودية واضحة ومتماسكة، والثاني مواجهة حقيقية للفجوات اإلجتماعيـة التـي تهـدد اإلسـتقرار               
وضمن ردود الفعل على الدعاية اإلنتخابية التي سيستخدمها كديما، اعتـرض رئـيس              .اإلجتماعي في إسرائيل  

بي، وطلب من المستـشارين القـضائيين       الطاقم اإلعالمي لليكود، على إستخدام النشيد القومي في شريط إنتخا         
أما عمير بيرتس، فقال إن كديما هو حزب عـارض           .لليكود التوجه بهذا الشأن إلى لجنة اإلنتخابات المركزية       

وقال آخرون في العمل أن أصدقاء أولمـرت        ! يذكر بقائمة مقامرين تجمعوا بدون أي عامل إيديولوجي مشترك        
وقالـت   ).في إشارة إلى فضيحة سيريل كيـرن      ( ة إلى الجزيرة اليونانية     ينتظرون الجائزة الحقيقية وهي رحل    

إن من يصوت لكديما ال يعرف إذا كان سيحصل على قط أم حمامة أم صقر، فـالحزب                 ) ميرتس(زهافا جلؤون 
  !ليس له شكل ومن غير الواضح إلى أين سيتجه
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  ادعت أن قياديين في حماس يعترفون بقيام اسرائيلمعاريف  .٢٨
علـى االسـرائيليين أال     : أبو مـازن  : معاريف في عددها الصادر اليوم الثالثاء عنوانًا رئيسيا جاء فيه         نشرت  

وأضافت فـي العنـوان الثـانوي للخبـر         . يخافوا من فوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني        
 عبـاس أن  (!!) وثوقةالرئيسي أن وضع محمود عباس يتحسن بعد الصدمة، وزعمت انها علمت من مصادر م             

حماس التي ال   : ونشرت خبرا تحت عنوان    .إن الشعب الفلسطيني لم يتغير    : قال في تصريحات داخلية لمقربيه    
واستعرضت اقـواالً مـن الماضـي        .تعرفون ادعت من خالله أن قياديين في حماس يعترفون بقيام اسرائيل          

هذه أرض محتلة   . وموقفها واضح . اتيجيتها الى االبد  حماس لن تغير لهجتها وال استر     : لمحمود الزهار قال فيها   
حماس ليست معنيـة    : وادعت الصحيفة بالمقابل أن القيادي عدنان عصفور، صرح باألمس        . وعليها أن تتحرر  

ال يوجد تحريم شرعي القامة محادثات مع       : وادعت الصحيفة ايضا أن القيادي أنور زبون قال       . بتدمير اسرائيل 
  . ة ضباط في الجيش االسرائيلي ولكن ممنوع أن نقدم تنازالتاسرائيل او مصافح

  ٣١/١/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  بشارة للبنان  .دة زيار مزوز يقرر فتح تحقيق ضد .٢٩

عزمي بشارة بسبب زيارة االخيـر الـى        .قرر المستشار مزوز الثالثاء، فتح تحقيق جنائي ضد د        : بالل ظاهر 
 وسورية والمملكة العربية السعودية واليمن وغيرها ليـست دول          قرار قائال ان لبنان   الوعقب بشارة على    . لبنان

عدو بالنسبة لنا، بل هي امتدادنا العربي وعمقنا العربي وسنستمر بالتواصل مع هذه الشعوب والمجتمعات وهذا                
اننا نعتبر هذا التواصل انجـازا      : ٤٨وقال لعرب    .التواصل غير ممكن دون السفر الى هذه الدول عندما يلزم         

وليس من حق المستشار القضائي للحكومة تقييد حركة نائب منتخـب مـن             . ما لنا وسنستمر في هذا النشاط     ها
. لدول عربية الى اذن من وزير الداخليـة        جمهوره، والغريب في االمر ان المنع ليس مطلقا وانما يحتاج السفر          

المجتمعات العربية ولن نفعل ذلـك       نحن لم نتقدم بطلب الى وزير الداخلية لغرض السفر والتواصل مع             :وأعلن
  . في المستقبل

  ١/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  العليا تقرر صباح اليوم في سريان الحصانة البرلمانية للنائب بشارة  .٣٠

تصدر المحكمة العليا االسرائيلية صباح اليوم االربعاء بواسطة رئيسها القاضي اهـارون بـراك              : بالل ظاهر 
عزمي بشارة حول مسألة سريان الحـصانة البرلمانيـة علـى خطاباتـه             . قرارها النهائي في التماس النائب د     

  . السياسية في ام الفحم والقرداحة
  ١/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 

  
   الجيش االسرائيلي يهدم المباني في البؤرة االستيطانية عامونا وسط انفالت المستوطنين  .٣١

 في البؤرة االسـتيطانية عامونـا فـي         تعمل قوات الجيش والشرطة االسرائيليين على هدم المباني التي اقيمت         
الضفة الغربية وسط مواجهات وصفتها وسائل االعالم االسرائيلية بالشديدة جدا بين قوات االمـن االسـرائيلية                

.  من افراد الشرطة والجنود لمواجهة مئـات المـستوطنين         ٦٠٠٠وحشدت اجهزة االمن قرابة      .والمستوطنين
وكـان   .مة العليا اليوم االربعاء التماس المستوطنين الرجـاء الهـدم         وجرى هدم البيوت بعد ان رفضت المحك      

قاضي المحكمة العليا روبنشطاين، أصدر الليلة، بناء على طلب قادة المجلس اإلستيطاني، أمراً بتجميـد هـدم                 
جـل  وجاء أن اآلالف من شبيبة المستوطنين كانوا قد تجمعوا في البؤرة اإلستيطانية مـن أ              . المباني في عامونا  

 من رجال الشرطة    ٦منع عملية الهدم، وقاموا بإلقاء الحجارة على الجنود ورجال الشرطة، ما أدى إلى إصابة               
أصيب ثالثة فلسطينيين على األقل مساء أمـس فـي انفـالت            و .تم نقل ثالثة منهم إلى المستشفى لتلقي العالج       
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 أضرار كبيرة لعدد من السيارات التابعـة        ووقعت .قطعان المستوطنين في الضفة الغربية، عشية إخالء البيوت       
وجـاء أن    .للفلسطينيين بعد أن تعرضت العتداء منفلت من قبل سوائب المستوطنين بالقرب من قرية زعتـرة              

المستوطنين قاموا بإغالق الشارع المؤدي إلى القرية وأنزلوا الركاب من السيارات واعتدوا عليهم بالـضرب،               
وبعد هذا الحادث بقليل، تعرض عـدد مـن          . على السيارات وتدميرها بالحجارة    ومن ثم قاموا بإطالق النيران    

كما دخـل المـستوطنون      .الفلسطينيين العتداء مماثل على طريق رام اهللا نابلس، بالقرب من مستوطنة شياله           
ـ               سطينية وناشطو اليمين المتطرف قرية عين يبرود المجاورة لعامونا وقاموا بإلقاء الحجارة على السيارات الفل

 مستوطن وأغلقـوا الـشارع أمـام        ١٠٠وعلى حاجز حوارة جنوب نابلس، تجمع ما يقارب        .المارة في المكان  
وأفـادت المـصادر ذاتهـا أن        !حركة الفلسطينيين، وقاموا بثقب إطارات سيارة عسكرية تتبع لجيش اإلحتالل         

جهات وقعـت بعيـداً عـن البـؤرة         المستوطنين يحاولون إغالق الطرق التي تؤدي إلى عامونا، إال أن الموا          
  .اإلستيطانية

  ١/٢/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  !ثلث الجمهور االسرائيلي ال يعرف أين يمر مسار الجدار: استطالع للرأي .٣٢
من الجمهور اليهودي في إسرائيل يقرون أنهم % ٣١ كشف استطالع للرأي امس ان :عاطف أبو الرب، جنين

، من %٥٣ االستطالع الذي اجراه مركز بتسيلم ان واظهر. ال يعرفون ما هو مسار الجدار الفاصل
. االسرائيليين على وعي بحقيقة ان قسما من المسار يمر فوق الخط األخضر وبعضه فوق أراضي الضفة

ويتضح أيضا من النتائج أن أكثر من ثلث الجمهور يدعم تغيير مسار الجدار، على ان يمر كله فوق الخط 
وى الوعي لدى الجمهور اإلسرائيلي فيما يتعلق بالضرر الذي يسببه مسار كما فحص االستطالع مست .األخضر

أجابوا بأنه % ١١أجابوا بأن المسار يلحق الضرر بالفلسطينيين إلى حد كبير، و% ٣٤. الجدار للفلسطينيين
  . يعتقدون بان مسار الجدار ال يلحق أي ضرر بالفلسطينيين% ٢٢. يلحق الضرر إلى حد كبير جداً

  ١/٢/٢٠٠٦الجديدة الحياة 
 
   مليار دوالر  ١،٢يهود يبتزون الجزائر ب  .٣٣

 ٥أعلن رئيس جمعية يهود الجزائر روجيه سعيد الليلة قبل الماضية لقنـاة تـي فـي                 :  رابح هوادف  ،الجزائر
 مليار فرنك فرنـسي     ١٢الفرنسية، أن تنظيمه سيجدد المطالبة بتقديم السلطات الجزائرية تعويضات قدرها ب            

وألمح بقوة الى استخدامه ورقة الضغط الدولي، مشيراً الى مساعي           .ا يعادل ملياراً ومائتي مليون دوالر     قديم، م 
  .الكنيست لحمل أكثر من دولة عربية على تعويض اليهود

  ١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

  بلجيكا تقرر تعليق مساعدات عقب فوز حماس .٣٤
مية البلجيكي تعليق تنفيذ مشروعين جديـدين لمـساعدة الـسلطة            أعلن وزير التعاون والتن    : أ . ش . أ،  بروكسل

وأوضح أن المشروعين اللذين تم تعليق تنفيذهما همـا مـشروع             .  عقب فوز حركة حماس     , الوطنية الفلسطينية 
وأكد الوزير    .  واآلخر للمساعدة في اإلصالح االقتصادي بقطاع غزة        , إلدخال الكهرباء في قري الضفة الغربية     

ه إذا لم تتخل حكومة حماس رسميا عن اإلرهاب وتعترف بحق إسرائيل في الوجود فإن بلجيكـا سـتتوقف                   أن
    . نهائيا عن التعاون مع السلطة الفلسطينية بقيادة حماس

  ١/٢/٢٠٠٦األهرام المصرية  
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  ضائقه مالية تواجه الحكومة الفلسطينية .٣٥
ة وصفت بانها مطلعة بان الحكومة الفلسطينية تمكنت من         ذكرت مصادر فلسطيني  : كامل ابراهيم ،  القدس المحتلة 

واضافت المصادر ان تامين الرواتب تم رغم الضائقة المالية التي           .تأمين رواتب الموظفين عن الشهر الماضي     
مصادر ان سالم فياض يبذل جهودا لحشد أموال من اجل صرف رواتـب الـشهر               الوذكرت  ،  تمر بها السلطة  

  .الماضي
  ١/٢/٢٠٠٦نية الرأي األرد

  
  الجنة اآلن الفلسطيني مرشح ألفضل فيلم أجنبي .٣٦

اعلنت اكاديمية العلوم والفنون السينمائية االميركية عن ترشيح الفيلم الفلسطيني الجنة اآلن لجـائزة االوسـكار                
  .ألحسن فيلم اجنبي في دورتها الثامنة والسبعين والتي ستعلن في الخامس من مارس المقبل

  ١/٢/٢٠٠٦تية السياسة الكوي
  
    برغم تشدد الرباعيةموسكو مستعدة للعمل مع سلطة حماسية .٣٧

الـدول الغربيـة      أن    :آمال شـحادة  ، عن مراسلتها    القدس المحتلة من    ١/٢/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية    ذكرت
 أشـهر   ٣صعدت ابتزازها على خلفية فوز حركة حماس في االنتخابات، فأمهلت اللجنـة الرباعيـة الحركـة                 

  .راف بإسرائيل ونزع سالحهالالعت
الرئيس الروسي بوتين دعا حماس الى أن :  رائد جبر، عن مراسلها موسكو من  ١/٢/٢٠٠٦الحياة  وقالت

وقال إن . التراجع عن التصريحات المتطرفة واالعتراف بإسرائيل وفتح قنوات اتصال مع المجتمع الدولي
ل تعليق له على فوز حماسضربة قوية جداً للسياسة واعتبر في أو .بالده ال تعتبر حركة حماس إرهابية

وشدد على أن موقف موسكو حيال حماس يختلف عن مواقف الواليات المتحدة  . األميركية في المنطقة
لكن بوتين شدد  .وزاد أن وزارة الخارجية الروسية لم تدرج حماس على الئحة المنظمات اإلرهابية. وأوروبا

