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  39  كاريكاتير

***  
 قدة تشكيل الحكومةحماس بين صدمة النتائج وع .1

وقد  .فتحصدمة حماس من نتيجة االنتخابات بدت أشد من صدمة          أن  : رام اهللا  من   27/1/2006 الحياة   نشرت
قـال  في حـين    . سارع خالد مشعل لالتصال بمحمود عباس وطمأنته بشأن نيات حركته تجاهه وتجاه السلطة            

. بر من توقعاتنا، وبالتأكيد سنكون عند ثقة شعبنا بنا         جاء أك  هتوقعنا الفوز بالتأكيد، لكن حجم    لقد  : أسامة حمدان 
لم يـستبعد   في نفس الوقت    و,  تجنب ترجيح أي من السيناريوهات المطروحة امام الحركة في هذه المرحلة           هلكن

واشارت مصادر مقربة من الحركة الى انها تدرس أكثر مـن خيـار              .قيام الحركة في النهاية بتشكيل الحكومة     
 األمر الذي يجنبها استحقاقات لم تكن مهيئـة لهـا           ,، منها اختيار شخصية مستقلة تحظى بثقتها      لتشكيل الحكومة 

  .مثل التعامل مع المجتمع الدولي ومع الجانب اإلسرائيلي
 ان اسماعيل هنيـة     , فلسطينية قالت  امصادرأن  : ابو ظبي  من   27/1/2006 عكاظ    مراسل جمال المجايدة وذكر  

يوسف لالبقاء على   نصر  وذكرت ان هناك اتصاالت بين هنية و      . بالتعاون مع فتح  سوف يشكل الحكومة المقبلة     
 تحدث لمقربيه عن رفـض      هوقالت ان . تصفيات حفاظا على االمن الداخلي     االجهزة االمنية المكونة من فتح بال     

عادة تعيين أي   اال انه استبعد ا   ,  كما اكد لهم ان عهد الفوضى االمنية قد ولى         ,الحركة لتصفية الحسابات مع احد    
واضافت ان حماس سوف تتفاوض مع اسرائيل والرباعية للوصـول الـى سـالم              . وزير من الحكومة السابقة   

وتوقعت ان يتم تعيـين      . 67 وبعد انسحاب اسرائيل من االراضي المحتلة عام         ,حقيقي قائم على اساس دولتين    
واشنطن نظرا العتداله وخبرته الطويلـة فـي        زياد ابوعمرو وزيرا للخارجية لفتح بوابة الحوار بين الحركة و         

كما توقعت ان يتم تغيير كافة اطقم المستشارين للسلطة والسفراء العاملين في الخـارج فـي                . الواليات المتحدة 
  .المرحلة المقبلة

لم من مصادر مطلعة فـي      عما   :غزة من   وليد عوض  نقال عن مراسلها     27/1/2006 القدس العربي  وجاء في 
 اسماعيل هنيـة    ى ان يتول  ى، عل ر تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة محمود الزها       ىاك توجها ال  حماس بان هن  

اعتبر استاذ العلوم السياسية هشام فرارجـة        ومن جهته    . فتح   سيعرقل انضمام  ذلك ان   مؤكدة .حقيبة الخارجية 
المعارضـة رغـم     في صف    ىان تبق وهي  ,  خيارات حيال تشكيل الحكومة الفلسطينية     3ان حماس امام     امس

 مستقبل  ىان تشكل الحكومة لوحدها، ولهذا التوجه ارباحه وخسائره عل        أو   اغلبية وهذا مستبعد،     ىحصولها عل 
  .ةيتركيبة الحكومالالتمثيل النسبي في  أو اعتماد.  الجميعىالحركة ولكن الخسائر ستكون اكبر عل

ر مقرب من منظمة التحرير أمس بـأن فـتح           مصد  به أفادإلى ما   : أ.ب. د  نقال عن  27/1/2006 البيان   ولفتت
  حمـاس عدم اعترافوقال إن مبعث القلق هو  . قلقة إزاء مستقبل الفلسطينيين بعد تشكيل حكومة بقيادة حماس       

 يوفر للفلسطينيين المساعدات الخارجية ورواتب الموظفين ومساعدات االتحـاد األوروبـي            الذيباتفاق أوسلو   
  أشارت  من حماس  ا مصادر القول أن   وتابع  . الباب مفتوحا لوقف هذه المساعدات     مما يجعل , والواليات المتحدة 
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إلى ان الحركة قد تضم عناصر القسام إلى أجهزة األمن وستقوم باستقطاع رواتب عناصـر أجهـزة األمـن                   
 .، مما ينذر بحالة من الفلتان والتوتر الداخلي الفلسطينيلهمالحاليين وإعطائها 

  
   تغيير النظام السياسي الفلسطينيحماس غير قادرة على .2

على تغيير ها يتمحور أحد األسئلة التي أثارها الفلسطينيون عقب اعالن فوز حماس، حول إمكانية إقدام: رام اهللا
الخبراء في القانون يقولون ان  إال أن .النظام السياسي وتحويل األراضي الفلسطينية الى الخالفة اإلسالمية

رجح عزمي الشعيبي ان في حين . ية كافية لتغيير النظام األساسي الذي يميل الى العلمانيةالحركة لم تتمتع بغالب
تلجأ حماس في المرحلة المقبلة الى تغيير القوانين االدارية للسلطة بحيث تضع بعض الهيئات المهمة تحت 

 حماس ان تحصل  من مصلحة,أضافو .سيطرة المجلس التشريعي مثل ديوان الموظفين، وسلطة النقد وغيرها
واستبعد ان تقدم حماس على تغير قانون األحوال . رقابةلعلى رئاسة المجلس، وان تخضع مؤسسات السلطة ل

  .الشخصية الحالي ألنه متوافق مع منهجها
  27/1/2006الحياة 

  
  فوز حماس نقطة تحول في الخريطة السياسية  : تحقيق .3

 لحماس واعترافها بالهزيمة حيث اكـد سـمير المـشهراوي           استبقت فتح الجميع بتهنئتها    : لينا رضوان  -غزة  
 إنماان حركته ال يعيبها ان تكون في المعارضة فمشروعها ليس مشروع حكم او سلطة،               : م النتائج وقال  احترا

مشروع تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني، معتبرا ان ما جرى نتيجة وجود بعض الفاسدين في فتح ومؤكـدا ان                  
طالل عوكل ان النتائج ليست سـلبية       المحلل  واعتبر  . حدثعة شاملة لدراسة اسباب ما      الحركة ستجري مراج  

 إنما أيضا على قطاع منظمة التحرير، فكان العقاب على أداء فتح            ,على مستوى فتح بأنها ستفقد دورها القيادي      
يقية فـي نتـائج      المشكلة الحق   وأضاف أن  .في المرحلة السابقة على المستوى السياسي، وعلى مستوى السلطة        

االنتخابات بالنسبة إلسرائيل والمجتمع الدولي هو تحديدا، عندما تدير حماس السياسة الفلسطينية بشروط قائمـة        
ن ما يحدث على الساحة السياسية بعد ظهـور         أ ,علق بقوله فقد  خالد البطش    أما   .على عدم وضع السالح جانبا    

من الممكن االستغناء عنه من خالل حوار للقيـام بتـشكيل         نتائج االنتخابات هو عبارة عن تخبط وفوضى كان         
اآلن فتح معارضة وحماس ستقود السلطة، وستفقد مبرراتها وستقدم تنازالت سياسـية رغـم              فحكومة وطنية،   

إن , وأضـاف . ن الجهاد لن يكون شريكاً في حكومة وحدة وطنية ال برئاسة حماس وال فتح             على أ وشدد   .أنفها
وصف صالح زيدان    فيما   .نها وضعت نفسها تحت المجهر السياسي الدولي والعربي       أل،   صعبة جدا  ة حماس مهم

نتائج االنتخابات بأنها عبرت عن واقع االستقطاب الثنائي الذي أضعف التعددية داخل المجتمـع الفلـسطيني،                
 المـأزق   وأكد ان التعاطي مع نتائج االنتخابات والخروج مـن         .هناك خشية من أزمة في الوضع الفلسطيني      و

الراهن يتطلب تعاوناً من جميع الفصائل، دون تفرد حماس ببرنامجها السياسي الذي ال يقود إلى إحياء العمليـة                 
 حماس بـأن ال تمـارس       مطالبا. الغول ان تؤلف حماس وفتح حكومة مشتركة      كايد  استبعد   من جهته    .السياسية

  .حالة التفرد في السلطة ألنها تؤسس حاالت الفساد
  27/1/2006اإلماراتية الخليج 

  
  فتح أمام خيارات صعبة بعد صدمة النتائج اإلنتخابية .4

 امام فتح خيارات وضعقالت مصادر مطلعة ان االنقالب السياسي والمزاج الجماهيري، :  فتحي صّباح-غزة 
الخيار   في حين أن.عدة، ومن بينها ان تكرر النموذج الجزائري، وعدم القبول بنتائج اللعبة الديموقراطية

الثاني هو أن تقاطع الحكومة التي ستشكلها حماس ليس بسبب زهد في السلطة، بل لوضع العراقيل، نظراً 
لقناعتها ان االخيرة ال ترغب في تشكيل حكومة يتولى قياديوها فيها قيادة وزارات سيكونون فيها مضطرين 
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ناريو ان اصرار فتح على هذه النقطة، ويقول أصحاب هذا الرأي او السي .للتعامل أو التفاوض مع اسرائيل
وهو ما اكده عباس زكي، سيؤدي بحماس الى الفشل ويقدم للشارع الفلسطيني دليالً على سوء تقديره وخطأه 

اما مؤيدو الخيار الثالث فيرون ان على فتح ان تشارك حماس في الحكومة، خصوصاً ان قادة حماس  .الفادح
ان محمد  وقالت مصادر .مثل الخارجية والداخلية والمالية والشؤون المدنيةسيتهربون من وزارات اربع بعينها 

دحالن فاوض قبل أيام قليلة حماس على أن تأخذ ما تشاء من وزارات في حال حصلت على ما كان متوقعاً، 
يو، وعلى رغم أن ان دحالن اتفق مع حماس على هذا السينار .على أن ال تتولى الوزارات األربع سابقة الذكر

  .اال ان تأكيدات رسمية لم تصدر عن أي من الطرفين
  27/1/2006الحياة 

  
  أكل فتح من الداخل.. الفساد والقمع واالرتباك األمني: تحليل .5

. فوز حماس في االنتخابات البلدية األخيرة كان بمثابة أول اختبار حقيقي لمدى تردي شعبية فتح              : نادية عيلبوني 
اقبين في هذه النتائج، بداية النهاية لهيمنة فتح، رأى فيه البعض اآلخر ثمرة مـن               ففي حين رأى الكثير من المر     

ثمار حصاد مر لسياسة فتحاوية أثبتت عجزها عن فهم األولويات المترتبة على أية حكومة إزاء مـن تـدعي                   
ات تكون نـواة    فتح التي هيمنت على الحياة السياسية وقادت السلطة، لم تثبت قدرتها على بناء مؤسس             ف. تمثيلهم

قوية لمجتمع فلسطيني يتهيأ باتجاه الدولة الديمقراطية الموعودة، وهي أيضا لم تستطع قيادة التسوية الـسياسية                
هذا على األقل ما يراه الكثير من المحللين        . في الوقت الذي لم تستطع فيه التحكم في اتجاهات العمل العسكري          

ن مؤشرات انهيار الحركة كانت قد تجسدت فـي تلـك العقليـة             فيما يرى آخرون أ   . السياسيين داخل فلسطين  
السياسية القديمة التي حكمت فتح منذ نشأتها، ويستدلون على ذلك في نزوعها إلى االستفراد بالقرار الفلسطيني                
ونفورها من ثقافة التعددية السياسية واعتمادها على إرث المحيط اإلقليمى الذي تتصدره دكتاتوريـة الحـزب                

المؤشرات التي دفعت بعض المراقبين إلى توقع االنهيار في فتح ال تنحصر، ربما فقط في               في حين أن    . دالواح
طريقة أداء السلطة، بل ربما تعدتها باتجاه مسلكية الحركة ذاتها مع نفسها، منها على سـبيل المثـال، نـشوب          

باتت تطرق وبقوة أبـواب محيطهـا       ولعل فتح لم تدرك بعد جيدا فحوى المتغيرات التي          . الصراعات الداخلية 
 الـذي   عباسف. العربي وانعكاس أثر هذه المتغيرات على الحراك السياسي الذي بدأت تشهده الساحة الفلسطينية            

إلصـالح، إال أن    لأحسن قراءة ما يجري وما هو مطلوب من تغيرات جوهرية، تقدم خطوة لألمام في محاولة                
كما أن  . ونا مشجعا من محيطيه، فإنها تأتي في مرحلة متقدمة من التردي          محاوالته، إضافة إلى أنها ال تلقى تعا      

لذلك . الشعب الفلسطيني بات محبطا إلى الحد الذي فقد فيه األمل بتسوية سياسية، تماما كما فقد األمل بالتحرير                
ء باقي الفصائل   حماس التي تحسن جيدا قراءة المزاج الفلسطيني، عملت منذ البداية على االستفادة من أخطا             فإن  

 .وفي مقدمها أخطاء فتح
  27/1/2006الشرق األوسط 

  
  حماس أمام تحديات خطرة   .6

ما يزيد من تعقيدات الواقع الجديد امام حماس صعوبة قدرتها على تنفيـذ برنامجهـا               إن  :  طاهر النونو  -غزة  
 .واكثرها صراحة قمة بيروت   فالسالم هو الخيار االستراتيجي الذي تبنته القمم العربية         . المرفوض من محيطها  