. ف حماس وعملياتها وكل التصريحات المتطرفة التي صدرت عن قادتها أخيراًعلى أن بالده ال تؤيد مواق
إننا ندرك أن انتقال أي حزب من المعارضة الى السلطة يضع على عاتقه مسؤوليات تلبية مصالح : وقال

وشدد . وزاد ان هذه الخطوات تشكل ضرورة أكيدة تنسجم مع مصالح الفلسطينيين، الغالبية التي منحته ثقتها
من جانبه، ذكر وزير . على أن تجميد المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني أمر خاطئ في كل الظروف

ولم يستبعد احتمال فتح قنوات  . الخارجية الفروف، أن روسيا تدعو الى نزع سالح حركة حماس بالكامل
  .اتصال بين موسكو و حماس خالل المرحلة القريبة المقبلة

وزير الخارجية الفروف قال ان روسيا مستعدة للعمل مع القيادة الجديدة أن   ١/٢/٢٠٠٦ البيان وأضافت
للسلطة الفلسطينية حتى لو تشكلت بكاملها من ممثلين لحركة حماس ونقلت وكالة انترفاكس الروسية قوله، ان 

كن ليس مستبعدا بالده ال ترفض االدارة الفلسطينية الجديدة، وانه من المرجح جدا ان تكون ادارة ائتالفية، ول
  .ان تتألف اإلدارة بكاملها من ممثلين لحماس

خالـد  أن  : خليل العسلي، جمال جمال ووكاالت االنباء      من  ١/٢/٢٠٠٦ الدستور   ومن ناحية أخرى جاء في     
االتحاد االوروبي او الواليات    '' البتزاز''ان الحركة لن تخضع     '' الغارديان''في مقال نشرته صحيفة     قال  مشعل  
'' تغليـف ''كما دعا اسماعيل هنية الى عـدم   .مقابل المساعدة المالية'' لن تتنازل عن مبادئها وكفاحها   ''دة و المتح

  .''مجحفة''الدعم الدولي للشعب الفلسطيني بشروط 
فاروق الشرع، أمس بأن سورية ستتقدم بمشروع قـرار          به   صرحألى ما    ١/٢/٢٠٠٦ ٤٨ عرب   وأشار موقع 

 االستمرار في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتي اقرتها القمم العربية الـسابقة           الى القمة العربية يتضمن   
  .وكذلك التعويض عن المساعدات التي سيتم حجبها من قبل الواليات المتحدة وأي دولة اخرى
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  حماس صارت حكومة وقطع المساعدات سيكون كارثيا: سعود الفيصل .٣٨

د الفيصل امس من ان وقف المساعدة للسلطة الفلسطينية سيكون سعو حذر:  ابراهيم حميدي, كوااللمبور
نحتاج : كارثيا، وقال رداً على سؤال حول ما اذا كانت السعودية ستجري تعديال على تمويلها للسلطة الفلسطينية

وقال إن  حماس كانت  .الى التفكير بهدوء اآلن بدال من ردات الفعل التي تقفل الباب امام الحلول السلمية
واعتبر أن على المجتمع الدولي . حركة، واآلن هي حكومة، وأعتقد أنهم سيتصرفون بشكل مسؤول كحكومة

أن يرى أوالً ماذا ستعمل هذه الحكومة، بدالً من أن يحكم على حماس طبقاً للغة التي كانت تستخدمها عندما 
 وهذه هي نتيجة ما كان يطالب االتحاد االوروبي اصر على اجراء انتخابات في فلسطين: وقال. كانت حركة

واعتبر ان قول االوروبيين اآلن انهم ال يقبلون باالرادة التي عبر عنها الشعب من خالل الطرق . به
  .الديموقراطية يبدو موقفا غير منطقي

  ١/٢/٢٠٠٦الحياة 
  

  واشنطن تحث الدول العربية على االستمرار في دعم الفلسطينيين  .٣٩
   ترجمة الزيتونة

يات المتحدة الدول العربية على االستمرار في دعم السلطة الفلسطينية بقيادة حماس، بالرغم من حثت الوال
وذكر دبلوماسي غربي أن ادارة الرئيس بوش اتصلت بالحكومات العربية . تهديد واشنطن بقطع المساعدات

بريطانية قائلة أن طلب وعلقت صحيفة الغارديان ال .التي تدعم السلطة الفلسطينية وطالبتهم بمواصلة الدعم
االدارة االمريكية من الدول العربية مواصلة الدعم يتناقض مع موقفها المعلن من قبل بوش بأنه سيقطع 

  . المساعدات عن السلطة الفلسطينية اال إذا اوقفت حماس العنف وتخلت عن سالحها واعترفت بإسرائيل
 في الضفة الغربية وقطاع غزة ىمريكية ال تريد فوضوترى الصحيفة أن الطلب االمريكي جاء ألن اإلدراة األ

نتيجة لقطع المساعدات كما تخشى امريكا من دخول دول مثل ايران وسوريا على الخط لتحسن صورتها في 
  . العالم العربي واالسالمي في وقت تسعى فيه واشنطن لعزلها

ت االجنبية، ولذلك فإن وقفها من الممكن أن وأضافت الغارديان أن السلطة الفلسطينية تعتمد بشدة على المساعدا
يشكل أزمة مالية جدية للسلطة الفلسطينية حيث أن اجمال المساعدات يبلغ مليار دوالر أمريكي موزعين على 

  :الشكل التالي حسب الدول المانحة
  .كمشاريع انمائية$ مليون٣٠٠لرواتب الموظفين، و$ مليون ٢٧٠ -$  مليون٥٧٠: الدول االوروبية

  بشكل خاص لمشروعات التنمية$ مليون٣٠٠: الواليات المتحدة االمريكية 
  مليون$ ٤٦: العربية السعودية
  مليون$ ٣٩٦): متوقع (٢٠٠٥ِ عائدات ضريبة
  مليون$ ٦٦٠: الرسوم الجمركية وضريبة شراء السلع جمعتَا من قبل إسرائيل: الدخل اإلضافي

 ١/٢/٢٠٠٦الغارديان 
  
  ة دعم الفلسطينيين  نجاد يتعهد بمواصل .٤٠
وذكرت وكالة اسنا ان نجاد قال      . تعهد الرئيس االيراني نجاد امس بمواصلة دعم بالده لحركة حماس         : ا  .ب.د
الهدف الرئيسي هو تحرير كل األراضي المحتلة وستواصل ايران الوقوف بجوار الفلسطينيين في             : خالد مشعل ل

  . هذا الطريق
  ١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
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  ود فعل باكستانية على فوز حماس رد .٤١
 الناطقة باسم الخارجيـة     .الحكومة الباكستانية كانت حذرة في تعليقها على فوز حركة حماس         : خاص،إسالم أباد 

الحكومة والشعب في باكستان يرحبون بإجراء االنتخابات والتي كانت سلمية ولم تشهد أي أحداث              : تسنيم  قالت  
ويرى الجنرال جـول     .دي نتائج االنتخابات إلى االستمرار في عملية السالم        ونأمل أن تؤ   ،عنف على اإلطالق  

إن حماس ليست ضد    : وقال. المدير السابق لالستخبارات الباكستانية بأنه بوابة للسالم الحقيقي القائم على العدل          
إن : مية الباكـستانية  من ناحيته، قال مستشار أمير الجماعة اإلسال      . السالم لكنها تطالب بأن يكون سالماً عادالً      

  .نسبة المشاركة المرتفعة وعملية االقتراع السلمية أثبتت أن الشعب الفلسطيني شعب يستحق أن يقرر مصيره
  ١/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 فوز حماس خيار نحترمه وعلى الجميع التعامل بواقعية: عبداهللا الثاني .٤٢

 عبداهللا الثانــي خـالل      هقالما  : تيسير النعيمات وبترا  لها  ، عن مراس  عمان من    ١/٢/٢٠٠٦ الدستور   نشرت
المباحثات التي اجراها في عمان امس مع محمود عباس، ان استحقاقات المرحلة تتطلب العمل علـى تعزيـز                  
الوحدة الوطنية الفلسطينية والمحافظة على ما تم انجازه عبر السنوات الماضية والبناء عليه وصوال الى اقامـة                 

وبين ان فوز حركة حماس هو خيار نحترمه، مشددا على ضرورة تفهم            . المستقلة واحالل السالم العادل   الدولة  
الجميع داخل االراضي الفلسطينية لمقتضيات المرحلة والتعامل بواقعية معها واالثبات للعالم ان هناك شـريكا               

  .فلسطينيا قادر على المضي قدما لتحقيق السالم
 مصادر فلسطينية في    هقالت  الى ما     :نبيل غيشان  عن مراسلها    , رام اهللا , عمان من    ١/٢/٢٠٠٦ الحياة   ولفتت

عمان ان الرئيس عباس طلب من العاهل األردني التدخل لدى اإلدارة األميركية والحكومة البريطانية من اجل                
   .استمرار دعم السلطة الفلسطينية والقبول بخيار الشعب الفلسطيني

  
   يلتقي مسؤول حماس بدمشقوفد من اخوان االردن .٤٣

غادر عمان أمس متجها إلى دمشق وفد رفيع المستوى يمثل جماعة اإلخـوان             :   عبد الجبار أبو غربية    ،دمشق
ومـع  , المسلمين األردنية ترأسه عبدالمجيد ذنيبات وذلك إلجراء مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين السوريين            

  .تواجدون في دمشقأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس الذين ي
 ١/٢/٢٠٠٦عكاظ 

  
  االنتخابات الفلسطينية قد تغلق أبواب اإلصالح في المنطقة:  أردنيونكتاب وباحثون .٤٤

 اعتبر أعضاء الوفد البرلماني األردني لمراقبة االنتخابات التشريعية الفلسطينية بأنها أكثـر             :  كندة حتر  ،عمان
وأوضح عدد منهم     .يد من العمليات االنتخابية في الوطن العربي      االنتخابات نزاهة وديمقراطية وشفافية من العد     

أن النتائج غير المتوقعة لالنتخابات التشريعية الفلسطينية قد تغلق العديد من أبواب اإلصـالح الـسياسي فـي                  
الوطن العربي خوفا من قلب الموازين، على أن البعض رأى أن قانون االنتخاب هو األصلح لعملية اإلصـالح                  

وبين جميل النمري أن هذا النظام الجديد أفضى إلى انطباع أولي أنه كان السبب في نجاح                 .ياسي في األردن  الس
حركة حماس، إال أنه أوضح أنه ال صلة بين قانون االنتخاب المزدوج وانتصار الحركة الكاسـح، وال يمكننـا                   

   .ا النظامالمقارنة بأي نظام مشابه ألنه ال تجربة سابقة للفلسطينيين لمثل هذ
  ١/٢/٢٠٠٦الغد األردنية 
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  األزمة الكبرى هي إذا لم تسمح إسرائيل بتشكيل حكومة فلسطينية: كارتر .٤٥
حذر جيمي كارتر من خطورة منع حركة حماس من تشكيل الحكومة المقبلة، معتبراً ان هذه سـتكون االزمـة                   

ه باالنتخابات الفلسطينية قائالً انها كانـت       اشاد في ووكان كارتر يتحدث عقب مؤتمر الرباعية،        .الكبرى المقبلة 
 انتخابا من قبل، ولم تجد انتخابات افضل من التي          ٦٢انجح انتخابات اشرفت عليها الهيئة المراقبة التي راقبت         

وكشف كارتر عن لقائه بممثلين من حماس بعد االعالن عن فوزهم باالنتخابات األخيرة،              .شهدناها في فلسطين  
وقال ان ممثلين من حماس اكدوا لي انهـم يريـدون           . ١٩٩٦لتق باعضاء من حماس منذ عام       مضيفاً انه لم ي   

لم يمانعوا اعطاء فتح حتـى منـصب رئاسـة          : حكومة وحدة وطنية وسلمية تتضمن وزراء من فتح، مضيفاً        
ـ        .الوزراء اعدات قال انه من الممكن ان تقدم المـس        حماس، وعن احتمال قطع الواليات المتحدة المساعدات ل

للشعب الفلسطيني ليس بالضرورة من خالل الحكومة الفلسطينية نفسها، بل من خالل االمم المتحدة ومنظماتها               
سيشعر الفلسطينيون من كل االحزاب باالهانة اذا كانت نتيجة هذه االنتخابـات            : وأوضح العدة مثل اليونيسيف  

واوضح كارتر المفاوضـات     .التحرك في اراضيهم  الجميلة والديمقراطية هي منع مسؤوليهم الذين انتخبوا من         
واضاف ان الجميع امـل مـع       ،  االن غير موجودة اساسا، اذا لم ينه انتخاب حماس أية مفاوضات سالم سابقة            