فوز من قلق لدى االنظمة العربية التي تعاني الكثير منهـا مـن حركـات االسـالم                 هذا ال فضال عما سيخلفه    
السياسي، وخصوصاً جماعة اإلخوان المسلمين، ما قد يدفع ببعض هذه االنظمة الى العمل بشكل مباشر او غير                 

التحدي اإلسـرائيلي الـذي    إضافة إلى .ى ذلك التحدي الدولييضاف ال .مباشر على إفشال تجربة قيادة حماس    
ومن غير المتوقع بالمطلق ان يقدم االحتالل اي         .سيبذل كل السبل الفشال حماس في تحقيق برنامجها السياسي        

 بتشكيل الحكومة، بل قد ال يـسمح بتنقـل الـوزراء واعـضاء المجلـس                 حماس مساعدة ممكنة اذا ما قامت    
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عمد الى جملة من التعقيدات في الحياة الفلسطينية كنوع من العقـاب الجمـاعي للمـواطنين                التشريعي، كما سي  
  .ومحاولة إقناعهم بفشل اختيارهم

  27/1/2006الخليج اإلماراتية 
  
  هنية يؤكد على انتهاء حقبة التفرد السياسي .7

 ان الحركة ,امسهنية اكد  أن اسماعيل :غزة من وليد عوض عن مراسلها 27/1/2006 القدس العربينشرت
وقال  . شراكة سياسيةى سعيا الىستبدأ مشاورات في القريب العاجل مع محمود عباس وفتح والفصائل االخر

 من المبكر ان نقول ان  أنهان حماس ستولي موضوع الحكومة اهمية بالغة في الفترة القادمة ، لكنه اضاف
 الشراكة ىتنقلنا من التفرد في ادارة الشأن ال الشعب ينتظر تحوالت ايجابية أنكد أ و.حماس اصبحت سلطة

  .السياسية التي تحترم التعددية
هنية كرر موقف حركته الرافض لالعتراف باالحتالل والتفاوض أن : غزة من 27/1/2006 البيان وذكرت

  .كرر تأكيده ان سالح المقاومة، مرهون باالحتالل و.معه بالطريقة التي خاضتها السلطة الفلسطينية
  

 فتح لن تشارك في حكومة تشكلها حماس: ريقاتع .8
صائب عريقات نفى ان يكون في نية فتح المشاركة في أي حكومة أن : غزةمن  27/1/2006الحياة نشرت 

، مشدداً على أن نحركتيالوقال ال يمكن ان تشارك فتح نظراً لوجود فرق شاسع بين برنامجي  .تشكلها حماس
ونفى ما تردد من ان محمود عباس سيقدم  .اء فتح كما كانت عليه في السابقعلينا من اآلن فصاعداً اعادة بن

  .ال يمكن ان يترك منصبه حالياً، الن هذه الفترة حرجة جداً: وقال .استقالته
 , مع عبـاس    اللجنة المركزية لفتح   عقب اجتماع   انتصار الوزير  هقالت ما   27/1/2006 الوطن العمانية    وذكرت

  .ضم فتح للحكومة المقبلةن اللجنة قررت اال تنأ
  
    نتائج اإلنتخابات ستجبر اسرائيل على تنازالت: الزهار .9

 أسوة بكافة ابنـاء الـشعب       ,ء حماس ستتيح ألبنا اإلنتخابات  الزهار إن نتائج    محمود  قال   : طاهر النونو  -غزة  
,  قـائال  اً، وأضاف الفلسطيني االلتحاق بالوظائف الحكومية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، واألمن أيض          

سيكون لهذه النتائج انعكاساتها على التفرد الفتحاوي في القرار الفلسطيني، فيما ستعمل حماس على استئـصال                
 تـشكل   هـا  أن تكون لهذه النتائج ايضاً انعكاسات محلية وعربية وإقليمية، معتبراً أن            وتوقع .الفساد من جذوره  

سيجد نفسه مضطراً للهرولة نحو الفلسطينيين لتقديم تنازالت، فيما         صفعة لألمريكيين وللعدو االسرائيلي، الذي      
  .سيكون لهذا الفوز انعكاس إقليمي على بعض الدول المجاورة خاصة األردن ومصر

  27/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

   أتي باالستقرار الحقيقي للشرق األوسطتس الحركة: نائب من حماس .10
أتي باالستقرار الحقيقـي    ت س بتأكيده أن حماس  ة الغرب واسرائيل، أمس،     حاول فرج أبو الغول، طمأن    : تل أبيب 

عمل على أن يعم األمان لالنسان الفلسطيني، على عكس التوقعات فـي إسـرائيل وفـي                تللشرق األوسط، وس  
 بالقرارات   اسرائيل فاوض، شرط ان تعترف   ن س نا، فإن ناإذا وافقت اسرائيل على التفاوض مع     , أضافو. الغرب
نحن قادرون على أن نكون شركاء في المفاوضـات، ونلفـت           , وأضاف قائال .  حول القضية الفلسطينية   الدولية

  . نظر العالم الى ان اسرائيل هي التي رفضت حتى اآلن أن تفاوض
  27/1/2006الشرق األوسط 
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    االنتخابات نتائجبرفضهاالفصائل تتمنى على فتح ان ال تخسر نفسها  .11
 امس بعد توارد االنباء عن فوز حماس الكاسح الذي لم يكن متوقعاً ال من ة غزران صمت رهيب في: غزة

افقدتها القدرة على  لكن صدمة اصابت فصائل المقاومة .جانب فتح وال من حماس وال حتى الشارع الفلسطيني
ا المشهد اصدار ردود أفعال ازاء المشهد السياسي الفلسطيني اآلخذ في التشكل، وكأنها ال ترغب في مشاهدة هذ

ورأى قادة فصائليون ان الفوز الذي حققته حماس لم يكن استفتاء على برنامجها،  .الذي احتلت فيه ركناً هامشياً
 يرون ان على فتح العمل على أال تخسر ملكنه .بقدر ما كان عقاباً لفتح على أكثر من عشرة أعوام من الفساد

 .لميح الى احتمال ان يحدث ذلك، ما يعني وقوع حرب اهليةنفسها من خالل رفضها القبول بهذه النتائج، في ت
يرى بعض هذه الفصائل ان حماس اقرب اليه سياسياً في حين ان فتح هي االقرب اليه على من ناحية أخرى و

يضع القوائم الفائزة على المحك في التحالفات المقبلة مع احدى الحركتين في مما المستوى المجتمعي والثقافي، 
  .التشريعي وبالتالي تشكيل الحكومةالمجلس 

  27/1/2006الحياة 
  

   باإلستقالة عباسالعشرات من أنصار فتح في غزة يطالبون  .12
 طالب العشرات من انصار فتح محمود عباس باالستقاله والتنحي عن منصبه، معتبرينـه الـسبب                :ألفت حداد 

 .حركة باالستقالة وتشكيل قيادة طـوارئ     لزية ل  اللجنة المرك  واكما طالب . الرئيسي فيما جرى لفتح في االنتخابات     
  . على ضرورة عدم مشاركة الحركة في حكومة تشكلها حماسواوشدد

  27/1/2006 48عرب 
  

 رجوب حماس يهزم رجوب فتح في الخليل .13
وقد تنقلب اآلية فيصبح نايف     . وحصل على أكبر عدد من األصوات     . ، شقيقه جبريل   الرجوب هزم نايف  :لندن

وكان الشقيقان  . يعود جبريل بعد أكثر من عشر سنوات في السلطة الى عامة الشعب           فيما  لسلطة،  المسؤول في ا  
 .قد خاضا معارك انتخابية عنيفة على طريق الطيف السياسي الفلسطيني

  27/1/2006الشرق األوسط 
  

  هل صوت عباس لصالح حماس؟ .14
صوات في صندوق انتخابي في مقر الرئاسة فوجئ موظفو لجنة االنتخابات المركزية وهم يحصون األ: رام اهللا
ربما كان عباس غير الراضي عن فتح : وتندر البعض قائالً. 99 صوتا لصالح حماس من أصل 16بوجود 

  .قد نجحت حماس في اختراق حتى مكتب الرئيسل: قال أحد ضباط األمنبينما . أحد المصوتين لصالح حماس
  27/1/2006الحياة 

  
  اخل فتح فوز حماس ينذر بثورة د .15
 ثورة تصحيحية ,توقع قادة بحركة فتح أن تشعل الهزيمة الكبيرة التي ألحقتها حماس بالحركة:  ياسر البنا،غزة

وأن يكون لها تداعيات كبيرة على أوضاعها الداخلية، من بينها التعجيل بعقد المؤتمر العام من أجل  داخل فتح،
قيادة باالستقالة فورا، أعرب البقية عن تأييدهم لمشاركة الحركة وبينما طالب أحد كوادر ال .اختيار قيادة جديدة

من  و.حماس في حكومة ائتالفية، شريطة أن تغير حماس برنامجها كي يصبح مقبوال على المستوى الدولي
واعتبر أن فتح تفتقد إلى  .هزيمة إلى رغبة الشعب الفلسطيني في التغييرالجانبه، عزا جمال الشوبكي أسباب 

  ولفت أيضا إلى أن استمرار  . مركزية تضبط أمورها وتضع حدا النقساماتها، وهو ما أدى لهذه الهزيمةقيادة
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  .إلى ذلك أيضاالعدوان اإلسرائيلي أدى 

  26/1/2006اسالم أون الين 
  

  حماس معنية باإلنفتاح مع الغرب: أبو زهري .16
جاه الشعب الفلسطيني وتجاه حمـاس،      نحن مستعدون لتعديل نظرة الغرب ت     , أبو زهري أمس  سامي  قال  : غزة

وحـول  .  نحن معنيون باالنفتاح مـع الغـرب       ,وأضاف قائال , مؤكداً عدم وجود أي عداء مع المجتمع الغربي       
 ال يعبر عن موقف االتحاد األوروبي وأن هذه التصريحات ستتبخر في غـضون              هإن: تصريحات سوالنا، قال  

  . األيام القريبة
  27/1/2006البيان 

  
 التفاوض مع االسرائيلي غير مطروح: المصري .17
قال مشير المصري ان التفاوض مع العدو االسرائيلي غير مطروح على اجندة حماس لكن :  ا ف ب ـغزة

 نحن قادرون على تسيير هذه ,واضاف .تسيير الجوانب الحياتية والخدماتية سيبقى قائما الى ان يوجد البديل
 .ض بالواقع الفلسطيني خاصة من حالة االهتراء والفسادالجوانب ووضعنا الخطط والبرامج للنهو

  27/1/2006الغد األردنية 
  

  فتح ستحاسب المسؤولين عن تراجعها  .18
قال حسين الشيخ ان فتح ستولي مسؤولية كبرى حاليا لمحاسبة كل االشخاص الذين تبوأوا مواقع داخـل                 : غزة

 اننا حتى من على مواقع المعارضة سنقوم        ,اضافو. الحركة وداخل السلطة وكانوا مسؤولين عن هذا التراجع       
  . بعملية تقييم ذاتي شاملة جداً، لمحاسبة هؤالء االشخاص

  27/1/2006الشرق األوسط 
  

  الشعب اختار المقاومة  : الجبهة الشعبية .19
إن إعالن حماس فوزها في االنتخابات التـشريعية يـدل علـى أن الـشعب               :  قال ماهر طاهر أمس    :ب.ف.ا

يطرح سؤاالً حول أوسـلو والمـستقبل       , تطور كبير  إن فوز حماس  : واضاف . خياره خيار المقاومة   الفلسطيني
  .السياسي

  27/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الفصائل ترحب وأبو العينين يستبعد تبدل المرجعية في لبنان  .20
لعينين أن الحركـة    واكد سلطان أبو ا   . عاشت مخيمات الالجئين في منطقة صور حالة الترقب على مدى يومين          
ورأى أن فوز حماس بأكثرية المقاعد      . تتقبل النتائج التي قررها الشعب الفسطيني، فهذه هي اللعبة الديموقراطية         

سيجعل أداءها مختلفا وستتعاطى مع البيت الفلسطيني من زاوية أخرى والتفاوض الـذي كـان محرمـا مـع                   
فلسطينية لن تتبدل في لبنان بعد اإلنتخابات في فلـسطين          واكد أن موازين القوى ال    . اإلسرائيلي سيصبح محلال  

وأن فتح لن تدخل في مبارزة مـع        . فلكل أرض مالئكة وإذا اعتقدت حماس أو غيرها عكس ذلك تكون مخطئة           
ومن يحمل هم الالجئين ويشكل سندا لهم وينطق باسمهم هـو           . أحد، لكن المرجعية في مخيمات لبنان معروفة      

  . منظمة التحرير
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 27/1/2006فير الس
  

  قصف مغتصبة شرقي غزةترد بالمقاومة واستشهاد طفلة بنيران االحتالل  .21
مصادر فلسطينية قالت ان الطفلة الفلسطينية آية       أن  : الفت حداد من مراسلته    26/1/2006 48 عرب   ذكر موقع 

لطـرف  مصادر انها تلقت معلومـات مـن ا       الوذكرت   .استشهدت بالقرب من معبر كيسوفيم وسط قطاع غزة       
طبيـة ان   المصادر  الوقالت   .االسرائيلي تفيد بان جنوده اطلقوا النار تجاه احد الفلسطينين عند معبر كوسوفيم             

  .طفلة اصيبت بعدة اعيرة نارية فى انحاء متفرقة من جسدهاال
ألوية الناصر صالح الدين، ووحدات لكتائب األقـصى،        أن   27/1/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     وجاء في 

مشيراً إلى أن هذا القـصف       في بيان مشترك أنهما تمكنتا من إطالق صاروخين باتجاه مغتصبة نتيف هعسراة           
  . الطفلة آيةبقتلجاء رداً على قيام قوات االحتالل 