انتخاب ابومازن ان يكون االسرائيليون مستعدين للتفاوض، ولكنهم لم يكونوا وال أرى اية فرصة للمفاوضـات                
واعتبر ان الشروط االسـرائيلية للعـودة       . االنتخابات، فاسرائيل ال تريد ذلك اآلن     حتى ان كانت فتح قد فازت ب      

الى المفاوضات، بما فيها نزع سالح الجماعات المسلحة، شروط مستحيلة ليس فقط في فلـسطين ولكـن فـي                   
  .مصر والواليات المتحدة أيضاً

  ١/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
  

  حماس  مرشح للرئاسة الفرنسية يطلب نشر تهنئته ل .٤٦
في بادرة خص بها اخبار الخليج سلم المرشح لرئاسة الجمهورية الفرنـسية ديـو              : قيس العزاوي .  د -باريس  

دونيه نص رسالة تهنئة بالفوز باالنتخابات وجهها الى حركة حماس بالفرنسية وطلب من أخبار الخليج نشرها                 
لقد حققت حركة حماس نصراً     : ي للحماسيين بيان صحفي من المرشح ديو دونيه، تهنئت       : بالعربية، وهذا نصها  

كبيراً في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وانا سعيد بإرسال خالص التهاني لها، وبهذه المناسبة اقدم تحيـاتي                
وهو حق معترف به من اعالن      . للشعب الفلسطيني الذي عرف ان يعبر ديمقراطيا عن ارادته بمقاومة المعتدين          

ي أمل ان يعرف الشعب الفلسطيني جيداً الحفاظ على وحدته الوطنية الـضامنة لالنتـصار               وكل. حقوق االنسان 
المعلن الذي سيكون الحدث االكبر لقيام دولة فلسطينية واحدة متعددة االطيـاف يعـيش فـي كنفهـا اليهـود                    

  . ديو دونيه، مرشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية. والمسلمون والمسيحيون بسالم مع جيرانهم
  ١/٢/٢٠٠٦بار الخليج البحرينية أخ

  
  خطة إعالمية عربية في الخارج لدعم المقاومة الفلسطينية .٤٧

يعقد وزراء االعالم العربي اجتماعا استثنائيا السبت القادم بمقر الجامعة العربية لمناقشة خطـة               :ضياء خاطر 
ـ      وتناقش سبل توفي  .. التحرك االعالمي العربي في الخارج خالل المرحلة المقبلة         ىر المـساندة االعالميـة عل

الساحة الدولية للقضايا السياسية العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ودعـم االنتفاضـة                
  .والمقاومة ضد االحتالل واالستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية والجوالن وفضح الجدار العنصري

  ١/٢/٢٠٠٦الجمهورية المصرية 
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  عو إلى استئناف مفاوضات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية  تدياترك .٤٨
دعا المتحدث باسم الحكومة التركية، المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل على اسـتئناف مفاوضـات الـسالم                 

وأشار، إلـى    .الفلسطينية اإلسرائيلية، من أجل خدمة استقرار منطقة الشرق األوسط وتحقيق السالم الدائم فيها            
قة التي تربط تركيا باإلسرائيليين هي نفسها التي تربطها بالفلسطينيين، مؤكـداً علـى سـعى تركيـا                  أن العال 

  .للمحافظة على الثقة المتبادلة مع جميع األطراف
  ٣١/١/٢٠٠٦ وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  لجنة المتابعة في صيدا ترفض العبث باألمن .٤٩

لوة المالصقة لمخيم عين الحلوة في صيدا الـى الواجهـة بعـد             عاد الوضع األمني في منطقة تعمير عين الح       
وفي محاولة منها لتطويق المشكلة األخيـرة تـداعت لجنـة           . حوادث اطالق نار شهدتها تلك المنطقة قبل أيام       

المتابعة اللبنانية ـ الفلسطينية الى عقد اجتماع طارئ لها أمس في مخيم عين الحلوة، بمشاركة ممثلين للنائبين  
وكشفت مـصادر    . ةسعد والجماعة االسالمية، ولكل الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمي        وريري  الح

فلسطينية مطلعة لـالمستقبل أن لجنة المتابعة اللبنانية الفلسطينية توصلت الى معرفة األشخاص الذين أطلقـوا               
ادث استهداف نقاط الجيش الثالث األخـرى       النار اخيراً في التعمير، وأن هذا الحادث األخير ليس له صلة بحو           

وعلمت المستقبل أن عصبة األنصار التي شاركت في االجتماع         ،  في محيط مخيم عين الحلوة قبل نحو أسبوعين       
  .طالبت لجنة المتابعة بالعمل لضبط عناصر أخرى لبنانية قالت انهم يتسببون ايضاً في توتير األوضاع

  ١/٢/٢٠٠٦المستقبل اللبنانية 
  
  طالبة بفتح ملف المفقودين الفلسطينّيين في سوريام .٥٠

ألوا فيه عـن المفقـودين الفلـسطينيين،        صدر عن انصار الشهيد رفيق الحريري في مخيم نهر البارد بيان س           
وخصوصاً في سوريا، وعن المسؤول او من يجرؤ على فتح ملفات المفقودين الفلسطينيين الذين فقـدوا ابـان                  

ووجه البيان السؤال الى القادة الفلسطينيين في كـل مـن            .الحرب االهلية في لبنان وما زال مصيرهم مجهوالً       
 اسرانا من السجون االسرائيلية ومن السجون في بعـض الـدول العربيـة              من يحرر : فلسطين ولبنان وسوريا  

  .وطالب بتشكيل وفد فلسطيني من كل الفصائل لمعالجة هذا الملف العادة المفقودين الى ديارهم. واالجنبية
  ١/٢/٢٠٠٦المستقبل اللبنانية 

  
  ..الجذور التاريخية لحماس وأطوار التشكّل .٥١

 اريخياًت.. جماعة اإلخوان في فلسطين 
لكن الدارسين لتجربة حماس، يتحدثون بثقة عن أن العمر الحقيقي لهذه الحركة هو أبعد بكثير من مجرد عقدين 

إذ انبثقت حماس عن جماعة اإلخوان المسلمين، التي تشير المصادر التاريخية إلى أن نواتها في . من الزمن
 .نفلسطين تعود إلى أواسط الثالثينيات من القرن العشري

وبينما كان لإلخوان حضورهم في مراحل عدة من التاريخ الفلسطيني، فقد كانت لهم صالت وثيقة مع القيادة 
، في ما تركت قوات اإلخوان القادمة من عدد ١٩٤٨الفلسطينية، المتمثلة بالحاج أمين الحسيني، قبل نكبة سنة 

 األثر بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، خالل من الدول العربية المجاورة، كمصر وبالد الشام والعراق، أعمق
 .١٩٤٩ و١٩٤٨مواجهات عامي 

 عن عزم ١٩٤٨وكان مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين، ومرشدها العام األول حسن البنا، قد أعلن عام 
جماعته، ذات الحضور الشعبي الكبير في مصر آنذاك، الدفع بقوات للدفاع عن فلسطين في وجه مخاطر 
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وقال البنا في خطاب شهير آنذاك لبيك فلسطين، دماؤنا فداء فلسطين، إنني . ن قبل الحركة الصهيونيةاحتاللها م
 .أعلن من فوق هذا المنبر أن اإلخوان قد تبرعوا بدماء عشرة آالف مقاتل لالستشهاد في فلسطين

 خالل الخمسينيات والستينيات أما االمتداد الجماهيري لدعوة اإلخوان المسلمين في فلسطين، فشهد انتعاشاً كبيراً
من القرن العشرين، وذلك في كل من الضفة الغربية التابعة للحكم األردني آنذاك، وقطاع غزة، الذي أدارته 

 .مصر في ذلك الحين
وفي ظل الحملة المشددة، التي تم شنها على اإلخوان المسلمين في تلك المرحلة، في عهد مصر الناصرية؛ 

خوان في فلسطين ظالل مرحلة صعبة، وهو ما كان له تأثيره البالغ على علمنة بعض خيمت على حركة اإل
إحدى التجارب الناشئة في ذلك الحين من بيئة إخوانية، أي حركة فتح، التي ستقود في ما بعد منظمة التحرير 

 .١٩٩٤، وتالياً السلطة الفلسطينية بدءاً من العام ١٩٦٩الفلسطينية، بدءاً من العام 
ن جماعة اإلخوان استمرت في تجديد ذاتها، مواصلة عملها وحضورها في الضفة الغربية وقطاع غزة، لك

، ملقياً بتحديات إضافية على الواقع الفلسطيني ١٩٦٧ليأتي االحتالل اإلسرائيلي في صيغته الجديدة سنة 
 . المتجذرة محلياًوتياراته الفكرية واالجتماعية وحركاته السياسية، بما في ذلك جماعة اإلخوان

وبعد أن باتت كل األراضي الفلسطينية واقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي، أعادت جماعة اإلخوان بلورة 
حضورها، لتبدأ عملياً من األجيال الجديدة الناشئة تحت االحتالل، بغية إعادة تهيئة جيل الجهاد والتحرير، كما 

 .كانت تقول أدبياتها في هذا الشأن
حة الفلسطينية حتى أواخر السبعينيات من القرن الماضي مفتوحة بقوة على الخطاب العلماني كانت السا

ويالحظ المراقبون . واأليديولوجيا اليسارية، في ما خسرت الرموز الدينية التقليدية مكانتها المؤثرة في المجتمع
لى خصوصيات محورية للشعب للتحوالت التي طرأت على المجتمع الفلسطيني في غضون ذلك، أن تركيزاً ع

الفلسطيني لم يكن في وارد الخطاب التعبوي العام للساحة الفلسطينية في تلك المرحلة، وهو الخطاب الذي 
أما اإلشارة المباشرة مثالً إلى المسجد . شكلته عملياً اآللة اإلعالمية والدعائية لمنظمة التحرير وفصائلها

 االحتالل ومشروعه، فلم تأخذ فرصتها إالّ بدءاً من الثمانينيات، عندما األقصى، النقطة األسخن في الصراع مع
 . بدأت أدبيات الحركة اإلسالمية

 البروز الجديد للتجربة اإلخوانية في الساحة الفلسطينية
، أخذ الخطاب اإلخواني في شغل الواجهة العامة ١٩٨٧ومع اندالع االنتفاضة الشعبية السابقة، في نهاية العام 

 .شهد، إلى الدرجة التي جعلت المراقبين يتحدثون حينها عن ثورة المساجدللم
في تلك اللحظة التاريخية انطلقت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، بوصفها المشروع الجديد لإلخوان في 

 . فلسطين للمقاومة والعمل السياسي
ن لم يلحظوا أطوارها المتالحقة؛ فإن ولمن لم يكن قد درس التجربة عبر مراحلها المتعاقبة، وألولئك الذي

المفاجأة كانت على أشدها، خاصة بالنسبة للذين لم يلقوا باالً ألهمية البدايات التأسيسية في مرحلة ما بعد 
احتالل قطاع غزة، مثل حلقات الدرس التي كان يعقدها الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس في ما بعد، 

لقد أثمرت تلك الجهود تنظيماً . لمسجد الشمالي لمخيم الشاطئ قبل نحو أربعة عقودلعدد من الفتية الصغار في ا
كبيراً يؤيده ويناصره معظم أبناء الشعب الفلسطيني، وحاز على أصوات أغلبية الناخبين في االنتخابات 

 .التشريعية والبلدية على السواء
مة التغيير واإلصالح النتخابات المجلس أما إسماعيل هنية، القيادي البارز في حركة حماس ورئيس قائ

التشريعي، فلم يكن سوى أحد رواد هذه الحلقات التأسيسية، ولذا فإن هنية ال يتردد في القول إن حركة حماس 
 .هي حركة جهادية إخوانية إسالمية العمق فلسطينية الوجه، للتحرير
ت بها الحركة منذ بدأ العمل اإلسالمي في ويسرد هنية في حديث خاص لوكالة قدس برس، المراحل التي مر

فلسطين في طوره الجديد في الستينيات، موضحاً أن المرحلة األولى كانت تسمى إعادة البناء بعد الضربة التي 
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تلقتها حركة اإلخوان المسلمين في مصر في منتصف القرن الماضي، والتي كانت تمتد لتطال قادة اإلخوان في 
 .١٩٧٤ حتى عام ١٩٦٧لمرحلة من عام فلسطين، وكانت هذه ا

؛ جلس مجلس شورى إخوان فلسطين من أجل التشاور في ما آلت ١٩٦٧وأوضح هنية، أنه بعد هزيمة عام 
وبحضور . إليه األمور بعد الهزيمة، وكيفية التصرفّ من أجل النهوض بالواقع المرير الذي سببته الهزيمة

ولكن هذا األخ الذي لم يذكر هنية اسمه، قال . لعمل في هذه المرحلةالشيخ ياسين، اختيار أحد اإلخوان ليقود ا
أنا سأدلكم على من يقود هذا العمل بهمة عالية ونشاط لم يتوقف، وأشار إلى الشيخ أحمد ياسين، حيث تم 
االتفاق على ذلك، وبدا الشيخ ياسين بقيادة العمل من خالل الشباب المتجدد الذين كان يربيهم في المسجد 

 .  الشمالي بمخيم الشاطئ، ومسجدي أبو خضرة والعباس بمدينة غزة
وأضاف إسماعيل هنية، أن المرحلة الثانية من التجربة في طورها الجديدة كانت مرحلة بناء المؤسسات 

، في ما أن المرحلة الثالثة كانت مرحلة تشكيل ١٩٨٠ حتى عام ١٩٧٤والجمعيات، وهي التي امتدت من عام 
وحسب هنية؛ فقد جاءت بعد ذلك . ١٩٨٢حتى عام ١٩٨٠ لكافة األطر المهنية، وامتدت من عام النقابات

مرحلة بناء أجهزة الحركة المختصة، سواء األمنية منها، أو العسكرية، أو اإلعالمية، أو أجهزة الفعاليات التي 
 .ُأوكلت لها مهمة مقاومة االحتالل

ات لخوض مظاهرات ضد االحتالل اإلسرائيلي قبل اندالع وكشف هنية أن حركته كانت لديها استعداد
، وذلك على خلفية تصاعد ممارسات االحتالل التنكيلية بالمواطنين )١٩٩٤-١٩٧٨(االنتفاضة السابقة 

الفلسطينيين، وكان مخططاً لها أن تنطلق من الجامعة اإلسالمية بغزة، إالّ أن إغالق قوات االحتالل للجامعة 
 .لطالب إلى مناطق سكناهم، حيث كانت شرارة االنتفاضة األولىحول فعاليات ا

 األجهزة واألسماء.. حماس 
وأعاد إسماعيل هنية إلى األذهان أن االنطالق باسم حركة المقاومة اإلسالمية كان مواكباً النطالقة االنتفاضة 

الحركة قبل انطالق االنتفاضة، ، مشيراً إلى أنه كانت هناك أسماء أخرى تنطلق بها ١٩٨٧السابقة أواخر عام 
وصدرت بها بيانات كان يجري توزيعها في شوارع غزة، مثل المرابطون على أرض اإلسراء، المجاهدون 

 . الفلسطينيون
وقال هنية إن كلمة حماس، اختارها أخ من مدينة القدس المحتلة، قالها ثم ها هي تمأل الفضاء، مشيراً إلى أنه 

راع العسكري للحركة، والذي ُأطلق عليه اسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، نسبة كان بعد ذلك تشكيل الذ
للشيخ السوري عز الدين القسام، الذي شكّل منظمة هدفت لتحرير فلسطين من االحتالل البريطاني والتهديد 

راش قرية الصهيوني، لكن قوات االحتالل خاضت معارك قبل انطالقة منظمته ما أدى إلى استشهاده في أح
 .، ما ألهب في السنة الالحقة ثورة شعبية فلسطينية واسعة النطاق١٩٣٥يعبد شمالي الضفة الغربية سنة 

في ما سبق ذلك؛ اشتهر اإلسالميون في األراضي المحتلة بعدة أسماء للداللة عليهم، فمن اإلخوان، إلى 
سبة للمجمع اإلسالمي الذي كان الشيخ ياسين المشايخ، والشباب المسلم، وأبناء المساجد، وكذلك المجمعيون، ن

ينطلق منه، من ثم كان اسم حماس، والتي انبثقت عنها قائمة التغيير واإلصالح، وهو االسم الذي رأت حماس 
 .أن تخوض به االنتخابات التشريعية والبلدية

التعبئة واختيار العناصر أما على صعيد أسماء أجهزة الحركة المتعددة، فقد كان هناك جهاز الدعوة، المعني ب
الفاعلة في الحركة، والكتلة اإلسالمية وهو اإلطار النقابي سواء للطالب أو النقابات األخرى، ومنظمة الجهاد 

 مجد وهو جهازها األمني، وحماس المجاهدون، وهو االسم الذي أطلقه الشيخ صالح شحادة على -والدعوة
ومن األجهزة األخرى . قبل ظهور اسم كتائب عز الدين القسامالذراع العسكري للحركة بعد تأسيسه، وذلك 

التي تشكلت في مراحل سابقة وحدة اآلداب والصاعقة اإلسالمية، وهما اسمان كانا يطلقان على جهاز خاص 
جرى تشكيله لمواجهة العمالء واللصوص في االنتفاضة السابقة، وجهاز األحداث أو الفعاليات، والذي نشط 
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نتفاضة لمواكبة نشاطاتها الميدانية، وهو الذي يعرف اآلن باسم العمل الجماهيري، هذا عالوة على إبان تلك اال
 . جهاز المكتب اإلعالمي، الذي يتولى إصدار البيانات وتوزيعها

 من التأسيس الجديد إلى مواجهة االحتالل
الحركة من النهوض من جديد ، بعد أن تمكنت ١٩٨٠وأوضح هنية أن قرار حركته بالعمل المسلح اتخذ عام 

 لمجلس ١٩٨٠وأعادت تشكيل أجهزتها وترتيب أوضاعها التنظيمية، كاشفاً النقاب عن اجتماع عقد عام 
الشورى لحركة اإلخوان في بالد الشام، في إحدى العواصم العربية، وقد شارك في هذا االجتماع ممثلون من 

اح المسلح في فلسطين من كافة جوانبه، حيث خرج الحركة عن فلسطين، وتم خالله مناقشة موضوع الكف
االجتماع، والذي استمر على مدار يومين، بمقررات منها أن تبدأ الحركة باالستعداد واإلعداد للعمل المسلح، 
مشيراً إلى أن الشيخ ياسين وقيادة الحركة بدؤوا منذ ذلك الوقت باإلعداد للعمل المسلح وإرسال مقاتلين 

 .رب على السالح خارج فلسطين، من أجل تدريب مقاتلين آخرين في الداخل الحقاًفلسطينيين للتد
وتابع هنية أن الشيخ ياسين بدأ آنذاك بجمع األسلحة لذلك، إالّ أن إرادة اهللا شاءت أن يكشف أمره من قبل قوات 

، لكنه خرج ١٩٨٣ذلك عام االحتالل التي اعتقلته ومجموعة من إخوانه، وحكم عليهم بأحكام عالية جداً، وكان 
، منوها ١٩٨٥ القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل عام –في عملية تبادل األسرى التي أبرمت مع الجبهة الشعبية 

بأن الشيخ ياسين بعد خروجه من السجن لم يتوقف عن التفكير الجاد في المقاومة، وكان ينتظر اللحظة المناسبة 
سوف نقاتل اليهود حينما نمتلك مسدساً، مشيراً إلى الصعوبة البالغة في الحصول لينطلق، ونُسبت له مقولة إننا 

على السالح في ذلك الوقت، وموضحاً أنه تم بعد ذلك تشكيل جذور الجهاز األمني للحركة على يد المعتقل 
 .يحيى السنوار، والذي حمل اسم منظمة الجهاد والدعوة، المعروفة اختصاراً مجد

حديثه إلى أهم المحطات في تاريخ حركة حماس، منها إعادة اعتقال الشيخ ياسين في أيار وتطرق هنية في 
، وكشف التنظيم الذي كان يدير أمور االنتفاضة، وإبعاد قيادة حماس إلى مرج الزهور ١٩٨٩مايو من عام 

بة الكبيرة التي ، ومن ثم الضر١٩٩٤، ومرحلة اتفاق أوسلو، وتأسيس السلطة الفلسطينية عام ١٩٩٢نهاية عام 
، واإلفراج عن الشيخ ياسين في السادس من تشرين أول أكتوبر ١٩٩٦وجهتها السلطة الفلسطينية للحركة عام 

، والذي بدأ مع عدد من قادة الحركة الذين ُأفرج عنهم، كالدكتور عبد العزيز الرنتيسي، ١٩٩٧من عام 
، بإعادة تنظيم الحركة من جديد، واإلعداد لمرحلة والدكتور إبراهيم المقادمة، والمهندس إسماعيل أبو شنب

جديدة كانت انتفاضة األقصى، والتي قال عنها إنها فتحت آفاقاً واسعة للحركة، بعد تجاوزها مرحلة السجون، 
لتكون انتفاضة التحرير والتغيير، والتي تُوجت بخروج االحتالل عن جزء من األرض الفلسطينية واالنسحاب 

 .من غزة
ح هنية أن حركته أعادت االعتبار إلسالمية الصراع مع المحتل، وأعادت االعتبار لمشروع الجهاد وأوض

كخيار ثابت لتحرير فلسطين، وكذلك أعادت االعتبار للعمق العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية، وأوقفت ما 
 .سماه مسلسل التنازالت

 رؤية الشيخ ياسين للتجربة
زقة المحاضر في الجامعة اإلسالمية بغزة، وأحد قادة حركة حماس، في قراءة له، ويجمع الدكتور يوسف رِ

: رؤية الشيخ ياسين السياسية واالستراتيجية من خالل مقاربة المكونات الرئيسة لها، في خمس مكونات هي
. ية واإلسالميةالعقيدة واإلخوان، والتغيير واالستثمار، والقضية الفلسطينية، والوحدة الوطنية، واألمة العرب

ويشير رزقة إلى أن هذه المقاربة ال تهدف إلي سرد األحداث التاريخية أو التعريف بها، وإنما تهتم باستكشاف 
 .الدالالت العميقة المكونة للرؤية السياسية عند قائد حماس وزعيمها

وله معرفاً نفسه وحركته وتنسب الدراسة التي تحمل اسم الرؤية السياسية عند الشيخ ياسين؛ لمؤسس حماس ق
. بكالم موجز وواضح أنا إنسان إسالمي، وتفكيري التفكير الذي كان ينتهجه اإلمام حسن البنا في رسائله وكتبه

 . نحن إخوان مسلمون، تربينا ونشأنا علي موائد اإلخوان المسلمين: ويقول
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الحركة، إلي كون اختيار من أسسوا حركة وأضافت الدراسة لعّل حافز الشيخ ياسين إلي هذا التعريف بالذات وب
م، اتجه إلى اسم جديد ال يحمل بين مفرداته اسم ١٩٨٧المقاومة اإلسالمية ـ حماس في كانون أول ديسمبر 

اإلخوان المسلمين، مما دفع المراقبين إلي التساؤل عن حماس، من تكون، وما عالقتها باإلخوان؟ وِلم اختارت 
 .ما أسبابه ودوافعه؟لنفسها هذا العنوان؟ و

وتتابع الدراسة أن حسن البنا كان يرى أن إعداد الفرد والمجتمع إسالمياً لم يبلغ في زمنه مبلغاً يسمح له بالبدء 
وقد . في مواجهة األنظمة العلمانية إلجبارها علي تحكيم اإلسالم أو الستبدالها بحكومات إسالمية ملتزمة

نا ومنهجه ووسائله، وسار علي الطريق الذي اختطه، فأعد وكون قبل أن استوعب الشيخ أحمد ياسين فهم الب
 .٢٠٠٠ ثم في انتفاضة األقصى ١٩٨٧يبدأ التنفيذ والمواجهة في انتفاضة الحجارة 

وأضاف رِزقة متابعاً إن الحديث عن مرحلة اإلعداد والتكوين منذ الستينيات وحتى التسعينيات، جدير ببحث 
لدت حركة مقاومة مستقل وجاد، غير أنو حماس التي تولت مرحلة التنفيذ ورثت نتاج هذه السنوات، ومن ثم 

األول العقيدة واإلخوان، واآلخر : ناضجة ومتكاملة ذات رؤية سياسية واضحة، تنهل من مصدرين رئيسين
 .خصوصية التنظيم الفلسطيني والقضية الفلسطينية
كّل (...) وجودون هنا بفكر اإلخوان، وبالعقيدة اإلسالمية كاملة وينسب رِزقة للشيخ أحمد ياسين قوله نحن م

الخصوصية التي نتمتع بها هنا في فلسطين أن لنا أرضاً محتلة، ووطناً محتال، ومقدسات محتلة، ونحن نأخذ 
 الجهاد والمقاومة كعنصر أساس في وجودنا وحياتنا، ألن اإلسالم ال يمكن أن يقوم إالّ على أرض مطهرة من