  
  وتنتظر ما ستفعله حماس ... مخيمات بيروت فخورة .22

زغاريد عامـة وعلنيـة، وهـي       لم تخرج مخيمات بيروت في مسيرات ابتهاجية، ولم تستقبلها ب         :  سعدى علوه 
المعروفة بعدم وجود امتداد واسع لحركة حماس بين أرجائها على غرار ما هو موجود في بعـض مخيمـات                   
الجنوب والشمال؛ فاالنتماء السياسي لم يكن وحده السبب، وإنما هناك عامل الطقس، وعتب الكثيرين على عدم                

ى لقمة العيش التي تضيق الخناق علـى سـكان المخيمـات            احترام أصواتهم والسعي إلى إشراكهم باإلضافة إل      
حماس أو فتح، كلنـا بالنهايـة        . المتروكين والمحاصرين بالهموم والمشاكل والفقر واإلهمال من كل الجهات        

الـشعور   . فالمهم هو ان يعمل الرابح لمصلحة فلسطين ولتحرير األراضي المقدسة         أحدهم،  فلسطينيون، يقول   
 لدى شريحة واسعة من أهالي المخيمات، ولكنـه فخـر بديموقراطيـة وسـلمية العمليـة                 بالفخر كان مشتركاً  

ولكن المحك األساسي لحماس، بالنسبة للفلسطيني اليساري، بدأ اليوم خليهم يستلموا الـسلطة ورح              . أالنتخابية
  ؟إن شاء اهللا ما يصيروا فاسدين متل السلطة الحالية، بدنا نشوف. نشوف

 27/1/2006السفير 
  

  أسير من نابلس يحصد المرتبة األولى بانتخابات المدينة .23
 في النقب حيث يقبع األسير أحمد الحاج علي فـور           3تعالت التكبيرات بسجن أنصار      : أمين أبو وردة  ،   نابلس 

 ألف من أصـوات المقتـرعين فـي         40ورود اتصال هاتفي من خارج السجن يفيد بأنه حصل على أكثر من             
ويقول المرشح الفائز إنه فخور بالنتائج واألجواء التي جرت فيهـا           . ه على المرتبة األولى   محافظة نابلس وتربع  

  . ويعتبر هذا الفوز فوزا لكل األسرى استشعاراً منهم بضرورة إبقاء قضية األسرى حية في نفوسهم
  26/1/2006صوت الحق والحرية 

  
  شاركتها  إسرائيل لن تفاوض حكومة فلسطينية برئاسة حماس أو م: أولمرت .24

أمس، اثناء جلسة أمنية استشارية ما بعد نتائج االنتخابات الفلسطينية التي أسفرت عن فوز حماس                قال اولمرت 
اذا قامـت حكومـة فلـسطينية       : وأضاف. إن حكومة فلسطينية بقيادة حماس لن تكون شريكة في المفاوضات         
وطالـب  . رهاب وسيتجاهلها العالم واسرائيل   برئاسة حماس او بمشاركتها ستنقلب هذه الحكومة الى داعمة لال         

المسئولين االسرائيلين بالتروي قليال ومتابعة التطورات في الجانب الفلسطيني مع التـصميم علـى الموقـف                
 في اجتماع عقده بعد النتـائج  هوجاءت اقوال االسرائيلي ومطالبة السلطة الفلسطينية بمحاربة ما أسماه باالرهاب   

وذكرت مصادر استخباراتية اسرائيلية خـالل االجتمـاع أّن         . زة االمنية وليفني، وموفاز   شارك فيه قادة االجه   
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وعبرت المصادر عن خشيتها من قيام فصائل من فتح بعمليات           .حماس ستحافظ على التهدئة في الفترة القادمة      
  . داخل اسرائيل كتعبير عن خيبة املها

  27/1/2006 48عرب 
  

   السلطة في أعقاب صعود حماس وقف عملية تحويل األموال إلى .25
إلى السلطة الفلسطينية في     أعلنت إسرائيل، أنها ستقوم بتحويل أموال الضرائب التي تمت جبايتها على المعابر           

وصرحت مصادر سياسية إسرائيلية أن القرار بعدم اتخاذ خطوات عمليـة ضـد الـسلطة                .مطلع الشهر القادم  
وأفـادت التقـارير     !ح تركيبة الحكومة الجديدة وحصة حمـاس فيهـا        يتصل فقط باألسابيع القادمة ريثما تتض     

اإلعالمية أن المدير العام لوزارة المالية قال أنه من الممكن أن تقوم إسرائيل بوقف عملية تحويل األموال إلـى               
نخشى من الوصول إلى مشاكل عملية في كيفية        : وقال .السلطة الفلسطينية في أعقاب صعود حماس إلى السلطة       

وبحسب المدير العام لـوزارة      .متابعة المباحثات حول التعاون اليومي مع من يسعى إلى القضاء على إسرائيل           
المالية فإن ميزانية السلطة الفلسطينية تعتمد أساساً على تحويل أموال الضرائب التي تقوم إسـرائيل بجبايتهـا                 

 اإلتصاالت بين الدول المانحـة للـسلطة        ونقلت المصادر ذاتها عن منسق     .للسلطة وعلى مساعدات السعودية   
الفلسطينية من قبل البنك الدولي، قوله أنه يعتقد أن الدول المانحة ستوقف تحويل المساعدات الماليـة للـسلطة                  
نتيجة لصعود حماس بذريعة عدم الوضوح، وأضاف أن المشكلة ستثور وتصل أوجها في األسبوع القادم عندما                

  !ر قادرة على دفع رواتب موظفيهاتكون السلطة الفلسطينية غي
  27/1/2006 48عرب 

  
  أرفض دولة حماسستان : نتانياهو .26

واعتبر ان فوز حماس الدرامي     . من قيام دولة حماسستان    في لهجة تنضح بالعنصرية والتحريض حذر نتانياهو      
عن المكيـاج   والكاسح سيحول السلطة الفلسطينية إلى نظام متطرف على غرار إيران وطالبان، بصرف النظر              

  )ب.ا. (الذي ستستخدمه حماس
 26/1/2006البيان 

  
  حماس طرف خطير: كتساف .27

. إذا كانت وجوه حماس متجهة نحو السالم      : قال موشيه كتساف، الخميس معقبا على نتائج االنتخابات الفلسطينية        
:  قال هإال أن . السالمواذا اعترفت الحركة بحق قيام دولة اسرائيل وتراجعت عن االرهاب سنستطيع التقدم نحو              

  . حماس طرف خطير وقام في االيام األخيرة ودعا الى استمرارية االرهاب
  26/1/2006 48عرب 

  
  ن كل العالمعحماس ستعزل الفلسطينيين : بيرس .28

ولد وضع جديد وعلى حماس أن تقرر ما اذا كانت ستبقى           : قال شمعون بيرس، في لقاء الملك االردني عبد اهللا        
بيا وفي حال استمرارها فإنها ستعزل الفلسطينيين من كل العالم االمر الذي سـيؤدي الـى وقـف                  تنظيما ارها 

  . المعونات الدولية للفلسطينيين
  26/1/2006 48عرب 

  
   سنقوم بخطوات أحادية الجانب ولن نوافق على تجميد العملية السياسية:بيرتس .29
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 سيجري في السلطة الفلسطينية عندما يقرر ابو مازن         سننتظر ونرى ماذا  : عقب عمير بيرتس على النتائج قائالً     
اذا اجبرنا فسنقوم بخطوات أحادية الجانب ولن نوافق على تجميـد           : وأضاف .ما اذا كان سيبقى رئيسا للسلطة     

  . ألن هناك موضوعات متعلقة بنا فقط والتغييرات في السلطة الفلسطينية لن تقلبنا إلى رهائن. العملية السياسية
  26/1/2006 48عرب 

  
  ! الفاشي ايتام يدعو الى اغتيال جميع منتخبي حماس للتشريعي .30

عقّب عضو الكنيست اليميني المتطرف، ايفي ايتام على نتائج االنتخابـات           : 26/1/2006 48عرب  نشر موقع   
يجـب  : وأضاف .يجب على الحكومة االسرائيلية تصفية كل ممثلي حماس في البرلمان         : التشريعية الفلسطينية 

  .  قلب قائمة حماس في المجلس التشريعي الى قائمة الشاباك للتصفية
قال ان على محمود الزهـار أن         ايتام أنتل أبيب نظير مجلي      في 27/1/2006الشرق األوسط   وذكر مراسل   

يرسل باقة ورد الى اولمرت، ألن خطة الفصل التي وقف وراءها اولمرت وما أعقبها من تـصريحات حـول                   
  . يل لتنفيذ انسحاب آخر من طرف واحد في الضفة الغربية، هما السبب في فوز حماساستعداد اسرائ

  
  لن نجري اتصاالت مع ممثلي حماس: تل أبيب .31

ونقلت وسـائل    .أكدت تل أبيب على لسان مصادر رسمية أنها لن تجري اتصاالت مع ممثلي حماس             : الناصرة
دم إجرائها أي اتصاالت أو لقاءات مع ممثلي حمـاس          اإلعالم العبرية عن المصادر قولها إن إسرائيل تؤكد ع        

 .مشيرة إلى أن هزيمة فتح عليها أن تشكل مصدر قلق للفلسطينيين أنفـسهم            . كونهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي    
وهددت المصادر بأنه في حالة تشكيل حكومة فلسطينية تهيمن عليها حماس فإن دول العـالم وفـي مقـدمتها                   

  .ول األوروبية ستكف عن تقديم أي مساعدات مالية للسلطة الفلسطينيةالواليات المتحدة والد
  26/1/2006قدس برس 

  
   بتنفيذها خطة االنفصال قدمت النصر لحماس إسرائيل :هندل .32

قال رئيس كتلة االتحاد الوطني النائب هندل إن الحكومة بتنفيذها خطة االنفصال قدمت النصر لحركة حمـاس                 
  .الخطوة دلت للفلسطينيين على أن اإلرهاب وحده قادر على دحر إسرائيلعلى طبق من ذهب، ألن هذه 

  26/1/2006قدس برس 
  

   نتائج االنتخابات الفلسطينية تحدث زلزاالً سياسياً:شتاينتس .33
 يوفال شتاينتس رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أن نتائج االنتخابات الفلسطينية تحـدث زلـزاالً                اعتبر

 .على فشل مريع ارتكبته إسرائيل بسماحها لحماس بالمشاركة في االنتخاباتسياسياً وتدل 
  26/1/2006قدس برس 

  
  يجب التحدث مع حماس ألنها قد تكون شريكة للسالم : كتلة السالم اإلسرائيلية .34

ـ               : ياسر العقبي  ون قالت كتلة السالم اإلسرائيلية إن على الحكومة اإلسرائيلية أن تتحدث مع حماس ألنها قد تك
وأضافت الحركة أن الخيار المصيري، هو إما تدهور الوضع وسفك الدماء، أو فرصة لـسالم               . شريكة للسالم 

لحكومة إسرائيل كانت عشرات وحتى مئـات الفـرص         : وجاء في بيان الكتلة    .ثابت تكون حماس شريكة فيه    
لقد نجح  .  على حليب انسكب   اليوم ال يمكن البكاء   . للتفاوض مع فتح ومحمود عباس، ولكنها تملصت باستمرار       

إن نجاح حماس ينطوي على خطر      : وأضافت الكتلة . الشعب الفلسطيني في إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة      
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هناك خطر كبير بأن تتوقف أية عالقات ومفاوضات بين الشعبين، وتـدهور            : فظيع ولكن فرصة كبيرة لشعبين    
ك فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاقية سالم، سالم قـوي          ولكن توجد هنا  . الوضع إلى فوضى وسفك دماء فظيع     

إن الرد على سؤال أي السيناريوهات ستتحقق، متعلق بالقرارات التـي           . شريكة كاملة فيه   وثابت تكون حماس  
 .سيتخذها قادة حماس في األيام واألسابيع القريبة القادمة، ولكن ليس أقل من ذلك بقرارات حكومـة إسـرائيل                 

قد تفاوضت إسرائيل مع منظمة التحرير قبل مدة طويلة من إلغاء الميثاق الفلـسطيني، ووقعـت                ل: وأكد البيان 
المفاوضات أدت إلى تفريغ الميثاق من محتواه، وهكذا األمر بالنـسبة           . على اتفاقات ونفذتها على أرض الواقع     

يل، وإلسرائيل بالحكومة   فإن التفاوض معها سيكون بمثابة اعتراف متبادل، لحماس بوجود دولة إسرائ          : لحماس
  . الفلسطينية الجديدة حتى لو قامت حماس بتركيبها

  27/1/2006 48عرب 
  

   يحملون إسرائيل مسؤولية هزيمة فتح  48فلسطينيو  .35
 في احاديث خاصـة للخلـيج علـى ان          48أجمع ممثلو االحزاب العربية داخل أراضي        : وديع عواودة  ،القدس

نقالب في الساحة الفلسطينية جراء تجريد السلطة الوطنية من ايـة مكاسـب             االحتالل لعب دورا في حدوث اال     
واستهجن محمد بركة تظاهر المسؤولين اإلسرائيليين بالصدمة حيال فوز حماس، مؤكدا            سياسية تقدمها لشعبها  

وأضاف إسرائيل حصدت ما زرعته بأيديها من يأس فـي الـشارع            . أنهم آخر من يستطيع التحدث عن مفاجأة      
لسطيني بعدما اقفلت كل اآلفاق السياسية وجردت القيادات الفلسطينية من أي إنجازات سياسية حتـى بـات                 الف

وأشار إلى ان السلطة لم تقدر على تقديم الشهادات بأنها احرزت            .طبيعيا ان يذهب الفلسطينيون الى خيار آخر      
واعتبر عبد المالك   . اوض حاجة ضرورية  تقدما نحو الحرية واالستقالل، الفتا الى ان حماس ايضا تعي ان التف           