 .كل اعتداء، من كل استعمار، من كل احتالل صهيوني
وأوضح الباحث أن الشيخ ياسين يرى أن التغيير يبدأ باإلنسان، قائالً فإذا تغير اإلنسان تغير المجتمع، وأقام 
الدولة القوية، واالقتصاد، والتنمية، والبني التحتية والجيش والحضارة، وحفظ لكل ما يقوم علي أرضه هويته 

وإن الفشل في بناء اإلنسان المسلم هو مقدمة للفشل في المستويات المادية . إلسالمية وخصائصه اإليمانيةا
 .المختلفة، وفق تقديره

وأضاف رِزقة أن الشيخ ياسين لم يقف عند المستوي النظري من عملية البناء والتغيير، بل اتجه بالفئة المؤمنة 
رسة التنفيذ والعمل في مستويات متعددة، من أكثرها إشراقاً وإثارة التي انخرطت في تنظيم حماس نحو مما

للجدل مقاومة المحتل الصهيوني بقوة السالح، رغم اختالل ميزان القوى، ثم دخوله بحركته مضمار العمل 
ا السياسي والجماهيري بقوة وفاعلية، أجبرت القيادات المحلية واإلقليمية علي اإلصغاء له ولحركته، وتحليل م

يقول، السيما فيما يتعلق باستراتيجية الصراع مع العدو الصهيوني، وأصبحت حماس بذلك قوة متميزة في 
 .المجالين السياسي والجهادي، ال يملك اآلخرون تجاوزها أو إهمالها، على حد تعبيره

 الشيخ ياسين واعتبر األكاديمي الفلسطيني أن نمو حركة حماس، وتزايد قوتها، لم يدخل الغرور إلي رؤية
السياسية ونظريته التغييرية، فهو يرى أن حركته طليعة العمل التغييري، غير أنها ال تنوب عن المجتمع في 
إنجاح المشروع، وإنما تساهم في حمل التبعية منفتحة على المجتمع باعتباره المخزون األساس الذي تستمد منه 

وضح أن ذلك االنفتاح علي المجتمع وقواه الحية الفاعلة تعزز وأ. الحركة أسباب الفاعلية وإمكانية االستمرار
من خالل المشاركة فيما يعرف بمرجعية القوي الوطنية واإلسالمية، والمشاركة في قيادة االنتفاضة، وفي 
تعامالت حركته مع لجان المقاومة الشعبية، وفي مشاركته في الحوارات الداخلية التي تدعو إليها السلطة 

ينية، أو الهيئات الشعبية، أو الدول اإلقليمية، كمصر مثالً، وفي تبنِّي هموم المواطن اليومية والدفاع عن الفلسط
 .حقوقه، كما يسجل في قراءته

 تقديرات المراقبين ألبعاد مشروع حماس
ن هناك ترى مجموعة األزمات الدولية، والتي تقول إنها تعمل على المعالجة المسبقة للصراعات حول العالم، أ

أسباباً متنوعة لقوة حماس، منها وضوح األيديولوجيا، وبساطة البرنامج، وتقديم الرعاية للقاعدة الشعبية، 
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وتأسيس شبكة رعاية اجتماعية فعالة، والمؤهالت اإلسالمية، والمقدرة على إلحاق األذى باالحتالل، وفق 
 .تقديراتها

تعامل مع حماس، أن مكانة حماس في صفوف الفلسطينيين وقالت المجموعة في تقرير صادر عنها بعنوان ال
تتأتى أيضاً من فشل السلطة الفلسطينية كدولة أولية في رعاية سالمة الشعب الفلسطيني، وفشلها في الجانب 
السياسي في إنجاز تقرير المصير لهذا الشعب، معتبرة أن حماس قد راهنت طيلة عملية أوسلو على عدم قدرة 

كما كانت . سطينية على تحقيق ما وعدت بتحقيقه، ويبدو، حتى اآلن، أنها كانت مصيبة في رهانهاالسلطة الفل
فخالفاً لغالبية التنظيمات الفلسطينية الراديكالية، علمانية كانت أم إسالمية؛ تراعي حماس . حماس مرنة تكتيكياً

منسجمة مع هذا المزاج بشكل عام، أو الرأي العام السائد، وتقرأ المزاج الجماهيري بمهارة، وتتصرف بطرق 
 .على األقل، بطرق غير متعارضة معه

 مهما كانت مرغوبة - وأضافت لهذه األسباب مجتمعة؛ ال يمكن الستراتيجية تقوم على العمل العسكري لوحده
 أن تلبي التحدي االجتماعي واإليديولوجي - لدى كل من يروعهم سجل حماس من العنف ضد األهداف المدنية

 .وتبقى المهمة في الخروج ببديل عملي، إن أمكن ذلك. لذي تمثله الحركة اإلسالميةا
وترى المجموعة الدولية لمعالجة األزمات أفضل وأضمن مسار يتمثل في تجنيد الضغوط الحقيقية على حماس 

بزيادة لدفعها نحو االنضمام إلى التيار الرئيس، وذلك من خالل تفكيك جناحها العسكري، وإالّ خاطرت 
 . انكشافها أمام الضربات وبفقدان دورها، وفق رؤيتها

ويعيد التقرير إلى األذهان أن مجموعة األزمات الدولية، كانت قد دعت مراراً إلى استبدال استراتيجية الخطوة 
بخطوة، التي تقوم عليها خارطة الطريق، باستراتيجية لعبة النهاية، القائمة على طرح دولي قوي، بقيادة 

ويمكن لمثل هذا الطرح أن يجند الرأي العام .   فلسطينية شاملة- الواليات المتحدة، لنموذج تسوية إسرائيلية 
 .الفلسطيني، ويعزل الرافضين، ويمكن السلطة الفلسطينية من اتخاذ اإلجراءات ضدهم، حسب تقديراتها

لمنال في غياب السالم الشامل، ولكن وقالت المجموعة يبدو أن التفكيك الكامل لقدرة حماس العسكرية صعب ا
الحركة ستكون مطالبة بتقديم الدالئل الواضحة بأن التزامها بوقف إطالق النار ليس مجرد تكتيك الستعادة 

 .األنفاس؛ وأنه يمثل قراراً استراتيجياً تصبح الحركة من خالله العباً سياسياً وتتخلى عن العنف
. أن النزاع مع إسرائيل هو األولوية بالنسبة لها؛ إالّ أن لها برنامجها المحليوأضافت مع أن حماس تحدد علناً 

فخالل المحادثات التي جرت مؤخراً لمناقشة وقف إطالق النار؛ طالبت حماس بمكانة سياسية تتماشى مع الدعم 
 ينبغي النظر وفي حال اتخذت حماس جميع الخطوات المطلوبة من أجل إنهاء العنف؛. الشعبي الذي تحظى به

في خيار إعطائها دوراً سياسياً رسمياً، وذلك عبر تسوية الملعب السياسي الفلسطيني من خالل االنتخابات أو 
أي ترتيبات أخرى لتحقيق المشاركة في السلطة، لكي تتمكن حماس من السعي لتحقيق برامجها االجتماعية 

 .لسياسية، كما ورد فيهاوالسياسية سلمياً كحزب إسالمي في إطار من التعددية ا
 جذور التغيير واإلصالح وخلفياته

ولم يكن اسم التغيير واإلصالح الذي اختارته حماس لقائمتها البرلمانية لتخوض به االنتخابات، جديداً في 
أدبيات هذه الحركة، التي تؤكد أنها مارست التغيير داخليا قبل أن تنطلق به لتمارسه في الشارع لتصل به إلى 

إذ يعتبر الدكتور محمود أبو دفة، أستاذ أصول التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة، أن الشيخ ياسين . رلمانالب
هو قائد التغيير الفاعل في جميع النواحي العقلية والنفسية واإلدارية، مشيراً إلى أن مؤسس حماس بدا وهو 

 ظروف وإمكانات الشعب الفلسطيني، وراعى واقع يتحدث عن تطلعاته في التغيير موضوعياً منطقياً حينما تفهم
 .األمة العربية واإلسالمية في ظل أنظمة الحكم الحالية

 المفاهيم والممارسات،  أن مؤسس -وقال أبو دفة، في دراسة له بعنوان منهج الشيخ أحمد ياسين في التغيير
 اهتم بإصالح واقع الناس عموماً حماس، سار في منهجه التغييري في اتجاهين يكمل بعضهما اآلخر، حيث
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وتعديل أنماط سلوكهم وقيمهم، كما ركّز على التربية والبناء لعناصر الحركة الموكل إليهم مهام تغيير الواقع 
 .بكل أبعاده

وعالوة على ذلك؛ فإن الشيخ أحمد ياسين أولى اهتماماً ملحوظاً ببناء المؤسسات االجتماعية، والتعليمية 
ي تقدم الخدمات للجمهور دون تمييز بينهم، ما شكل بالنسبة لبرنامج التغيير قاعدة جماهيرية داعمة والثقافية الت

 .لبرنامج المقاومة ومعززة لصمودها، كما يرى أبو دفة في قراءته
  ٣١/١/٢٠٠٦قدس برس 

  
  مساندة االنتفاضة الثالثة مسؤولية الجميع .٥٢

  فهمي هويدي
استراتيجيا، ال خالف عليه في إسرائيل باألخص بين األحـزاب الرئيـسية            ن تركيع الفلسطينيين ال يزال هدفا       إ

الثالثة، وانه ألجل ذلك حاصروا أبو عمار وقتلوه، وابتزوا أبو مازن طيلة الوقت، ثم لم يعطوه شيئا، رغم أنه                   
يهـا األرض   أعطاهم الكثير وتمنع عن الركوع، حلما في تغير الظروف الراهنة المحلية واإلقليمية، التي تهتز ف              

فغاية ما هناك أن تتعامل إسرائيل مع حمـاس كمـا           . بشدة تحت أقدام األميركيين من جراء فشلهم في العراق        
 .تعاملت مع حكومة فتح

ال أريد أن أهون من األمر، ألنني مدرك ان التحدي الذي تواجهه حماس كبير وجسيم، لكني في الوقـت ذاتـه               
 تلك التحديات هو الضغط إلفشال حماس، وليس السعي لمـساندتها           استغرب كثيرا أن يكون موقف البعض من      

  .وإعانتها، ألجل الوطن والقضية
 في ما يخص حماس، فإنها تواجه موقفا عصيباً للغاية، ليس فيما يتعلق بإسرائيل وحدها، وإنما فـي الـداخل                   

  الفلسطيني أيضا، سواء في ما يخص انتقال السلطة التي احتكرتها فتح، 
 األحوال فإن وحدة الصف الوطني تظل هدفا ينبغي الحفاظ عليه، بل االنطالق منه، وبالتـالي فـإن                   وفي كل 

حماس يتعين عليها أن تمد أيديها للجميع، وأن تعلي في ذلك من شأن االلتزام بالقضية والوطن، وتعتبره مقدما                  
 .يست ممثال وحيدا لهاعلى االلتزام بالحركة، إذ تظل حماس فصيال معتبرا في الحركة الوطنية ول

أن إنجـاح   .على أي حال فالمراهنة اآلن هي بالدرجة األولى على تضأمن الشعوب العربية، والنخب الوطنيـة  
  .االنتفاضة الفلسطينية مسؤولية الجميع، وخذالنها جريمة تاريخية ال تغتفر

  ١/٢/٢٠٠٦الشرق األوسط 
 
  حماس تخوض معركة مفاهيم .٥٣

  داود الشريان     
السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين كان بحاجة الى وصول حركة حمـاس الـى الـسلطة لـضمان                 مشروع  

فالغطرسة االسرائيلية، وفرض الحلول من     . استمراره، بعد ان افتقد مبدأ الندية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية         
فالحكومـة  . فلـسطيني جانب واحد كانا بحاجة الى حزب فلسطيني متشدد للمحافظة علـى حقـوق الـشعب ال       

الفلسطينية المنصرفة استبدلت االذعان بالتفاوض، والرفض بالشكوى، واألمل بالعمل، فكان ال بـد أن ترحـل                
فمشروع السالم ما كان ليستمر من دون شريك يملك         . ليأتي من هو قادر على فعل التفاوض وممارسة الرفض        

نتيجة منطقية ألسلوبها في إدارة الصراع مع االسرائيليين،        خياراً مختلفاً، ولهذا فإن خروج فتح من الساحة كان          
وليس بسبب فساد إدارتها للشأن اليومي، وإن كان الفساد تدخل في حسم الموقف بعد ان اصبح عنواناً للتفـريط                   