 اإلسرائيلي تماما كما ان شارون كان هو القـادر          -دهامشة ان حماس هي القادرة على حل الصراع الفلسطيني        
واعتبر واصل طه ان النتائج كانت حالة طبيعية افرزتها          .الوحيد في إسرائيل على صنع السالم مع الفلسطينيين       

طة عجزت عن تقديم ما وعدت به وأضاف يبدو ان حماس فازت في الوقـت               ظروف االحتالل خاصة ان السل    
غير المناسب حيث ستضعها النتائج تحت كاهل مسؤوليات جسام وأمام تحديات محلية ودولية وأرجح ان تغير                

الى ذلك أشار طلب الصانع إلى ان الشعب الفلسطيني برمته هو الفـائز             . الحركة مواقفها وتصبح اكثر واقعية    
 االنتخابات الديمقراطية بصرف النظر عن نتائجها فهو قرر ما يريد وينبغي احترام النتائج، وأضاف يشكل                بهذه

  .انتصار حماس إشارة اولية لظاهرة التغيير في العالم االسالمي والتي تضع العالم أمام تحد ثقافي وديمقراطي
  27/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  برهنت حماس أننا نهزم بالقوة فقط : مينعاصفة في إسرائيل تعزز موقف الي .36

أثار فوز حماس المدوي في االنتخابات التشريعية الفلسطينية عاصـفة فـي إسـرائيل وعّمـق                : حلمي موسى 
االنقسام بين أحزابها، كما عزز موقف اليمين اإلسرائيلي الذي شن هجوماً على كديما، وزعيمه الحالي أولمرت                

ترافق ذلك مع بدء مداوالت أمنيـة      . زام الصمت في كل ما يتعلق بهذه القضية       الذي طلب من جميع الوزراء الت     
وسياسية للبحث في التطورات المثيرة التي مثلها فوز الحركة بغالبية أصوات الناخبين الفلـسطينيين واسـتقالة                

خبارات التي لـم    حكومة قريع فيما وجه العديد من الساسة والمعلقين اإلسرائيليين انتقادات شديدة ألجهزة االست            
وحملت األحزاب اإلسرائيلية المعارضة لكديما، على توجيـه        . تنجح في توقع نتيجة كهذه لالنتخابات الفلسطينية      

واعتبرت هذه األحزاب أن هذا التوجيه يشبه التزام المتهم بحق السكوت من            . أولمرت لوزرائه بالتزام الصمت   
إن فوز حماس هو إحدى نتائج السياسة التـي          الليكود والعمل    وقال حزبا . أجل أال يدين نفسه في جريمة معينة      

وبدأت قيادة حزب العمل مناقشات داخلية لبحـث أمـر فـوز            . انتهجها شارون وأولمرت في األعوام األخيرة     
 إن الشعب الفلـسطيني قـرر       :وقال عمير بيرتس  . حماس في االنتخابات وأثر ذلك على االنتخابات اإلسرائيلية       
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ات متطرفة ال ترى في العملية السلمية عنصراً مركزياً، ولذلك فإن حماس ال يمكـن أن تكـون             منح الدعم لجه  
 :وفي جلسة لكتلة الليكود في الكنيست لبحث أمر انتصار حمـاس، قـال نتنيـاهو              . عنواناً وفق دربها ونهجها   

ى مـسافة لمـسة مـن       عل. وهذا يحدث فقط على بعد كيلومتر واحد منا       . ينهض أمام أنظارنا كيان تابع إليران     
وهذا حدث تأسيسي أنشأ دولة اإلسالم المتطرف، الملطخة أيادي كل          . مطار اللد، من القدس ومن مدن الساحل      

فاالنسحاب المجاني من غزة وشـمالي      . وهذا يوم لحساب النفس، ألن العنوان كان على الجدار        . قادتها بالدماء 
 قبل أكثر من عام، من أن خطة الفصل ستقود إلى تعزيـز             وقال إنه حذر،  . السامرة منح حماس الورقة الرابحة    

وعلى وجه العموم، فإن انتصار حماس أثار عاصفة هائلة فـي صـفوف اليمـين            . حماس وإضعاف أبو مازن   
اإلسرائيلي الذي أشار قادته الى أن الفلسطينيين صوتوا بذلك ألولمرت وكديما، وأنه على طبق خطة الفـصل                 

وحماس برهنت للفلسطينيين أنه فقط بـالقوة يمكـن هزيمـة           . ا النصر إلى حماس   الذهبي، قدمت حكومة كديم   
وقد دعا أولمرت وزيري الدفاع والخارجية وقادة الجيش والشاباك والشرطة وعددا من كبار             . إسرائيل وطردها 

 وطلب من المـشاركين بلـورة     . المستشارين في مقدمتهم فايسغالس للمشاركة في مداوالت تتعلق بفوز حماس         
وبحسب كل التقديرات، فإن رئاسة الحكومـة       . تصورات لعمل الهيئات التي يرأسونها والتقدم باقتراحات للعمل       

وشددت بعض المصادر المقربـة مـن       . اإلسرائيلية استوعبت أمر نجاح حماس وباتت تنظر للخطوات الالحقة        
الثين في المئة من المجلـس      أولمرت على أن انتصار حماس الساحق أفضل إلسرائيل من فوزها بعشرين أو ث            

فهذا الفوز الكبير يظهر للعالم أن منظمة إرهابية هي التي تقف على رأس السلطة الفلسطينية، وهذا                . التشريعي
ما يقود بالضرورة إلى رد فعل شديد من جانب كل من أميركا وأوروبا ويشكل ضغطاً على المنظمة من أجـل                    

  . نزع سالحها
رتس ألوف بن أن أولمرت وقع في مأزق حقيقي حيث أن عليه االختيار بين أمرين               ويرى المراسل السياسي لهآ   

إذا أظهر اعتداال أو مرونة بشأن فوز حماس في االنتخابات فإن خصمه اللدود نتنياهو، سـيكون                : أحالهما مر 
سـيعرض  وفي المقابل،   . قادراً على تأسيس حملته االنتخابية على قاعدة أن خطة الفصل كانت جائزة لحماس            

التهديد بقطع العالقات مع الفلسطينيين والمقاطعة وعرقلة وصول األموال وخطوات عقابية أخـرى، أولمـرت               
بالتدريج لضغوط دولية شديدة تطالبه باحترام نتائج انتخابات ديموقراطية شرعية، ومنع انهيار نظام الخـدمات               

رت عمل في األيام األخيرة على كـسب الوقـت   وأشار بن إلى أن أولم   . االجتماعية والعامة في مناطق السلطة    
ومنع األجهزة المختصة من تقديم توصيات عمالنية قبل ظهور نتائج االنتخابات، بل انه أمر بفرض حظر نشر                 

ومع ذلك خلص بن إلى أن فوز حماس يعـزز مواقـف كـديما علـى الـصعيد                  . على المداوالت بهذا الشأن   
ففوز . مدى المنظور، كل إمكانية إلجراء مفاوضات حول التسوية النهائية        اإلسرائيلي الداخلي ألنه يدفن، على ال     

  . حماس يعزز منطق الال شريك الذي تعلنه كديما
 27/1/2006السفير 

  
  بعد فوز حماسإسرائيل تصاب بصدمة: إذاعة الجيش اإلسرائيلي .37

إسرائيل تـصاب   : سي بالقول  فتحت إذاعة الجيش اإلسرائيلي برنامجها االخباري الرئي       : أسعد تلحمي  ،الناصرة
إنها في ارتباك وبلبلة ألنها لم تستعد كما ينبغي ولم تبلور خطواتها المستقبلية وقد كان أمامها متـسع                  . بصدمة

وأضافت ان استعجال أولمرت باستدعاء وزيري الدفاع والخارجية ورؤسـاء المخـابرات وقـادة              . من الوقت 
لحاصل جراء القنبلة أو الهزة من العيار الثقيل التي فجرها فـوز  الجيش الى جلسة مشاورات، تعكس االرتباك ا     

إنها ال تفقـه مـا   . حماس، إذ ليس لدى هذه الحكومة سياسة واضحة ال في المستوى التكتيكي وال االستراتيجي      
وتابعت إن النتائج لم تصدم إسرائيل فحسب، إنما أيضاً وجهت صفعة الى الواليات المتحـدة               . عليها فعله اآلن  

التي ظنت أن الديموقراطية المنشودة ستدفع برئيس السلطة الفلسطينية الى تفكيك البنى التحتية لحماس لكن يبدو                
وعلى رغم الصمت الرسمي، نقلت اإلذاعة العبرية الرسـمية          .اآلن أن حماس هي التي فككت سلطة أبو مازن        
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لسطينية إرهابية خلف الباب، ما يحـتم رداً        عن مصادر سياسية رفيعة قولها إن نتائج االنتخابات جاءت بدولة ف          
وكررت تأكيد إسرائيل على أنها لن تجري مفاوضات مع تنظيمات إرهابيـة، وان المـشكلة               . مدروساً وصعباً 

باتت في الدرجة األولى مشكلة الفلسطينيين أنفسهم الذين اختاروا حماس وعليهم اآلن مواجهة ضـائقة ماليـة                 
مالي للسلطة، وهذا ما ستقوم إسرائيل بالدعوة اليه من خـالل عالقاتهـا مـع               كبرى ستنجم عن وقف الدعم ال     

رأى أقطاب حزب المتدينين مفدال ان الفلسطينيين اقروا بتـصويتهم ان إرهـاب              و .الواليات المتحدة وأوروبا  
  .االنتحاريين وقذائف القسام أخضعا حكومة شارون حين اقتلعت هذه المستوطنين من غزة

  27/1/2006الحياة 
  

   عن فوز حماس الحكومة االسرائيلية مسؤولة :شالوم .38
 حمل سلفان شالوم، الحكومـة  :الناصرة امال شحادةنقالً عن مراسلتها في     27/1/2006الرأي األردنية   نشرت  

 لعدم اتخاذها كافة االجراءات لمنع مشاركة حماس في االنتخابـات وقـال ان              فوز حماس االسرائيلية مسؤولية   
  .  المنطقة خمسين عاما الى الوراءالنتيجة ستعيد

شالوم اعتبر ان فوز حماس لـه  أن رام اهللا تغريد سعادة    في 27/1/2006االتحاد االماراتيـة    وذكرت مراسلة   
 واضاف كان يجب اال تقبل الحكومة بالسماح لحماس         .طابع رمزي النه يأتي بينما نحيي اليوم العالمي للمحرقة        

  .ا بان هتلر وصل ايضا الى السلطة بشكل ديموقراطيبالمشاركة في االنتخابات مذكر
  

   وعزز قوة حماس السلطة انسحاب غزة أضعف :بيلين .39
 رأى زعيم حزب ياحد يوسي بيلين، أن انسحاب إسرائيل من غزة بشكل أحادي الجانب               : أسعد تلحمي  ،الناصرة

ت إمكانية التوصل الى تسوية     وزاد انه ما زال   . من دون التنسيق مع السلطة، أضعف األخيرة وعزز قوة حماس         
 .مع جهات معتدلة في السلطة قائمة

  27/1/2006الحياة 
 

  جيش االحتالل عززت جهوزيتها لمواجهة أي طارئ .40
 افادت االذاعة االسرائيلية ان قوات جيش االحتالل عززت جهوزيتهـا لمواجهـة أي              : أسعد تلحمي  ،الناصرة

المتوقع ان تنظمها حماس وانها تأخذ في الحسبان حصول         طارئ واحتمال ان تعم الفوضى في مسيرات النصر         
  .مواجهة بين أجهزة األمن المحسوب أفرادها على فتح والمحتفلين من حماس

  27/1/2006الحياة 
  

 اسرائيل تحرض على الحكومة االرهابية  .41
ية ليفني امـس    ساد الشعور بالصدمة الوسط السياسي االسرائيلي ووجهت وزيرة الخارج        :  فاتنة الدجاني  ،القدس

بعد تولي حماس السلطة فان من الضروري لالتحاد االوروبـي ان يعلـن          : نداء الى االتحاد االوروبي جاء فيه     
 . بوضوح ال لبس فيه انه ال يمكن ان يكون هناك تفهم اوروبي لعملية تنشأ عنها حكومة ارهابية

  27/1/2006الحياة 
  

  تخبط شامل في إسرائيل من فوز حماس .42
 سادت حالة تخبط شاملة في الحلبة السياسية والعسكرية االسرائيلية، صباح أمس، عندما             : نظير مجلي  ،تل أبيب 

ولوحظ أن القادة االسرائيليين اتخذوا مواقف      . نتخاباتاالبات واضحا ان حركة حماس أحرزت فوزا ساحقا في          
فس الحزب اطلقت مواقـف     فحتى في ن  . مختلفة، وفي بعض األحيان متضاربة من موضوع التعامل مع حماس         



 

 16

علـى  . متناقضة، وكذلك في الجيش، بل إن بعض القادة تكلموا في المساء بشيء مناقض لما قالوه في الصباح                
سبيل المثال فإن بن اليعيزر، تحدث في الصباح ببالغ الغضب ضد الشعب الفلسطيني، فقال ان اختياره حمـاس            

وتناقض بذلك مع حديثه قبـل     .  من يفاوض هذه الحركة    خطوة خطيرة وضياع فرصة وإنه لن يجد في اسرائيل        
يوم واحد، الذي قال فيه انه في حالة غيرت حماس نهجها تجاه اسرائيل ونزعت سالحها فإنها لن تعود حماس،                   

وعاد بن اليعيزر ليجدد تصريحه األول ويقول ان علـى          . لذلك فإنه ال يمانع في التفاوض معها في تلك الحالة         
  . ظر كيف تتصرف حماس وبعدها تقرر كيف ترداسرائيل أن تنت

  27/1/2006الشرق األوسط 
  

   فوز حماس نتيجة التنازالت اإلسرائيلية  :الليكود .43
قال الناطق االعالمي بلسان الليكود، النائب جدعون ساعر، ان نتائج االنتخابات الفلسطينية تؤكـد ان سياسـة                 

ضفة الغربية ومبادىء االنسحاب المجاني مـن المنـاطق   الهرب االسرائيلي من غزة والطمع بهرب آخر من ال   
الفلسطينية، كلها تشكل عناصر ضعف تبثه اسرائيل الى الفلسطينيين وتشجعهم على انتخاب قادة يطلبون المزيد               

  . والمزيد من هذه التنازالت
  27/1/2006الشرق األوسط 

  
  صدمة بإسرائيل بعد وصول حماس للسلطة  .44

ت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على الفوز العريض لحماس فـي انتخابـات ارتباكـا              عكست تعليقا : محمد أحمد 
وتحت عنوان أعضاء الكنيست غاضـبون لفـوز         .وشعورا بالصدمة والقلق بين األوساط السياسية اإلسرائيلية      

ن إ: قال رئيس الـشعبة اإلعالميـة بكاديمـا دان اراد   : حماس، كتبت معاريف بموقعها على اإلنترنت الخميس      
أولمرت ال يجد ما يقوله للشعب اإلسرائيلي بعد أن جلب بعنده وضعفه حماس للسلطة، وذلك عندما أوقف قرار                  

وفي تحقيق آخر يظهر ارتباك وقلق الحكومة اإلسرائيلية مـن فـوز            .شارون بمنع مشاركة حماس باالنتخابات    
لى وشك الوقوع في إسرائيل مـن قبـل   إن الجيش اإلسرائيلي يعتقد أن هجوماً كبيراً ع     : حماس، قالت معاريف  

على خلفية نتائج االنتخابات تستطيع حماس أن تطلب مناصب هامة فـي            : ونقلت عن ضابط كبير قوله     .حماس
السلطة، وإذا لم تنضم إلى االئتالف أو تحصل على الملفات التي تهتم بها، فإنهـا قـد تعـود إلـى العمليـات        

أن فوز حماس   : كما جاء في صحيفة هتسوفيه     . نضبط أنفسنا هذه المرة    التفجيرية، وإذا عادت حماس إليها، فلن     
واعتبـرت أن    .يشكل إنذارا أخيراً لكل اليهود في العالم، بوجود خطر حقيقي على وجودهم بمنطقـة الـشرق               

الحكومة اإلسرائيلية واإلدارة األمريكية مسئولتان عن فوز حماس، لتأييدهما لخطة االنسحاب اإلسرائيلي مـن              
  .ةغز

فأشارت في تقرير لها تحت عنوان فوز حماس هل يعني فشل المخابرات اإلسرائيلية؟،              أما يديعوت أحرونوت  
وأوضحت أن ضـباطاً     .جيش وهم يتابعون نتائج االنتخابات الفلسطينية     الإلى الصدمة التي انتابت كبار ضباط       

التي قدمت قبل عدة أسابيع تقارير للقيادات       بالجيش اعتبروا إنجاز حماس فشال حقيقيا لشعبة أمان المخابراتية،          
وطالب هؤالء الضباط بضرورة إعادة تقييم خطـة         .العليا بالجيش، ولرئيس الوزراء تفيد بأن حماس لن تفوز        

العمل الخاصة برصد تحركات الفصائل الفلسطينية، ومخططاتها اإلستراتيجية، وإعادة هيكلة القائمين على عمل             
ورأى الضباط أن حكومتهم هي التي صنعت حماس، وأضـعفت           . داخل شعبة أمان   الدراسات الخاصة بحماس  

فتح عندما أخذت تطالب األخيرة بتقديم المزيد من التنازالت، ويعتقدون أن حماس قد تنفذ بعض التفجيرات ضد                 
أن ورأت يديعوت في تحقيق حول فرص استمرار عملية السالم بعد فوز حمـاس،               .إسرائيل في الفترة المقبلة   

فوز حماس هو نهاية للتسوية السلمية في المنطقة، وربطت بين فوز حماس والتفوق الديموجرافي الفلـسطيني                
ولفتت إلى أن إسرائيل ستضطر اآلن لترسـيم الحـدود           .على نظيره اليهودي في األراضي الفلسطينية المحتلة      
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فاً من العمليات التي ستنفذها حمـاس       التي طالما ماطلت فيها بحجة عدم وجود شريك، لكنها سترسمها اآلن خو           
  .باعتبارها السلطة الحاكمة في المناطق الفلسطينية

  26/1/2006اسالم أون الين 
  

 إسرائيل تشعر باليأس لفوز حماس في االنتخابات    .45
وفي شوارع الدولـة     . استمع اإلسرائيلي آفي زانا في رعب ألنباء فوز حماس في االنتخابات           :رويترز،  القدس
.  أظهر الفلسطينيون وجههم الحقيقي بانتخاب حمـاس       :زقال زانا  .دية كان هناك قلق شديد من فوز حماس       اليهو

قـال المحلـل اإلسـرائيلي       و .هذه الجماعة ال تريد السيطرة على السلطة انها تريد السيطرة على كل اسرائيل            
علينا ان نرى   .  إلحداث تغيير  وانما انتخبت .  حماس لم تنتخب لتنفيذ الهجمات ضد اسرائيل       :يوخانان تسوريف 

 من الصعب أال تكون اكثر تـشاؤما اآلن حـول        :وقال شيمي بروتمان المرشد السياحي     .كيف ستتطور االمور  
وعلى اسرائيل ان   . يمكن ان نرى ان المكان كله قد انخرط في مزيد من العنف           . احتماالت عملية صنع السالم   

 لو كان شارون قادرا على االستمرار لكانـت األمـور           :تجروقال يوسي امزاليك صاحب م     .تخطو بحذر شديد  
 . إنه يعرف كيف يتعامل مع حماس. أفضل

  الغد األردنية
  

  إسرائيل فشلت في ردع صواريخ المقاومة  : يعلون .46
في خلق رادع قوي     أكد موشيه يعلون الرئيس السابق ألركان الجيش اإلسرائيلي أمس فشل الحكومة اإلسرائيلية           

إن االنسحاب أحـادي    : وقال أمس  .يخ الفلسطينية التي تطلق من غزة على التجمعات االستيطانية        أمام الصوار 
الجانب فسر على أنه هروب من خطر الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع وأن إسرائيل أيضاً لم تخلق رادعـاً                  

ماية إسرائيل، ويجب    ليست كافية لح   67وأضاف أن حدود حزيران     . مستقبلياً ضد هذه الصواريخ حتى اللحظة     
  )ا.ب.د. (1967توسيعها ألن الفلسطينيين ال يعترفون بحق إسرائيل في العيش حتى في حدود 

  27/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  1967من االسرائيليين يؤيدون حال دائما في حدود% 42 .47
ة العاشرة للتلفزيـون    قال استطالع اسرائيلي للرأي، نشر الخميس في هآرتس والقنا        : الناصرة،  برهوم جرايسي 
من االسرائيليين يؤيدون ابرام اتفاق للحل الدائم مع الفلسطينيين علـى أسـاس حـدود               % 42االسرائيلي، ان   

  يعارضون هذا الحل، % 45، مقابل 67حزيران 
  27/1/2006 الغد األردنية

  
 تعزز كديما وتقدم العمل .48

ناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي، ان كديما تقدم       أظهر استطالع اسرائيلي للرأي، نشر الخميس في هآرتس والق        
 مقعدا، في نفس االستطالع في االسبوع الماضي،        41 مقعدا في الكنيست، مقابل      120 مقعدا من أصل     44نحو  

 مقعدا، ويعزو محللو االستطالع هذه      14 مقعدا، أما الليكود فقد تراجع الى        21في حين ارتفع تمثيل العمل الى       
، 48 مقاعد للكتل الثالث التي تمثل فلسطينيي        10واعطى االستطالع نفسه    . تركيبة القوائم الثالث  التغيرات الى   

هذا وأظهر استطالع للرأي لمعاريف، نتائج مختلفة نوعـا، فقـد مـنح             .بارتفاع مقعدين عن وضعيتهم الحالية    
 ثمانية مقاعد للكتل الناشـطة       لليكود، وابقى االستطالع على    13 للعمل و  22 مقعدا لكديما مقابل     41االستطالع  
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، واشار أيضا الى تحسن وضعية ياحد ميرتس، ليرتفع الى ستة مقاعد، في حين ان استطالع                48بين فلسطينيي   
 .هآرتس، منح هذا الحزب ثالثة مقاعد فقط

  الغد األردنية
  
  
  

 الملياردير اليهودي بيريسوفسكي يهدد بقلب نظام الحكم في روسيا .49
. وفسكي الملياردير اليهودي باستمراره في تدبير محاولة االطاحة بنظام فالديمير بوتين          اعترف بيريس : موسكو

واتهم النظام القائم بأنه    . وقال انه يعمل خالل السنة ونصف السنة االخيرة من اجل االستيالء على السلطة بالقوة             
 صار من الحتمي اجراء التغيير      فقد الشرعية بعد ان اقدم على اتخاذ عدد من االجراءات غير الدستورية، ولذا            

واذ اتهم السلطة القائمة بانها تسير بروسـيا نحـو الهاويـة وحّملهـا              . من خالل االستيالء على السلطة بالقوة     
مسؤولية ضياع شمال القوقاز وانحسار التأثير على مناطق الفضاء السوفياتي السابق، قال بان لديـه الكثيـرين      

 كان يتوقـع امكانيـة      1980واعاد الى االذهان ان احدا في عام        . م باالنقالب من االنصار ممن يستطيعون القيا    
انهيار االتحاد السوفياتي مشيرا الى ان نظام بوتين اضعف كثيرا من النظام الشيوعي، وقال انه سوف يتـولى                  

  ! د قولهتمويل عملية االنقالب من امواله الشخصية وانه آن االوان للعمل بعد ان انتهى وقت الكالم على ح
  27/1/2006الشرق األوسط 

  
  أطباء شارون يدرسون نقله إلى دار للمعاقين   .50
كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس عن ان األطباء المعالجين لشارون ناقشوا احتمال نقله            :  أشرف أبو الهول   ،غزة

 في مجال العناية الفائقة انه       وفي الوقت ذاته أكد طبيبان      . قريبا إلي دار لتأهيل المرضي والمعاقين بمدينة رعنانا       
وأوضحت االذاعة انه تقرر      .  مرجحين ان يفيق قريبا     من السابق ألوانه القول ان شارون في حالة غيبوبة تامة         

 هداسا أن يبدأ خالل األيام القليلـة        ىخالل جلسة تقييم لحالة شارون بمشاركة الفريق الطبي المعالج في مستشف          
    . خاصا يستخدم عادة لمعالجة مرضي الشلل الرعاشي الباركينسونالقادمة اعطاء شارون دواء 

  27/1/2006األهرام المصرية 
  

 إسرائيل جندت مقربة من بن الدن لقتله .51
 قالت يديعوت احرونوت نقال عن مصادر امنية ان اجهزة االستخبارات نجحت فـي االقتـراب مـن        :الناصرة

 اسـوة مـع     1995 الصحيفة فان الموساد ساهم في العـام         وبموجب ما تزعم   .1995اسامة بن الدن في العام      
. جهازي االستخبارات المصرية واالميركية في التحقيق في محاولة التعرض لحياة حسني مبارك فـي اثيوبيـا               

وبأن محققي الموساد اكتشفوا ان جماعة من المتطرفين تتواجد فـي اثيوبيـا تخطـط لهـذه العمليـة وابـرز         
وتابعت الصحيفة باالدعاء ان رجال الموساد تمكنـوا         . يطلق عليه اسامة بن الدن     الشخصيات فيها مقاول ثري   

من معرفة امرأة على عالقة مع ابن الدن وقد اتفق مع اجهزة االستخبارات في الدولة التي ولدت فيهـا هـذه                     
وتـدعي  . ااالمراة، وهي دولة تجري عالقات سرية مع اسرائيل، لتجنيدها وتنفيذ خطة قتل ابن الدن بواسطته              

الصحيفة ان الموساد نجح في تجنيد المرأة وموافقتها على تنفيذ الخطة اال ان نشوء ازمة بين السلطة الفلسطينية                  
وجاء ايضا انه عندما تجـدد      . واسرائيل دفع بالدولة الى تجميد عالقتها مع اسرائيل ومن ثم تجميد تنفيذ العملية            

  .الدن قد انتقل الى دولة أخرىالتعاون بين اسرائيل وهذه الدولة كان ابن 
  27/1/2006الرأي األردنية 
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  أعضاء كنيست يوجهون انتقاداً شديداً لشرطة إسرائيل وإلى قسم التحقيقات  .52
، اليوم،  48 وجه أعضاء الكنيست العرب ومركز مساواة، لحقوق المواطنين الفلسطينيين في أراضي عام              :حيفا

التحقيقات مع الشرطة ماحاش، مؤكدين بأن الجماهير العربية فقدت الثقـة           انتقاداً شديداً لشرطة إسرائيل ولقسم      
 مواطناً فلـسطينياً،    17وقدم مركز مساواة للجنة الداخلية تقريراُ شامالً حول ظروف مقتل            .بالشرطة وبماحاش 

   .ومواطنين من أهالي القدس بأيدي قوات الشرطة في السنوات الخمس األخيرة
    26/1/2006 وفا –نية وكالة األنباء الفلسطي

  
  اسرائيل تفرج عن أردني من قادة العمل االسالمي .53

افرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن فريد فريح، احد قادة حـزب جبهـة العمـل               :  خليل رضوان  ،عمان
 وجدت جميع اوراقي معهم وقالوا لي اننا نعاملـك          :وقال فريح في تصريحات صحافية     .اإلسالمي في األردن  