  .بالحقوق االساسية للشعب الفلسطيني
ى وصول حركـة حمـاس الـى        ال شك في ان ردة فعل واشنطن ودول االتحاد األوروبي واللجنة الرباعية عل            

فقبل خبر انتصار حماس كنا نـرى اجـراءات         . السلطة أول مؤشر الى ان الروح قد عادت الى عملية السالم          



 

 24

احادية الجانب من طرف اسرائيل تقابلها شكوى فلسطينية، وفرجة أو غض طرف مـن االطـراف االخـرى                  
فوصـول حمـاس    . شروع السالم المريض  اما اليوم فإن روحاً جديدة سرت في جسد م        . وعلى رأسها واشنطن  

أعاد تركيب المشهد، فساحة السالم التي افتقدت السجال والندية دخلها شريك قادر على ادارة الصراع بعزيمـة                 
فالالعب الفلسطيني الجديد دخل ساحة الصراع بـشروط        . مختلفة، ولهذا فإن تشدد الدول جزء من هذه الروح        

 بد لمواجهة ذلك واستقباله بلغة متشددة وشروط أهمها نقل حماس مـن             ومواقف لم تروضها السياسة، فكان ال     
و حماس مستعدة للوصول الى هذه النتيجة فهـي تـدرك انهـا             . متاريس السالح الى مكاتب الحزب السياسي     

واسـرائيل،  . تخوض معركة مفاهيم، لكنها تريد ان تحصل على الثمن المناسب لتغيير أو تطوير هذه المفاهيم              
ها واشنطن ودول االتحاد األوروبي، ستوافق على مبدأ التفاوض مع حماس، على رغم تـشددها فـي                 ومن خلف 
 الفلـسطيني، والـدعم     -والثمن الذي ستقبل به حماس ستحدده عوامل عدة أبرزها التفاهم الفلـسطيني             . البداية

  .، وعدم التخلي عنها تحت دعوى العنف واإلرهابالعربي لموقفها
كة القادمة بين حماس واسرائيل هو تغيير المفاهيم مقابل الحقوق، ولهذا فـإن هـذا الـرفض                 إذاً فعنوان المعر  

فموافقة حماس على تغيير بعـض      . الظاهر لـ حماس من االسرائيليين واألميركان واألوروبيين لعبة تفاوضية        
ـ                 ة لـن تمـر     المفاهيم هدف ال يعادله هدف، وشرط لتحرك عملية السالم من دون عثرات، لكن هـذه المعرك

وأخطر مشاكل هذه المعركة المرتقبة لن تكون مع المجتمع الدولي فحسب، بل مع الـرئيس محمـود                 بسهولة،  
 الذي اختار رؤوية فتح، وأصبح تعبيراً موضوعياً عنها، وتعامل مع ارثها السياسي الفاشـل باعتبـاره                 عباس

أبو مازن ان يعبر عن الثوابت علـى نحـو          ثوابت وطنية ينبغي على حماس ان تلتزم بها، مع انه كان بإمكان             
مختلف، ويعطي لـ حماس فرصة لرسم موقعها التفاوضي، ال ان يفرض عليها أخطاء اآلخرين وتنـازالتهم،                

والخشية أن يتعامل أبو مازن مع قضية       . ويتصرف وكأن حماس قامت بانقالب ولم تأت عبر صناديق االقتراع         
شاور معها، فإن فعل وهذا متوقـع فـسيكون مـسؤوالً عـن فـشل               تشكل الوزارة وكأنه يفاوض حماس ال يت      

  .المعارضة مثلما كان مسؤوالً عن فشل المواالة
حماس من جانبها، لم تتخذ موقفاً علنياً من بعض تصريحاته التي تشير الى قلقه من حصولها على الغالبية فـي                 

بوضع األجهزة األمنية تحـت إدارتـه       البرلمان، على رغم انه عبر عن قلقه في شكل عملي، فأصدر مرسوماً             
وهي خطوة رفعت عن حماس مسؤولية الفشل األمني، والحرج فـي مواجهـة الفـصائل المـسلحة            . المباشرة

الرافضة للحل السياسي، وأبرزها حركة الجهاد االسالمي، فضالً عن ان هذه الخطوة ستزيد من ضـعف أبـو                  
 السابق، وسيواجه الفشل ذاته مستقبالً، ناهيك عن انه كـان           مازن أمام االسرائيليين ألنه لم يستطع ضبطها في       

استقال من منصب رئيس الوزراء بسبب تمسك الرئيس الراحل ياسر عرفات باألجهزة األمنية، وها هو يكـرر        
خطأ أبو عمار، رحمه اهللا ، ما يعني أنه لم يبدأ ممارسة الديموقراطية رغم انه رحب بنتائجها، وهذا مؤشر الى                    

  !ة الفلسطينيين القادمة ستبدأ من غزة اوالًان أزم
  ١/٢/٢٠٠٦الحياة 

 
  خطوات حذرة باتجاه التطبيع مع إسرائيل.. ماليزيا .٥٤

  محسن صالح. د

ي ضمن مجموعة من أعالم دول مختلفة صدمة واستغراب الكثيـرين ممـن دعـوا               أثار وجود العلم اإلسرائيل   
 برعاية رئـيس    ٢٠٠٥ كانون األول / لحضور مؤتمر حول السالم الدولي في كوااللمبور في منتصف ديسمبر         

لقد تم توزيع األعالم على جانبي المسرح بحيث تـم وضـع العلـم              . محمد الوزراء الماليزي السابق محاضر   
  .لي خلف المنصة التي تقف عليها مديرة البرنامجاإلسرائي

   وشالوم.. العلم اإلسرائيلي 
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وفي قاعة المؤتمر الفخمة التي تتسع ألكثر من ثالثة آالف مشارك وضعت بوسترات على جـدرانها مكتـوب                  
  .رية كذلكعليها كلمة سالم بلغات عديدة، ولم ينس المشاركون كتابة شالوم باألحرف اإلنكليزية وباألحرف العب

ضمن األعـالم التـي تنـاهز الثالثـين     ) رغم وجود سفارة لها في كوااللمبور     (وكان عدم وجود علم فلسطين      
  .والموجودة على جانبي المسرح، رغم وجود مشاركين فلسطينيين في المؤتمر، مما جعل األمر أكثر استفزازاً 

طانيا وإسرائيل، واتهام هذه الـدول باإلرهـاب        محاضر محمد كان كعادته في توجيه النقد الشديد ألميركا وبري         
وقتل األبرياء، بل ووجه سهامه للنظام الذي تقوم عليه األمم المتحدة ومجلس األمن، وقوطعت كلمته بالتصفيق                

  . حوالي عشرين مرة
ؤتمر ولم يختلف األمر كثيرا عندما رعى رئيس الوزراء الحالي عبد اهللا بدوي حفل العشاء في اليوم الثاني للم                 

حيث ألقى كلمة حول اإلسالم الحضاري، أما األعالم فقد تم جمعها في الزاوية األخرى من المسرح يتوسـطها                  
  !!العلم اإلسرائيلي

بدا وجود العلم اإلسرائيلي أمرا متكلفا وغير مبرر، خصوصا أنه ال عالقات سياسية لماليزيا مع إسرائيل، كما                 
ولكن العارفين  !! ألشد انتقادا في العالم اإلسالمي إلسرائيل وأميركا وبريطانيا       أن القيادة الماليزية من القيادات ا     

  . بالسلوك الماليزي يعلمون أن الماليزيين يهتمون بأدق التفاصيل، وال يتركون شيئا للصدفة
هذا كان من الواضح أن المسؤولين الماليزيين أرادوا توصيل رسالة ما إلى اإلسرائيليين واألميركان من خالل                

-من جامعة بـار   ) الدكتور بِن مولوف  (المؤتمر، خصوصا وأن أحد ضيوف هذا المؤتمر كان أستاذا إسرائيليا           
  .إيالن حيث قدم ورقة عمل في موضوع حل النزاعات

  رسالة متعددة العناوين
القتـصادية  حاليا منظمة المؤتمر اإلسالمي، كما أن نجاحاتهـا ا         ربما أمكن تقديم تفسير يرى بأن ماليزيا ترأس       

. الكبيرة، فضال عن قيادتها السياسية المتميزة، شجعتها على أن تلعب دورا أكبر في القضايا اإلسالمية العامـة                
  . وبال شك فإن االهتمام بقضية فلسطين والعراق وغيرها يخدم هذا الدور

خالل إظهار نوع من    ومن جهة أخرى فهي تريد أن تخفّف من حالة العداء أو النقد الغربي المحتمل ضدها من                 
وهو وضع يجعلها في حالة وسط بين تلك الدول التي لها عالقة مباشرة وعلنية مع               . االنفتاح على اإلسرائيليين  

  . إسرائيل، وبين تلك الدول المعادية أو التي تنتظر االتفاق على تسوية نهائية مع الفلسطينيين
منظمين الرئيسيين للمؤتمر هو مجموعة ضغط متنفّـذة       وهناك تفسير آخر ذكره بعض الماليزيين وهو أن أحد ال         

  . ويسعى عدد من قياداتها لتشجيع قيام الحكومة الماليزية بفتح عالقة مع إسرائيلASLIاسمها أسلي 
/ وكان أحد مؤشرات سعي الماليزيين للعب دور أكبر في الشأن الفلسطيني استضافتهم في نهاية شهر مـارس                

 فلسطين، والذي حظي برعاية رسمية عالية تضمنت مشاركة رئـيس الـوزراء              مؤتمر السالم في   ٢٠٠٥ آذار
الحالي ووزير الخارجية، وقد استضاف الماليزيون ألول مرة خمسة مشاركين يهود مـن الكيـان اإلسـرائيلي                

لكنهم استضافوا أيضا عددا كبيرا من الشخصيات األكاديمية والعامـة          ... معظمهم ينتمي إلى حركة السالم اآلن     
  .الفلسطينية

ويومهـا  . وقد نجح مؤيدو القضية الفلسطينية في إيجاد تأييد عارم لفلسطين في المؤتمر وعـزل اإلسـرائيليين               
تحدث عبد اهللا بدوي بصراحة قائال إن الدول التي تملك حقّ النقض الفيتو في مجلس األمن هي فـي الحقيقـة                     

  .ست وليست خمس، وإن السادسة هي إسرائيل
ولعـل المـاليزيين أرادوا     . سرائيلي فلم يكن موجودا، بينما ارتدى رئيس الوزراء اللفحة الفلسطينية         أما العلم اإل  

باستضافة بعض اإلسرائيليين تخفيف رد الفعل السلبي الغربي المحتمل، في الوقت الذي يستضيفون فيه أكبـر                
  .والباحثينمؤتمر تضامني في تاريخهم مع فلسطين للمنظمات غير الحكومية واألكاديميين 

وسـط المـسلمين فـي مواجهـة        ) أمنو(ثم إن المؤتمر خدم أجندة داخلية سعت إلى تلميع دور الحزب الحاكم             
  .اتهامات الحزب اإلسالمي الماليزي للحكومة بالتقصير تجاه فلسطين ودعم االنتفاضة
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  خلفيات تاريخية
 اإلسرائيلية يكشف أن األمر أكبـر مـن         – وعلى أي حال، فإن بعض المراجعات التاريخية للعالقات الماليزية        

  ). رغم أهميته الرمزية(مجرد وضع علم في أحد المؤتمرات 
 دولـة   ٢٢ استضافت ماليزيا فريق الكريكيت اإلسرائيلي ضمن دورة شاركت فيهـا            ١٩٩٧ففي أبريل نيسان    

 واسـعة فـي ماليزيـا       وقد أثارت استضافة الفريق اإلسرائيلي احتجاجات     . برعاية المجلس العالمي للكريكيت   
  . واضطرت الشرطة لتفريق التظاهرات التي قادها الحزب اإلسالمي بالقوة

ويبدو أن بالون االختبار هذا كشف      . في الوقت الذي توعد فيه المتظاهرون باصطياد اإلسرائيليين أينما وجدوهم         
 من خطواتها العلنية فـي هـذا        حالة عداء مستعرة ضد التطبيع مع إسرائيل مما جعل الحكومة الماليزية تخفف           

  .المجال
ويبدو أن أجواء االنفتاح العربي على الكيان اإلسرائيلي قبيل االنتفاضة شجعت الماليزيين على اتخاذ خطـوات                

 خبرا ذكر أن وزيـر الخارجيـة        ١٩٩٩  سبتمبر ٢٧انفتاحية حذرة، فقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت في         
ا بنظيره اإلسرائيلي ديفد ليفي على هامش اجتماعات هيئة األمـم المتحـدة،             الماليزي سيد حامد البار التقى سر     

  .وأنه تم االتفاق على تشكيل فريقي عمل يلتقيان في أميركا لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين
  حذر سياسي.. تعاون اقتصادي