وبعد جلسات مطولة وتحقيقات في سجن االعتقال، خيروني بـين االبعـاد الـى االردن او                . ائد سياسي االن كق 
السجن، فقلت لهم ان االردن بلدي وفي اي وقت اذهب اليه ولكن ال استطيع ان اتنازل عـن مـواطنتي فـي                      

تقـدم للمحكمـة    بعد فشل قوات االحتالل في تشكيل عناصر قضية         : اضاف .فلسطين، فلذلك، السجن احب الي    
  .ضدي، افرج عني من قبل النائب العام

  27/1/2006المستقبل اللبنانية 
  

  االسهم الفلسطينية تنخفض بحدة إثر تقدم حماس في االنتخابات  .54
هوت االسهم الفلسطينية امس إثر االعالن عن تقدم كبير لمرشحي حركة حماس وخسر مؤشر القـدس الـذي                  

وشـهدت الـسوق     .  نقطة وسط إقبال ضعيف على التداول في الـسوق         15,51يقيس اداء االسهم الفلسطينية     
  . شركة13إنخفاض اسعار اسهم 

  27/1/2006الدستور 
  

   حياة الالجئين الفلسطينيين عنمعرض للصور  .55
 نظمت الهيئة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة في لبنان، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات النرويجية،               : بيروت

وجرى افتتاح المعرض،    .ر الفوتوغرافية، يصور حياة الالجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات        معرضاً للصو 
الذي أقيم في قاعة قصر االونيسكو، أمس، تحت رعاية وزير الثقافة اللبنانية، حضره العديد من الشخـصيات                 

  .الفلسطينية واللبنانية، وممثلين عن السفارتين الروسية واإليرانية في لبنان
  27/1/2006 وفا –الة األنباء الفلسطينية وك

  
  واشنطن تحدد شروط وآلية التعامل مع الحكومة الجديدة  .56

علمت الخليج أن الواليات المتحدة دفعت نحو سرعة عقد مؤتمر تحـضره الرباعيـة     :  واشنطن  حنان البدري   
تخابات الفلسطينية، وأن   لسرعة التوصل الى موقف موحد في التعامل مع حكومة حماس التي فرضها واقع االن             

  :ذلك الموقف سيتضمن
  : ربط كافة أشكال المساعدات التي تقدم للسلطة الفلسطينية بالتزام الحكومة الجديدة بشروط محددة وهي1

  .أ نبذ جميع أشكال العنف والتحريض فوراً واإلعالن، وااللتزام بذلك
   .ب  نزع أسلحة حماس وتصفية جناحها العسكري
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حكومة الفلسطينية الجديدة بحق اسرائيل في البقاء وإعالن رغبتها في التفاوض عبر إطار عملية              ج  اعتراف ال   
  .السالم وشطب األفكار التي تتحدث عن القضاء على إسرائيل من ميثاق وأجندة حماس

اب   الحفاظ على استمرارية محمود عباس لبقية فترة رئاسية ودعمه بأي شكل ومنعه من االقدام على االنسح                 2
  .او االستقالة او االضطرار اليها

وعلى الرغم من وضوح التوجه األمريكي إال أن المراقبين في واشنطن عبروا عن عدم تفاؤلهم بإمكانية حدوث           
تفاعل أمريكي حقيقي أو حتى حدوث تقدم في عملية السالم حتى لو عدلت حمـاس مـن مواقفهـا وجنحـت                     

ال أرى :  وايت، خبيرة الشرق األوسط في معهد بروكنجز، التي قالـت لالعتدال، وهذا ما أكدته ل الخليج تمارا   
وتوقعت أن تصبح األمور أكثر صعوبة وتعقيدا بالنسبة للموقف         . أي فرص لحدوث أي تقدم أو حتى مفاوضات       

والمعضلة األخـرى   . األمريكي وأنه سيكون من الصعب على واشنطن أن تقوم بدور الوسيط في عملية سالم             
ؤرق إدارة بوش حاليا هي شبح تداعيات االنتقام من عرفات، إذ أصبحت ادارة بوش وجهاً لوجـه                 التي باتت ت  

  . امام حكومة فلسطينية ديمقراطية ومنتخبة بشفافية، واألخطر واألهم أن لها معظم الصالحيات
  27/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  تهابوش يرغب ببقاء عباس في السلطة ويطالب حماس بالتخلي عن اسلح .57

جورج بوش دعا أمس محمود أن   :سالمة نعمات  عن مراسلتها واشنطن من  27/1/2006 الحياة نشرت
عباس الى البقاء في منصبه على رغم نتائج االنتخابات التشريعية التي حصدت فيها حركة حماس غالبية 

 السالم ما لم تتخل عن وجدد موقف واشنطن الرافض االعتراف بالحركة االسالمية كشريك في عملية. المقاعد
العنف وتعترف بحق اسرائيل في الوجود، مؤكداً انه ال يمكنك ان تكون شريكاً في السالم ما دمت تحتفظ 
بجناح عسكري، لكنه أشاد بالديموقراطية الفلسطينية الفاعلة، واعتبرها خطوة ايجابية بالنسبة الى الشرق 

اك عملية سالم في الشرق األوسط طالما ان حماس ترفض وقالت كوندوليزا رايس إنه لن تكون هن .األوسط
واعتبرت انه ستكون هناك خيارات صعبة أمام الذين وضع الفلسطينيون . االعتراف بحق اسرائيل في الوجود

وقال مصدر رسمي فلسطيني في رام اهللا ان رايس . وأقرت بأن االنتخابات كانت سلمية وعادلة. ثقتهم فيهم
  . ي اتصال هاتفي دعم الواليات المتحدة لهمحمود عباس فلأكدت 

ان مـن   مارتن انديك   به  صرح  الى ما   :  من هشام ملحم   ،واشنطن من  27/1/2006 النهار اللبنانية    وأشارت
نتائج االنتخابات تشير الى ان عملية السالم كما عرفناها في السابق قد انتهت، وستبدأ عملية اخرى ال نعـرف                   

تصار حماس سيكون مناسباً السرائيل النه سـيعزز سياسـتها باتخـاذ االجـراءات              وقال  ان ان   . مالمحها بعد 
وفـي  . االحادية من دون ضغوط دولية للتحاور مع الفلسطينيين النها ال تعتبر حماس شريكاً في عملية السالم               

تركيـز علـى    المقابل، سيكون هذا الموقف االسرائيلي في المستقبل المنظور مناسباً أيضاً لحماس التي تريد ال             
وتوقع ان يكون لفوز حماس اصداء كبيرة في العالم العربـي النـه سيـشجع               . االوضاع الداخلية للفلسطينيين  

  .الحركات االسالمية في دول مثل لبنان وسوريا واالردن ومصر، وسيزيد  قلق حكومات تلك الدول
أن اسماعيل هنية نـدد     :  فمن غزة عن المراسل محمد الصوا      26/1/2006 موقع اسالم أون الين      وجاء في 

: وقال.بموقف اإلدارة األمريكية ، مطالبا إياها بااللتزام بأصول وقواعد اللعبة الديمقراطية التي طالما نادت بها              
على الواليات المتحدة أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني وقرار صندوق االقتراع؛ ألن حماس لم تأت وحـدها                 

وجدد رفض الحركة التخلي عن سالحها، معتبرا أن سـالح          .لشعب الفلسطيني للساحة وإنما أتت هي معها كل ا      
 .واستبعد لجوء حركته إلى التفاوض مع إسرائيل. المقاومة مرهون باالحتالل اإلسرائيلي

  
   بسبب فوز حماستصاعد التوتر األوروبي .58
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ثة الجامعة العربية في    كشف دبلوماسي عربي وثيق ببع    : فكرية أحمد، عبد المجيد السباوي،الوكاالت    : بروكسل
بروكسل تصاعد التوتر األوروبي الذي يراقب عن كثب مجريات االنتخابات، مؤكدا أن إسرائيل تضغط بقـوة                
على أمريكا واالتحاد األوروبي لتفجير اتهامات بالتزوير بزعم انتهاج حماس عمليات التهديد والـضغط علـى                

كد إلسرائيل عدم إمكانية التدخل على هذا النحو والطعـن          وأوضح المصدر أن االتحاد األوروبي أ      . المرشحين
كما أشار المصدر إلى أن أمريكـا علـى          .بالتزوير، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي انتهاكات في االنتخابات          

النقيض من الموقف األوروبي ترى إمكانية طرح سيناريوهات حول عمليات تزوير في الوقت المناسب، وذلك               
بينمـا  ،  س، مع طرح إمكانية إلعادة االنتخابات على غرار ما حدث في التجربة الجزائريـة             لتطويق فوز حما  

  .يحذر الجانب األوروبي من تكرار تلك التجربة بالنظر إلى ما حدث هناك من أعمال عنف لم تنته حتى اآلن
  27/1/2006الوطن السعودية 

  
  حماس  لالمجتمع الدولي يضع مدونة سلوك .59
نة سلوك أمام حركـة حمـاس ، وطالبهـا    ما يشبه مدّووضع المجتمع الدولي   أن  27/1/2006 البيـان    قالت

وقال كوفي عنان أمس معلقاً      . بااللتزام بما فيها من بنود أهمها نزع سالحها ونبذ العنف واالعتراف بإسرائيل           
سالحها ألن هنـاك  على فوز حماس انه يتعين على أي جماعة تريد المشاركة في العملية الديمقراطية أن تنزع               

وأضـاف   .  حماس تفكر في ذلك أيضاً      وأنا واثق أن   ،  تناقضاً جوهرياً في حمل السالح والجلوس في البرلمان       
  .انه يتطلع للعمل مع حكومة فلسطينية منتخبة

وأعـرب  . ودعا وزير الخارجية األلماني شتانماير أمس حماس إلى التخلي عن العنف واالعتراف بإسـرائيل             
االعتراف بدولـة   كما طالب ب   رئيس الوزراء الفرنسي دو فيلبان أمس عن قلقه مؤكدا على ضرورة نبذ العنف            

وأعلن خافيير سوالنا أمس، أن فوز حماس يمكن أن يضع االتحاد األوروبي أمام              . إسرائيل وباالتفاقات الدولية  
وف جداً لالتحاد األوروبي المؤيـد لالعتـراف        وفي الوقت نفسه ذكر سوالنا بالموقف المعر      . وضع جديد كلياً  

أما برلوسكوني فأعلن أمس أن الفـوز المعلـن         . بإسرائيل وحل سلمي متفاوض عليه يؤدي إلى وجود دولتين        
وقال إذا تأكدت هذه األخبار لألسف، فان كل ما أملنا به من احتمال التوصـل إلـى                 . لحركة حماس سلبي جداً   

مـن  .  دولتان مستقلتان صديقتان تعيشان بسالم، ستؤجل إلى وقت غير معروف          السالم بين إسرائيل وفلسطين،   
 وقال إن فوز حماس يثير قلقا شديدا لدى كل الذين           ،  جهته عبر زعيم المعارضة رومانو برودي عن قلق شديد        

وأضاف لكن آمل خصوصا بالنسبة للشعب الفلسطيني أن يتمكن قـادة حمـاس مـن                . يأملون في عملية سالم   
من جهته، أشار وزير الخارجية جيـانفراكو فينـي إلـى           . از الفرصة التاريخية لبناء السالم والديمقراطية     انته

  .سيناريوهات مثيرة للقلق ويهدد بإبعاد مسألة قيام دولة فلسطينية
ومن جهة أخرى، قال مبعوث وزارة الخارجية الروسية إلى الشرق األوسط كالوغين ان روسـيا تتوقـع مـن     

وأعلن وزير  . يد حال سلميا وبالتالي إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسالم إلى جانب إسرائيل            حماس ان تؤ  
  .الخارجية النرويجي غار ستور ان بالده مستعدة للحوار مع حكومة فلسطينية تشكلها حركة حماس

الـسويدية  الحكومـة   أن   : عبد اهللا مصطفى  عن مراسلها    ،بروكسل من   27/1/2006 الشرق األوسط    وذكرت
وقالـت وزيـرة    .  بتغيير سياستها إذا أرادت التعاون مع االتحاد االوروبي والسويد خـصوصا           حماسطالبت  

الخارجية فريفالدس، إن االتحاد االوروبي ال يمكنه التعاون مع نظام ال ينأى بنفسه عن العنف وال يعترف بحق                  
لر، حماس الى العمل على التوصل الـى حـل          كما دعا وزير الخارجية الدنماركي، مو      . إسرائيل في الوجود  

وأكد أن الدنمارك لن تضع حدا لمساعدتها للفلسطينيين إذا تولت حماس           . سلمي من خالل التفاوض مع اسرائيل     
وفي فيينا أعلن المستشار النمساوي شوسل ان االتحاد االوروبي سيحكم علـى الحكومـة الفلـسطينية                 .الحكم

  . لية السالم واالعتراف بإسرائيلالجديدة وفقا لمساهمتها في عم
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وقال وزير الخارجية البريطاني، جاك سترو، إن الخطوة القادمة التي ينبغي على حماس اتباعها هي أن تترك                 
في ما  . السالح وتتوقف عن العنف وتتصرف كحزب سياسي مسؤول، وتعترف باسرائيل لتبدأ بالتفاوض معها            

ة أن بالده ال ترى مانعا في ادارة محادثات مع بعض الشخصيات فـي  أوضح الناطق بلسان الخارجية البريطاني 
  .حماس

  
  كارتر يشيد بأجواء االنتخابات   .60

وقال إن العملية االنتخابية تمـت فـي         .اعتبر جيمي كارتر، أن االنتخابات جرت بشكل سليم وفي أجواء هادئة          
، فـإن    في القدس  تثناء القيود اإلسرائيلية  وأضاف باس  .أجواء أمنية مثالية، وكانت سليمة ولم تسجل أعمال عنف        

وأوضح أن المراقبين سيعدون تقريرا نهائيا بعد اعالن         .العملية االنتخابية كانت مفتوحة وشهدت منافسة كبيرة      
النتائج النهائية واستنفاد الشكاوى والطعون، وتمنى أن تعترف حركة حماس بحق إسرائيل فـي الوجـود إلـى      

أصلي ليكون لدى قادة حماس مقاربة سلمية من أجل وضع حد للنـزاع             : وقال .قبليةجانب دولة فلسطينية مست   
وآمل في أن تتبنى حماس موقفا مسؤوال، والحظ أن السلطة الفلسطينية تعاني في الوقت               وليحققوا حلم الدولتين  

ـ      . مليون دوالر وتعول على سخاء المجتمع الدولي       900الراهن عجزا يبلغ     ى إدارة  وسئل عن قدرة حماس عل
  .على المستوى المحلي، تدبر قادة الحركة أمورهم في شكل جيد ولم يتورطوا في أي فساد: موازنة دولة فقال

  27/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

   فوز حماسىصمت لبناني رسمي عل .61
ي حققت فيها تابع لبنان الرسمي والشعبي باهتمام نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية الت : سعد الياس،بيروت

حركة حماس فوزاً ملحوظاً نظراً لما يمكن أن تتركه من انعكاسات علي الوضع اللبناني الداخلي لجهة إعطاء 
غير أن أي تعليق رسمي لم يصدر واقتصرت التعليقات علي . دفع للحركات المتشددة المتحالفة مع سورية

 . بعض الوزراء والنواب السابقين
 27/1/2006القدس العربي 

  
  السالح الفلسطيني يجب ضبطه ونرحب بأي جهود عربية : السنيورة .62

قال فؤاد السنيورة ان مجلس الوزراء قرر اعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في لبنان بهـدف عـالج جميـع                    
واضاف عقب مباحثات اجراها امس مع حسني مبارك في القاهرة          . االمور المتعلقة بالفلسطينيين في المخيمات    

 المخيمات  من الفلسطيني داخل المخيمات يجب ضبطه وتنظيمه وانه ال داعي ان يخرج هذا السالح               ان السالح 
كاشفا عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان الى بيروت ودمشق يكون الـسالح                 

  .الفلسطيني احد بنودها
  27/1/2006القبس الكويتية 

  
  طيني صوت للمشروع اإلسالميالشعب الفلس: اإلخوان المسلمون .63

أكدت جماعة اإلخوان المسلمين أن الفوز الكبير، الذي حققته حركـة حمـاس هـو          :  عرفه.  محمد ج  ،القاهرة
. تصويتٌ على المشروع اإلسالمي، وعلى خيار المنهج اإلسالمي في حل القضية الفلسطينية وخيار المقاومـة              

ى إجراء انتخابات ديمقراطية حرة، والقبول بالهزيمة فيهـا         وقدمت تهنئة لكل من محمود عباس وحركة فتح عل        
وأكد قياديون في الجماعة بالقاهرة أن فوز حماس يضع على كاهلها تحديات صـعبة، وهـو مـا                  .بروح طيبة 

يتطلب أن تكيف نفسها معها كحركة تحرر وطني، وليس مجرد حركة مقاومة، كما إن فوزها يـضعها أمـام                   
ات الداخل الفلسطيني، في حالة شكلت حكومة، وملفات أخرى أصـعب مـع العـدو               امتحان عسير إلدارة ملف   
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دعا مرشد اإلخوان، إلى ضرورةَ عدم االلتفـات إلـى رأي            و .الصهيوني ومع المجتمع الدولي، على حد قولهم      
مـن  وحول ما قيل عن أن فوز حماس نوع من االنتقام الشعبي  . األمريكان والصهاينة في نتائج هذه االنتخابات     

الفساد داخل مؤسسات السلطة، وبين بعض أعضاء حركة فتح، قال عصام العريان إن هـذا كـالم قيـل فـي         
  .االنتخابات المصرية أيضا، السلطة أخطأت نعم، ولكن لماذا اختاروا حماس والتيار اإلسالمي دون غيرهم؟

  26/01/06خدمة قدس برس 
  

 حماسعمان تعيد الحسابات في عالقتها ب .64
 توقعت أوساط سياسية أردنية ان تعيد الحكومة االردنية حساباتها فـي            :  شرعان وسامي محاسنة   فارس،  عمان

اشار مصدر رسمي الى ان االردن ينظر بترقب موقف حماس في ما اذا كانـت               و. عالقاتها مع حركة حماس   
فتحت خطوطا مباشرة   وأكد المصدر ان الحكومة األردنية السابقة الذي قادها بدران          . تريد قبول تشكيل الحكومة   

وقال المصدر إن الحكومة     . وغير مباشرة مع قادة الحركة إال ان الحكومة حينها نفت حدوث مثل هذه اللقاءات             
األردنية عقدت اجتماعاً طارئاً امس لبحث تداعيات فوز حماس والبحث عن آلية للتواصل وفتح خط مع التيار                 

ووفق المصدر فإن الحكومة تحاول      . خل وموسى ابو مرزوق   المعتدل في الحركة خاصة قياديي حماس في الدا       
تجنب الجلوس مع ثالثة شخصيات قيادية في الحركة بصفتهم مواطنين أردنيين، وهم خالد مـشعل، ابـراهيم                 

  . سامي خاطروغوشة، 
  27/1/2006الشرق األوسط 

  
  يحترم خيار الشعب الفلسطيني: الردنا .65

 ان االردن يتابع بكل اهتمام وعـن كثـب           األردنية مي باسم الحكومة  قال الناطق الرس  :  فيصل ملكاوي ،  عمان
 ان االردن يحترم خيارات الشعب الفلـسطيني فـي          :وتابع .تطورات العملية السياسية على الساحة الفلسطينية     

ـ         .انتخاباته التشريعية ويهنئه على سير العملية االنتخابية بسالسة        شكيل واشار الى اننا ننتظر ايضا تبلور آلية ت
  .الحكومة الفلسطينية الجديدة

  27/1/2006الرأي األردنية 
  

  فوز حماس تصويب لمسار خاطئ: إسالميو األردن .66
عام جبهة العمل االسالمي في االردن حمزة منصور تقدم حماس بانه تـصحيح لمـسار خـاطئ،                 اعتبر امين   

  .1993الم التي بدأت عام مطالبا بضرورة التفريق بين المسيرة السلمية في المنطقة ومسيرة االستس
  27/1/2006القبس الكويتية 

  
  مراقبون سعوديون يطالبون حماس بتفهم الواقع الدولي الراهن .67

اعرب مراقبون سعوديون عن مخاوفهم من ان يؤدي فوز حماس في االنتخابـات الـى               :  نصير الحربي جدة،  
 التي قالوا عنها انها في وضـع حـرج          انعكاسات سلبية على الداخل الفلسطيني وعلى المفاوضات مع اسرائيل        

 كما طالبوها بتفهم الواقـع الـدولي الـراهن وان           ،وطالب المراقبون حماس بالتحول الى حزب سياسي       . االن
  .تسعى بالتعاون مع االطراف الفلسطينية االخرى لتحقيق صيغة االرض مقابل السالم

 27/1/2006عكاظ 
  

  موقفهما من حماسالعرب يرون ان اسرائيل واميركا سيغيران  .68
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 قال معلقون عرب امس ان اسرائيل والواليات المتحدة ستتكيفان في نهاية االمر مع حقيقـة                :رويترز،  القاهرة
واضافوا  .الفوز االنتخابي الذي حققته حركة حماس مما يتيح فرصا جديدة لمحادثات السالم في الشرق االوسط              

تغير حماس موقفها المتشدد الذي يدعو االن الى اقامـة دولـة            ان النتيجة غير المتوقعة يمكن ان تؤدي الى ان          
اما الحكومات العربية التي يواجه العديـد منهـا معارضـة            .اسالمية تضم كل اسرائيل واالراضي الفلسطينية     

ولكـن فـي     .داخلية من حركات اسالمية متعاطفة مع حماس فلم يكن لديها تعليق فوري على نتائج االنتخابات              
 على نطاق واسع بحماس وتداعي شعبية فتح في العالم العربي من المرجح ان يبدأ القادة العرب                 وجه االعجاب 

  .ايضا التعامل مع حماس بمزيد من االحترام
وقال ضياء رشوان أرى ان االمريكيين سيبدأون اتصاالت سرية مع حماس وهم بـدأوها فعـال ولكـن فـي                    

  .اولون ان يغيروا بعض االفكار عند حماساللحظات االولى سيمارسون ضغوطا علنية بحيث يح
وقال محمد السيد سعيد ان االسرائيليين ربما يتخذون موقفا عمليا بشكل اكبر من ادارة بوش فيما يتعلق بحماس                  

امـا داود    .الن ادارة بوش حصرت نفسها في موقف ايديولوجي يتمثل في العداء لجماعة تصفها بانها ارهابية              
وقـال ان هنـاك     .  في حاجة الى ساسة متشددين في مواجهة المتشددين االسرائيليين         الشريان فيرى ان العرب   

واضاف نحـن بحاجـة الـى       . حاجة لهؤالء المتشددين للتعامل مع اسرائيل التي لم تقدم شيئا مقابل التنازالت           
لية فـي وقـت     وال يتوقع اي من المعلقين استئنافا رسميا لمحادثات السالم الفلسطينية االسرائي           .شارون عربي 

  .قريب كما لم يتوقعوا حدوث انفراجات في وقت قريب بشأن الجوهر
  27/1/2006الرأي األردنية 

  
  الجامعة العربية ترحب بنتائج االنتخابات وتشيد بنزاهتها .69

 وقال أمين عـام      ,  أشادت جامعة الدول العربية باالنتخابات الفلسطينية والنتائج التي أفرزتها         : مسعود الحناوي 
جامعة المساعد للشئون السياسية ان أي منصف البد أن يزكي ويشيد بهذه االنتخابات التي جرت في جو مـن                   ال

  .. وقال محمد صبيح في تقديري أن هناك توجهات وإرهاصات جديدة في حركة حمـاس               . النزاهة الديمقراطية 
بية ودولية واقليميـة تريـد أن       وعليها أن تعطي كما أكثر من الوضوح في التعامل السياسي فهناك أطراف عر            

ان اصرار حماس علي عدم وضـوح وغمـوض برنامجهـا           ونسمع ونري برنامجا وطنيا واضحا متفق عليه        
  . القضية الفلسطينيةىسيؤثر سلبا عل

  27/1/2006األهرام المصرية 
  

   ضرورة الحوار مع حماس :أردوغان .70
أكد على ضرورة الحوار مع حماس ومـساعدة        قالت مصادر حكومية تركية أن أردوغان       : حسني محلي ،  أنقرة

الحكومة الفلسطينية الجديدة في حوارها المستقبلي مع أسرائيل، وأقناع تل أبيب أيضا بمتابعة األنـسحاب مـن                 
  . األراضي الفلسطينية المحتلة

  27/1/2006المستقبل اللبنانية 
  

  و جهاد في غارة حمام الشط واغتيال أب مسؤول تونسي سابق متّهم بالتّورط  .71
كشفت صحف تونسية عن معلومات وحقائق تشير الى ان مساعد وزير الداخلية التونـسي الـسابق         : يو بي آي  

احمد بنور، المقيم حالياً في إحدى العواصم االوروبية، قام بدور مشبوه، حيث ساعد االستخبارات اإلسـرائيلية                
ضح الصحف طبيعة المعلومات التي قّدمها بنور،       ولم تو . على تنفيذ جرائمها ضد القيادات الفلسطينية في تونس       

واكتفت باالشارة نقالً عن مصادر فلسطينية، الى ان عدداً من عائالت التونسيين والفلسطينيين الذين سقطوا في                
وتشير الـصحف    . هذه الغارة بصدد إعداد ملف لطلب التحقيق في دور هذا المسؤول األمني التونسي السابق             
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مصادر فلسطينية الى ان تعامل بنور مع اإلسرائيليين، تواصل حتى بعد إقالته من منـصبه،               التونسية نقال عن    
وهي تؤكـد أنـه   . حيث ما زال لغاية اآلن يقوم بأدوار مشبوهة وخطيرة تهدد االمن القومي العربي بشكل عام             

لسطينية أخـرى   ولم تستبعد مصادر ف    . متورط ايضاً في جريمة اغتيال رجل االمن الفلسطيني عاطف بسيسو         
تورط بنور في االزمة السياسية والديبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل من جهة، وفرنسا وعدد من الدول العربيـة                 

  .جورج حبش إلى باريس لتلقي العالجلمن جهة ثانية، بعد الزيارة الشهيرة 
 27/1/2006السفير 

  
  اعتقال متعاونين مع القاعدة وحماس في كولومبيا .72

 شخصا بينهم ثمانية أشخاص كانت السلطات األمريكيـة         19ي كولومبيا إنها ألقت القبض على       قالت الشرطة ف  
وأفادت أنباء بأنه ُألقي القـبض علـى المتهمـين أثنـاء            . تالحقهم التهامهم بالتعاون مع تنظيم القاعدة وحماس      

يانات وبطاقات هويـة  وقال مسؤول رفيع إن الموقوفين متهمين بتأمين ب       .هجمات شُنّت على خمس مدن مختلفة     
  . كولومبية لمواطنين عرب

  27/1/2006بي بي سي العربية 
  

  حماس تحصل على تفويض ساحق لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني  .73
  حلمي موسى  
سجل يوم امس، نقطة تحول حاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية، والصراع العربي االسرائيلي، عندما قـرر                

قبل أي شعب عربي آخر، اختيار حركة إسالمية لقيادة مشروعهم الوطني وصنع قرارهم             الناخبون الفلسطينيون   
السياسي وإدارة مؤسساتهم، خلفاً لفتح التي قادت طوال أكثر من نصف قرن، الكفاح المسلح والسياسي، وكانت                