ـ             سياسية فالتزمـت سياسـيا     ويبدو أن ماليزيا فضلت أن تَفصل بين مساري العالقات االقتصادية والعالقات ال
بمجمل سياسات دول العالم اإلسالمي التي ترفض أن تقيم عالقة مع إسرائيل إلى أن تتحقق تسوية نهائية يوافق                  

  . وأسهمت أجواء االنتفاضة األقصى في وضع ملف العالقات السياسية على الرف. عليها الفلسطينيون
. تقيم عالقات هادئة وبأكبر قدر من البعد عن وسائل اإلعـالم   أما من الناحية االقتصادية فيظهر أنها فضلت أن         

وقد تمت  (وعندما كانت رفيدة عزيز وزيرة الخارجية الماليزية تُسأل عن حقيقة العالقات التجارية مع إسرائيل               
  .كانت تهون من األمر وتقول إن األمر ال تتجاوز قيمته مليونا أو مليوني دوالر) مساءلتها في البرلمان

. ن اإلحصاءات الرسمية اإلسرائيلية كشفت عن مفاجآت كبيرة أبرزت ضخامة التجارة بين ماليزيا وإسرائيل             لك
فوفق األرقام الرسمية للمكتب اإلسرائيلي المركزي لإلحصاء كانت ماليزيا أكبر مستورد في العالم اإلسـالمي               

 مليون دوالر أميركي    ٧٣٢ماليزيا  ، حيث بلغت الصادرات اإلسرائيلية إلى       ٢٠٠١ و ٢٠٠٠من إسرائيل سنتي    
 ٦١٦ فبلغت الصادرات اإلسرائيلية إلـى ماليزيـا         ٢٠٠١أما في سنة    . ١٩٩٩ ماليين سنة    ١٠٧بعد أن كانت    
  . مليون دوالر

ويبدو أنه كان النتفاضة األقصى أثرها السلبي على إقبال الماليزيين على الصادرات اإلسرائيلية فانخفضت في               
 ماليـين   ٢٠٤ إلـى    ٢٠٠٤ مليون دوالر، وسنة     ٢٧٧ إلى   ٢٠٠٣يون دوالر، وسنة     مل ٢٩١ إلى   ٢٠٠١سنة  

 مليـون دوالر وبـذلك      ١١٧ صدرت إسرائيل ما قيمتـه       ٢٠٠٥دوالر، وفي األشهر العشرة األولى من سنة        
 كثاني أكبر مستورد في العالم اإلسالمي من إسـرائيل          ٢٠٠٥-٢٠٠٢حافظت ماليزيا على مركزها في الفترة       

  .يابعد ترك
أما صادرات ماليزيا إلى الكيان اإلسرائيلي فكانت ضئيلة جدا مقارنة بحجم وارداتها فقد كانت قيمتها حـوالي                  

 مليـون   ١٧، و ٢٠٠١ مليون دوالر سنة     ٢٧، و ٢٠٠٠ مليون دوالر سنة     ٢٨، و ١٩٩٩ مليون دوالر سنة     ٢٤
 مليـون دوالر فـي   ٣٥، و٢٠٠٤ مليون دوالر سنة    ٣٣، و ٢٠٠٣ مليون دوالر سنة     ٢٦، و ٢٠٠٢دوالر سنة   

وهذا يعكس عجزا صارخا في الميزان التجـاري لـصالح إسـرائيل،            . ٢٠٠٥األشهر العشرة األولى من سنة      
  .بعكس تركيا التي ظّل الميزان التجاري لصالحها طوال السنوات الست الماضية
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األردن ومصر اللتين تقيمان    وال يزال حجم الواردات الماليزية من الكيان اإلسرائيلي يزيد عن مجموع واردات             
 مليـون   ١٣٣ و ٢٠٠٣ مليـون دوالر سـنة       ٨٧استورد األردن ما قيمته حوالي      (عالقات رسمية مع إسرائيل     

  ).٢٠٠٤ مليون دوالر سنة ٢٩ و٢٠٠٣ مليون دوالر سنة ٢٦، واستوردت مصر ما قيمته ٢٠٠٤دوالر سنة 
 كان أكبر من حجـم واردات       ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ سنتي   الملفت للنظر أن حجم الواردات الماليزية من إسرائيل في        

دول مثل الصين والهند وتايوان وسنغافورة وتايلند وكوريا الجنوبية، وكانت في تلك الفترة ثالث أكبر مستورد                
بعد هونغ كونغ واليابان، لكن حجم واردات كل من الدول المشار إليها قد تجاوز حجم الواردات الماليزية بعـد                   

  . ذلك
ل، فإن حجم التجارة الماليزية مع إسرائيل يصعب تبريره لدولة تقطع عالقاتها الرسمية مع إسرائيل               على أي حا  

  . وتقود منظمة المؤتمر اإلسالمي، لكنه من الجهة األخرى يظهر الجانب البراغماتي في السلوك الماليزي
اها متضائال منخفضا في السنوات     وهناك نقطة يجب أن ينتبه إليها وهي أن مؤشر الواردات الماليزية اتجه اتج            

بعكس ما حدث لتركيا واألردن واللتين تضاعفت وارداتهما التجاريـة مـن إسـرائيل كمـا                 الخمس الماضية، 
  . تضاعفت صادراتهما إليها

وهذا يعكس عدم حماسة الجانب الماليزي لتوسيع عالقاته التجارية بالكيان اإلسرائيلي، كما يعكس حالة الحرج               
كما أن ضآلة الصادرات الماليزية تعكس عدم وجود رغبة         . لسياسي التي يجدها بسبب هذه العالقات     الداخلي وا 

حكومية وشعبية ذات بال في التعامل التجاري مع إسرائيل، خصوصا إذا قارنا ذلك بالصادرات التركيـة إلـى                  
  .٢٠٠٤ مليون دوالر سنة ١١٦٧إسرائيل والتي بلغت قيمتها نحو 

  ياسية جريئة وباٌب مشقوققيادة س.. ماليزيا
نجحت ماليزيا في أن تبقي عالقاتها االقتصادية النشطة نسبيا مع إسرائيل في الظّل، وأن تحافظ على صـورة                  

ورفعت النجاحات االقتصادية الماليزية والمهارات الـسياسية والقياديـة       . ماليزيا كداعم قوي للقضية الفلسطينية    
  . في العالم اإلسالميالمتميزة لمحاضر من مكانة ماليزيا 

ثم إن محاضر نال احتراما شعبيا كبيرا عندما استقال بنفسه وهو في قمة قوته من منصب رئاسة الوزراء بعـد           
لكن جرأة محاضر وصراحته، فضال عن إمكاناته العالية في اللغة اإلنجليزية أسهما            .  عاما ٢٢أن قاد البلد نحو     

ماء العالم اإلسالمي في التعبير عـن وجهـة نظـر المـسلمين             وكان من أقدر زع   . في جعله شخصية عالمية   
  .ومهاجمة السلوك الغربي واألميركي واإلسرائيلي

وقد سبق لمحاضر أن طالب بأن تشمل الحرب على اإلرهاب محاربة إرهابيي الدولة بما فـي ذلـك شـارون                    
كأنها حـرب ضـد اإلسـالم،       وقال إن الحرب التي تقودها أميركا على اإلرهاب تبدو أكثر فأكثر            . وحكومته

وتساءل لماذا تم الهجوم على العراق بينما لم يتم ذلك على كوبا أو كوريا الشمالية؟ واتهم أميركـا وبريطانيـا                    
  .بممارسة إرهاب الدولة أيضا

 أكتـوبر تـشرين   ١٦وعندما خطب محاضر في افتتاح اجتماع منظمة المؤتمر اإلسالمي في كوااللمبور فـي      
  .اآلخرين يحاربون ويموتون من أجلهم إن اليهود يحكمون العالم بالوكالة، ويجعلون قال ٢٠٠٥ األول

 حاول محاضر أن يزور القدس لكن السلطات اإلسرائيلية منعتـه ممـا أثـار               ٢٠٠٥ وفي منتصف مايو أيار   
لم إذ إنها أفشلت خطوته التي كانت تحمل معنيين مزدوجين يتضمن أحدهما زيارة دينية من زعيم مـس                . غضبه

وقد . لمدينة مسلمة، بينما يتضمن المعنى اآلخر خطوة تطبيعية وإن كانت بغير الشكل الذي ترغب فيه إسرائيل               
اتهمت الحكومة الماليزية إسرائيل بالعجرفة، وأوضحت أن محاضر أراد أن يطلع على األمر بنفسه وأن يسهم                

  .في إحالل السالم
غارديان إن إسرائيل واليهود يسيطرون على أميركا وإن الـساسة          وعاد محاضر بعد ذلك بأيام ليقول لصحيفة ال       

  .األميركيين ال يجرؤون على مواجهتهم ألنهم إن فعلوا ذلك سيسقطون في االنتخابات
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، قال إن اليهود ليسوا أسمى من بـاقي         ٢٠٠٥ وفي منتدى القادة الذي عقد في دبي أواخر نوفمبر تشرين الثاني          
ساءل لماذا ال يحرك أحد ساكنا عندما يتكلم شخص بالسوء عن اإلسالم في حين يتهم               البشر حتى ال ينتقدوا، وت    

  .كل من ينتقد اليهود بمعاداة السامية
وإقامـة  ) اليهـود (إلى شعبٍ آخر    ) شعب فلسطين (وقال إن منبع المشكلة هو في إعطاء جزء من أرضِ شعبٍ            

فذون العمليات االستشهادية ألنه ليس لديهم وسـائل        وقال إن الفلسطينيين ين   . على هذه األرض  ) إسرائيل(دولة  
) أميركا وبريطانيـا  (أخرى للدفاع عن وجودهم، وإذا كان البعض يسمي ذلك إرهابا فإن ما تقوم به دول كبرى                 

  .من قصف المدنيين بطائراتها هو إرهاب أيضا، فهي دول إرهابية
ومهما يكن من أمـر     .  أعظم صانعي سياستها   صحيح أن محاضر قد ترك رئاسة الوزراء، ولكنه كان وال يزال          

فقد رأينا عددا من المواقف السياسية الجريئة للقيادة الماليزية، ولكن هناك في الظـل تجـارة واسـعة نـسبيا،                    
  .وضيوفا إسرائيليين غير رسميين، وعلما إسرائيليا غير مبرر في مؤتمر يهاجم السلوك اإلسرائيلي

أو بعبارة أخرى فإن ذلك يبرز حالة التنازع        , خلي والتردد لدى صانعي القرار    لعل ذلك يعكس حالة النقاش الدا     
ولكنه يعكس أيضا سياسة إبقاء شقِّ الباب مفتوحا،        . بين المواقف المبدئية وبين الحسابات البراغماتية والمصلحة      

 . لتُحدد بعد ذلك المصلحةُ والتغيرات المحتملة قرار إغالق الباب أو فتحه على مصراعيه
 ٣٠/١/٢٠٠٦الجزيرة نت 

  
  رؤية إسرائيلية لتجربة شارون في رئاسة الحكومة .٥٥

  ألوف بن
خالل السنوات الخمس من واليته حول شارون نفسه إلى المحور المركزي في السياسة اإلسرائيلية، وإلى رجل                

 أعاد الهـدوء دفعـة       تحت صدمة االنتفاضة الفلسطينية،    ٢٠٠١انتخابه لرئاسة الحكومة في العام      . ال بديل عنه  
   .واحدة إلى مؤسسة سلطوية هائجة ومحطمة

والتجربة الغنية لشارون، اضافة الى البرودة التي يظهرها في األوضاع الضاغطة، أقنعت اإلسـرائيليين بـأن                
يضاف إلى ذلك صداقته المتينة مع رئيس الواليات المتحدة، جـورج بـوش، التـي     . لديهم من يعتمدون عليهم   

   . لشارون في مقابل االنتقاد العالمي القاسيمنحت دعماً
الشعور أنه يوجد في قمرة القيادة سائق خبير ومسؤول أوصل شارون إلى ذروة التأييد الشعبي، ودفعـه إلـى                   

 واحتل موقعاً متقدماً بدون منافس في االستطالعات تمهيداً لالنتخابـات           ٢٠٠٣نصر جارف في انتخابات عام      
قدمة حافظ عليها حتى عندما قُتل مئات اإلسرائيليين في هجمات إرهابيـة فلـسطينية،              مكانته المت . ٢٠٠٦عام  

وكان االقتصاد مهدداً باالنهيار، وأيضاً عندما أخلى المستوطنين من غوش قطيف نال لذة دولية لم يعرفها مـن                  
   .قبل

أعاد احـتالل مـدن     : مركزيةفهو قاد ثالثة مسارات     . شارون نزل عن المنصة بعدما أبقى خلفه تراثاً متداخالً        
 مستوطنة من قطاع غزة     ٢٥الضفة الغربية ومحاصرة ياسر عرفات في المقاطعة، بناء جدار الفصل، وإخالء            

بنجاحه في إخالء المستوطنين بدون تمزق داخلي وتقريباً بدون عنف، كان نموذجاً للقيـادات              . وشمال السامرة 
   .ستقبليالوطنية، يمكن أن يشكل نموذجاً لكل خليفة م

شارون فوجئ بنفسه من قفزته الفجائية من الصحراء السياسية التي اعتُبر فيها رجالً مـن الماضـي، كرمـز                   
أمضى سنته األولى في دراسة المنـصب وفهـم   . الستخدام القوة اليمينية، إلى مكتب رئيس الحكومة في القدس   

 إلنهاء الحرب مع الفلـسطينيين، أو مجـرد         كثيرون دهشوا آنذاك إن كان يوجد لديه خطة واستراتيجية        . قيوده
فقط في السنة التالية تجرأ شارون على مبادرة إرسال الجيش          . خزان من الخطوات التكتيكية والردود الموضعية     

العمليـة  . اإلسرائيلي في عملية السور الواقي في الضفة، خالل ذروة العمليات االنتحارية في مـدن إسـرائيل               
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عرفات ضـعف لكنـه رفـض    .  الموجة اإلرهابية، ولكنها فشلت في حسم الحربنجحت في كبح، أو تبطيء، 
   .الخضوع حتى عندما انضم بوش إلى شارون في ندائه الستبدال القيادة الفلسطينية

السور الواقي ومحاصرة عرفات في المقاطعة كان استمرارا طبيعيا لسيرة شارون التي اتسمت باستخدام القوة،               
بعـد ان   ) شارون(الفرق االساسي كان وعيه     … مسجال خاللها انجازات مثيرة لالنطباع    في الجيش والسياسة،    

   .توافق داخلي ودعم اميركي: نجح في الصعود إلى القيادة، بأن سلطته مرتبطة بعنصرين
وعندما .  وأديا إلى سقوطه في لبنان ودفعاه إلى الهامش السياسي         ١٩٨٢كال هذين العنصرين لم يتوفرا له عام        

.  في نهاية المطاف فرصته المؤملة حافظ طوال الوقت على البوصلة المزدوجة داخل البيت وفي واشـنطن                نال
وفقط بعدما اتضح لشارون، بأن اإلرهاب سيستمر حتى بعد العمليات الكبيرة في الضفة الغربية، وان إسـرائيل    

ولى كانت موافقته على بنـاء جـدار   الخطوة اال. ستواجه عزلة دولية وأزمة اقتصادية، عندها بدأ تحوله الكبير        
على الرغم من نفيه وادعاءاته المتكررة ان الجدار مجرد وسيلة اضافية           . الفصل، الذي عارضه في البداية بقوة     

فقط ضد العمليات، فهم شارون بشكل جيد ان بناءه سيرسم الحدود المستقبلية إلسرائيل، وسيقود إلى انـسحاب                 
   .من أغلب الضفة الغربية

 أمراً غريباً أن يكون شارون حاول نقل أكبر مساحة من االرض إلى الجانب االسرائيلي، وأراد ايضا بناء                  ليس
وفقط بعدما ووجـه بمعارضـة أميركيـة        . جدار شرقي، يطوق التجمعات السكانية الفلسطينية في ظهر الجبل        

بهدف تحريك الجدار إلى    ) سرائيليةاإل(وبقرار معاد من محكمة الهاي، تعلق شارون بقرار محكمة العدل العليا            
   .وتم إهمال الجدار الشرقي. مسار أكثر منطقية حول الكتل االستيطانية، ارييل، معاليه ادوميم وغوش عتسيون

 إلى قبول خارطة الطريق التي تقود إلى دولة فلـسطينية، واعلـن             ٢٠٠٣من الجدار تقدم شارون، خالل عام       
بعد أن انهار مسار الخارطـة      . إلسرائيل، وهو ما أثار ردوداً غاضبة في حزبه       للمرة األولى أن االحتالل سيئ      

وتواصلت العمليات وصل شارون إلى الحضيض في استطالعات الرأي، بوش ابتعد عنه، انكـسر اإلجمـاع                
   .وبدا شارون كقائد ذي أفكار بالية يفقد اتجاه المعركة. حول الحرب

الوقوف بشجاعة في مقابل المستوطنين، وفي مواجهـة        : منه سابقوه حينئذ انتفض وتجرأ على إعالن ما خشي        
   .شركائه السياسيين منذ زمن، وقال لهم آن أوان االنكفاء

عندما أعلن عن فك االرتباط حدد شارون جدوال زمنيا لتنفيذ خطته خالل سنتين، لكن بدا ذلك في البداية كأنـه                    
ولم يكن كإسحاق رابين وايهود باراك اللذين اعتقدا        . وزونمحاولة تملص، والحقا اتضح انه طريق مسؤول وم       

بالمفاجآت السياسية، فقد عود شارون الجمهور اإلسرائيلي، الفلسطينيين والمجتمـع الـدولي، علـى الفكـرة                
فهو قد فكَّك األلغام السياسية، أعد الجيش والشرطة، راكم الدعم، وعزل معـسكر الملـوثين الـذين                 . بالتدريج

وفقط عندما حسم الصراع في الرأي العام توجهت القوات إلخالء سكان مـستوطنة نافيـه               . إلخالءعارضوا ا 
   …ديكاليم، كفار داروم، نتساريم وهلم جراً

في تصريحاته  . الوصية السياسية لشارون غلَّبت أهمية الديمغرافيا على الطوبوغرافيا التي آمن بها في الماضي            
 السيطرة على الفلسطينيين، وجمع إسرائيل داخل حدود جديدة اكثر قبـوال            وخطبه األخيرة سعى شارون النهاء    

خارطته للكتل تـشمل ايـضا الخليـل        . من ناحية دولية تشمل الكتل االستيطانية وحزاماً أمنياً في غور األردن          
وبيت ايل وعفرا والسلسلة الجبلية المطلة على مطار بن غوريون واستمرار الـسيطرة فـي شـرقي القـدس                   

ويعتبر هذا االمر اقل بكثير من الحد األدنى الذي يتحدث عنه الفلسطينيون، وحتى من اجل الوصول                . جوالنوال
   .إلى خطوط كهذه سيكون هناك حاجة إلى إخالء عشرات آالف المستوطنين من عمق المناطق

اكا تجـاه  ايضا عندما تحدث شارون عن تنازالت مؤلمة وعن انسحابات، حتى عندما نفذها بقي شـارون شـك        
، والجملة التي ميزته كانت ال تنـسى المـسألة          )العرب(الجيران، وآمن بكالم والدته التي علمته ان ال يصدقهم          

   .تتعلق بالعرب
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بنظره العالم العربي لم يسلِّم بحق الشعب اليهودي بوطن واقامة دولة يهودية في وطنه ومحكوم على إسـرائيل                  
حقوق اإلنسان الفلسطيني لم تهمه حتى عنـدما دعـا          . ع محيطها المعادي  الصراع المتواصل، وربما االبدي، م    

   …إلى إنهاء االحتالل
بالنسبة إلى العالم، خارج هذه المنطقة، مر شارون بتحول، ففي السنة األخيرة اقترب من أوروبا التي وصـفها                  

ي الصيف الماضـي للـرئيس      زيارته ف . في الماضي أنها معادية والسامية، وأقر بقدرتها على تأدية دور ناجع          
الفرنسي جاك شيراك ومثوله في الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر أيلول، مباشرة بعد استكمال االنسحاب                

في خطابه في األمم المتحدة اقر شـارون للمـرة          . من غزة، أكسبته تعاطف القادة الذين نفروا منه في الماضي         
 الوقت كان يصف الدولة الفلسطينية بأنها ضرورة نتيجـة انعـدام            وحتى ذلك . األولى بحق الفلسطينيين بدولة   
   .الخيار وليس كحق معترف به

كسياسي اظهر قدرة مدهشة على السيطرة والمناورة، استهزأ بالنائحين، وأظهر انه يعـرف قـراءة خـصومه            
) الهجمـات (اص  تجربته في الحرب علمته ان المنتصر هو من يسيطر على التالل التي يحتاجها المتص             . جيدا

دائما اتخذ القرارات في اللحظة االخيـرة، ولكـن         . والرد على العدو بهدف هدر ذخيرته قبل ان يهاجمه عوداً         
وهكذا نجح في تمرير خطة فك االرتباط في الحكومة والكنيـست فـي             . حينها يعاند في تمسكه بهذه القرارات     

ير، وبدون أي عاطفة فكك الليكود الذي انـشأه بعـد           مقابل المتمردين في حزبه إلى أن وصل إلى االنفجار الكب         
   .١٩٧٣تقاعده من الجيش عام 

براغمـاتي  : تفكيك الليكود واقامة حزب كاديما كان المسار األخير لشارون وهو ما ميز مـسيرته الـسياسية               
   .…متطرف تبنى أفكار آخرين، استهزأ باإليديولوجيا وآمن أن كل حليف جيد في وقته

تحديد حـدود الدولـة وإجـراء    : واليته الثالثة وضع العجوز لنفسه هدفين لم ينجح في تحقيقهمافي طريقه إلى    
الجمهور يهتم قلـيال بالتفاصـيل،      . إصالحات في بنية النظام التي تعزز من فعالية السلطة وتُضعف األحزاب          
 نهاية األمر حتى شارون     ولكن في … وكان ينظر إلى االنتخابات القادمة على أنها استفتاء حول استمرار سلطته          

إذ لم يستقل أي من رؤساء الحكومة في إسرائيل من          . لم ينجح في النجاة من التراجيديا التي وقع فيها من سبقه          
رابين قُتل، ليفي اشكول مات بالمرض، والبقية إما خسروا فـي االنتخابـات أو تمـت    . منصبه بشرف وهدوء 

   .إقالتهم سياسيا داخل أحزابهم
   هآرتس

  ٢٧/١/٢٠٠٦نتقاد اإل
  

   فوز حماس يشكل تحديا للرؤية الديمقراطية لبوش
جورج بوش لنشر الديمقراطيـة فـي الـشرق         ل تصادم الواقع السياسي مع الرؤية الخاصة        :رويترز،  واشنطن
ففوز حركة حماس الكاسح في االنتخابات هو أبلغ دليل حتى اآلن على ان االنتخابات الحرة الـشفافة                  ‚االوسط
ويقول جيريخت من معهد اميركان انتربرايز الموقـف         ‚ن تجيء بنتائج تتعارض مع المصالح االميركية      يمكن ا 

عملية قبيحة مع تولي حماس السلطة لكن فكرة استبعاد حماس من االنتخابـات كانـت ستتـسم                 ‚ سيكون صعبا 
تيفن كـوك مـن مجلـس       ويرى س . ويقول منتقدون ان على االدارة االميركية اعادة ترتيب سياستها         ‚بالسذاجة

العالقات الخارجية انه بدال من ان تكون االنتخابات الخطوة االولى في العملية الديمقراطيـة يجـب ان تكـون              
وأكـد المتحـدث    ‚ لكن لم تظهر اي مؤشرات في واشنطن على انه سيعاد التفكير في السياسة            . الخطوة االخيرة 

وقال كوك ان   . خابات الديمقراطية بغض النظر عن نتائجها     باسم البيت االبيض ان بوش عازم على مساندة االنت        
الجماعات االسالمية أخذت تكتسب قوة في العالم العربي منذ االنتخابات الجزائرية التـي جـرت فـي اوائـل         
التسعينيات وكان من الضروري اال يندهش أحد من فوز حماس الممولة تمويال جيدا بسجلها المعـروف فـي                  

كرولي المسؤول السابق في    ‚جيه‚ويرى بي . ات الصحية واالجتماعية للفلسطينيين الفقراء    توفير شبكة من الخدم   
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ادارة بيل كلينتون ان المشكلة االخرى هي ان االدارة االميركية لم تبذل الجهد الكافي لمساعدة الفلسطينيين على                 
امـامهم الفلـسطينيون فـي      وقال كان االختيار المتاح     . ايجاد بدائل بعد ان فرضت العزلة على ياسر عرفات        

هـذه ثمـرة انفـراد      ‚‚‚صناديق االقتراع امام حركة فتح المسنة الفاسدة او منظمة فعالة لكنها عنيفة هي حماس             
  ‚االدارة االميركية بالتحرك

  ١/٢/٢٠٠٦الوطن القطرية 
 
 :كاريكاتير .٥٦
  

  
  ١/٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
  