 القاهرة وال فـي  نموذجاً مصغراً للنظام العربي الذي تعرض لهزيمة جديدة، لن يكون من السهل تجاهلها ال في 
  . عمان وال في أي عاصمة عربية اخرى

ولعل أهم نتائج االنتخابات الفلسطينية، أنها أعادت قضية فلسطين مجدداً الى مكانتها الطبيعية، باعتبارها جوهر               
الصراع مع الغرب ومحوره ومركزه الرئيسي الذي ال يمكن أن يستبدل بأي عنوان عربي أو إسـالمي آخـر                   

ثراً، كما أعادتها الى موقعها التقليدي الذي يختزل الكثير من مشكالت العـرب وهمـومهم، كمـا                 مهما كان مؤ  
يختصر أدوات مواجهتهم لها، التي اتخذت في الداخل الفلسطيني شكل التفـويض االول مـن نوعـه لحركـة                   

  . إسالمية عربية بتسلم السلطة، ومن خالل عملية ديموقراطية نموذجية في نزاهتها وشفافيتها
كانت الرسالة الفلسطينية مدوية ايضا في واشنطن وبقية عواصم الغرب التي روجت للديموقراطية، فـإذا بهـا                 

اضطرت الى االعتراف بفوز خصومها في انتخابات كانت تفترض أنها سـتتحول            : أمام معضلة من نوع جديد    
لكنها أرفقـت ذلـك االعتـراف       .. .الى حمام دم فلسطيني أو على االقل الى فوضى فلسطينية داخلية ال تنتهي            

  . بشروط فقدت موضوعيتها، مثل نزع السالح والتخلي عن العنف واالعتراف بإسرائيل
أما في اسرائيل، فإنه كان من الصعب إخفاء الشعور بالذهول والمرارة إزاء نجاح التجربة االنتخابية، والفـوز                 

الحزاب االسرائيلية على أفق جديد قبل االنتخابـات        الساحق لحماس، الذي يفتح الصراع السياسي الداخلي بين ا        
وجرى االلتزام الرسمي بموقف غريب مؤداه أنه لن تكون هناك مفاوضات مع حكومة فلسطينية ترأسها              . العامة

حماس أو تشارك فيها، علما بأن العنوان االبرز واالوحد للسياسة االسرائيلية طوال السنوات الست الماضية هو                
  . ناك شريك فلسطيني للتفاوضانه لم يكن ه

  الوقائع 
ودخلت الحلبة السياسية الفلسطينية مرحلة غموض جديدة بإعالن فوز حماس بالغالبية الـساحقة مـن مقاعـد                 

وقاد هذا الفوز، من الوجهة النظرية، إلى استبدال هيمنة فتح بهيمنة حماس التي يبدو أنها لم                . المجلس التشريعي 
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غير أن امتالك حماس    . بة فسعت إلى دعوة الجميع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية         تكن جاهزة وربما غير راغ    
 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي، يدفع العديد من القوى وفي مقدمها فتح إلى رفض المشاركة                 60حوالى  

  . في حكومة الوحدة ووضع حماس أمام اختبار الواقع
سياسية الفلسطينية، أن فتح والقوى البرلمانية األخرى ترى أن فوز          ويرى العديد من المتابعين لدقائق الحركة ال      

فقد جرت االنتخابـات بنظـام وشـفافية وأثـارت          . حماس أوصل أزمة النظام السياسي الفلسطيني إلى الذروة       
فلم يكن أحد يتخيل أن تتمكن حماس من نيل الغالبية          . مجرياتها الرضى برغم أن نتائجها شكلت صدمة للجميع       

غير أن النظام االنتخابي منحها قدرة لم تكن مأخوذة لدى الكثيرين بمـن             . كل ما لها من قاعدة جماهيرية     برغم  
. % 40وقد مالت تقديرات قيادة حماس حتى ظهر يوم االنتخابات نحو الحصول على حـوالى               . في ذلك قادتها  

ما تم تفسيره كنهوض انتخـابي  بل ان بعض قيادات حماس لجأ قبل يومين من االقتراع إلى إظهار تشدد خشية            
كما أن أحداً لم يكن يتوقع أن تصل رغبة الشارع الفلسطيني في معاقبة أداء فتح ورموزهـا إلـى             . متأخر لفتح 
وهكذا اجتمعت عوامل عديدة إجرائية وشعبية لتخلق حالة جديدة في الحلبة السياسية الفلـسطينية              . هذه الدرجة 

ومع ذلك ال بد من مالحظة أن حماس حصلت في القوائم علـى             . د برمته تسيطر فيها قوة إسالمية على المشه     
 46ولكنها حصلت في الدوائر، وربما بالعدد نفسه من األصوات، علـى            . % 45 أي حوالى    66 مقعدا من    30

أمـا فـتح    .  من المقاعد  % 60وباإلجمال نالت وحدها في المجلس التشريعي حوالى        . % 70مقعدا أي حوالى    
 من األصوات، فقد خسرت جزءاً كبيراً من قوتها االنتخابية بسبب النظام االنتخـابي  % 30ثر من التي نالت أك 

والشيء نفسه وأكثر يمكن قوله عن القوى والفصائل األخرى التي شاركت           . الذي أضعف رصيدها في الدوائر    
  . في االنتخابات

وبدا للوهلة األولى أن اسـتعجال      . لة حكومته وقبل إعالن النتائج، بادر رئيس الحكومة أحمد قريع بإعالن استقا         
ولكن سرعان  . اإلعالن عن االستقالة يطلق رسالة لكوادر فتح الذين عملوا على استثنائه وآخرين من قائمة فتح              

  . ما تبدى أن هذه االستقالة تنطوي أيضا على رسالة جدية من فتح لحماس
وتـضمن  . ة وهي جاهزة للجلوس في مقاعد المعارضـة       وفحوى الرسالة األخيرة هو أن فتح تقبل بقواعد اللعب        

. ذلك نوعاً من التوضيح لحماس بأن عليهم أن يشمروا عن أياديهم للغوص في أوحال المفاوضـات والتـسوية                 
. وثمة من يؤمن بأن إسرائيل التي حرمت فتح من كل إنجاز تقريبا ال يمكن أن تسمح بمنح حماس أي إنجازات                   

وال .  اآلن هو تعريض حماس للواقع الفلسطيني واإلقليمي والدولي أمام الجمهـور           وفي نظر فتح فإن المطلوب    
يخفي بعض قادة فتح مرارتهم من العقاب الشديد الذي تعرضوا له في هذه االنتخابات وبالتالي فإن في مـوقفهم           

  . من رفض حكومة الوحدة نوعاً من رد الضربة
فخسارة الغالبيـة فـي     . االختبار سوف يزيد حركتهم قوة    ويؤمن قادة فتح هؤالء بأن وضع حماس في واجهة          
إذ من المعروف أن السلطات بقيت، في الغالب، بأيـدي          . المجلس التشريعي ال يعني فقدان فتح لدورها القيادي       

كما أن قيادة فتح تعرف أن الهيكل الوظيفي في السلطة وأجهزتها هو في الغالب أيـضا كـادر                  . محمود عباس 
  . فتحاوي
وإذا أخذنا بالحـسبان    . وجهة العملية فإن مشكلة إجرائية سوف تنشأ بين المؤسستين الرئاسية والبرلمانية          ومن ال 

وفي كـل   . رغبة حماس اآلن في تهدئة المخاوف الداخلية والخارجية، فإن مكانة ابو مازن قد تكون في ازدياد               
  . إلى تسوية أو إلغاء أي من المؤسستيناألحوال فإن هناك إشكالية قد تتصاعد ولن تجد لها حالً سوى التوصل 

ولكن في الوقت   . ويرى كثيرون أن تكيف حماس مع المطالب اإلسرائيلية واألميركية الكثيرة قد يشكل مقتالً لها             
  . نفسه لن يكون بوسع حماس إدارة الحكومة عبر آخرين تختارهم ألن الجميع سوف يعتبرونهم وكالء لها

  27/1/2006السفير 
 

 ائزة حماس كلمة للف .74
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 عدلي صادق
ولعل من الخطأ أن نقول، بأننا نهنئ هذه . نهنئ حركة حماس بنتائج االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني

فالثقة فيها سبقت العملية االنتخابية بسنوات، وقد ظلت كامنة في المجتمع . الحركة، علي الفوز بثقة الناس
 !مقراطي عن ثقة مؤكدة، باعتبارها رأياً ورؤية شعبيتينالفلسطيني، حتي جاءت النتائج، كتعبير دي

فكيف تتأهل للتفعيل السياسي للفوز، بينما التمسك بالعناوين . اآلن، تُحسب علي حماس الساعات، بل الدقائق
فالمقاومة حق مشروع، نطقت به كل القوي التي تنافست، لكن . السياسية ـ دون التفصيل ـ يمنع كل تفعيل

وليس من المتاح، أن يقال عن التوصيف السياسي للمشهد . سي يتطلب مفردات تفصيلية مقنعةالعمل السيا
فهذا األخير يخطو وال يراوح مكانه، في الوقت . الفلسطيني والعربي والدولي، أنه يختزل كل العمل السياسي

 إعالن حماس وليس أصح من. الذي يتعين فيه علي المشتغل في السياسة، أن يأخذ بالمعطيات ويتصرف
 بما فيها 1967سريعاً، عن أنها تسعي الي إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في األراضي المحتلة في العام 
، التي يقوم مبناها القدس، وأنها تتمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة، وفق قرارات األمم المتحدة

 !تمع الدولي، شرعية دوليةعلي األراضي األمريكية، والتي يراها ما يسمي بـ المج
، طالما أن فحوي المطالبة الفلسطينية بتطبيق قرارات ليس من الضرورة، التمسك بحكاية النهر والبحر

فمن . الشرعية الدولية، معناه المطالبة بوجود الدولة التي تطلب لرعاياها حقهم في أرضهم وممتلكاتهم
فلسطينية في األمن، وفي الحياة، وفي االستقالل، وفي الضرورة بمكان، إشهار مفردات البناء والرغبة ال

اإلقالع عن أسلوب تقديم مفردات الرغبة وال بد من . استرداد الحقوق، المنصوص عليها في قرارات أممية
في إزالة إسرائيل، ألنها غير مجدية وال تساعد في إزالة العقبات أمام قيام الدولة الفلسطينية وأمام نيل 

وليس أمام حماس لتفعيل فوزها، إال أخذ هذا المنحي، دون أن تتحرج، ودون أن يكون . يةالحقوق األساس
فرحلة بناء الدولة المستقلة، ما تزال طويلة، وهي مهمة تليق بالنخبة المؤمنة . بمقدور أحد، المزاودة عليها

ماس في هذا السياق، واجب وأمام ح. المقتدرة، وهي ليست مثلما كان يصفها طفيليون بأنها مهمة متاحة بسهولة
إنه الواجب الذي أخفق متنفذو السلطة في إيهام المجتمع، بأنهم قد . عسير، وهو اإلصالح في الكيانية الفلسطينية

 !بدأوه، بينما لم تلمس اصبع واحدة، ملفاً واحداً، من ملفات اإلصالح الجدي والحقيقي
ة، فإن أضاعتها بالكالم الممغوط أو بالكالم المقطوع ها هي الفرصة قد أتيحت لـ حماس لكي تتحمل المسؤولي

ولدي حماس من العمل النبيل، ما يستحق تنقيح اللغة . السياق، فلن يكون هناك تفعيل للفوز في االنتخابات
السياسية، وال ينبغي أن تنسي حماس بأن الشعب الفلسطيني لم ينصرف عن منافستها فتح لنقص في النضال، 

فقد قرأ المجتمع . سك بأمنية االستقالل والحرية، وإنما الفتقار المتنفذين للمناقب وللمواهبأو لضعف في التم
المشهد الفلسطيني، بمفردات األمن االجتماعي والفاقة، وبذخ القلة، ويأس الناس من أن يطفو خيار الفتحاويين 

فاسديها، ولعل ساقية الكالم، اآلن، فقد ظُلمت فتح بجريرة سفهائها، أو بجريرة . وأقدارهم علي سطحها اليومي
 !تدور حول هذه الحقيقة المريرة

 27/1/2006القدس العربي 
 

  التحديات أمام حماس  .75
محمود محارب .د  

ان حركة حماس احرزت فوزا تاريخيا ستكون له تبعاته الكثيرة على القضية الفلسطينية في السنوات القادمـة،                 
  .م يفاجئ فقط الكثيرين وانما ايضا فاجأ قادة حماس انفسهمولعل فوز حماس ل. على جميع األصعدة

فهذا الفـوز   . ولعل السؤال الحقيقي واألكثر الحاحا يتمحور حول مدى تأثير هذا الفوز على حماس نفسها اوالً              
فاالنتقال من مواقع المعارضة الى مسؤولية تشكيل حكومـة وقيـادة      . يضع تحديات تاريخية امام حركة حماس     
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فهل ستكون حركة حماس علـى قـدر هـذا          . له استحقاقات فلسطينية وعربية ودولية وايضا اسرائيلية      الشعب  
  التحدي؟

  : جملة من التحديات تقف امام حماس ابرزها
هل ستبذل حماس كل الجهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح والفصائل األخـرى، علـى قاعـدة                   -

  الشراكة السياسية؟ 
وتوائم موقفها وخطابها السياسي ليتجاوب مع انتقالها من المعارضة الى القيادة؟ مـا هـو               هل ستالئم حماس    -

  البرنامج الوطني الذي سيشكل القاعدة القامة حكومة وحدة وطنية؟
ولعل حماس ستدرك، ان لم تكن قد ادركت فعالً، ان موازين القوى التي فعلت فعلها، في التأثير على البرنامج                   

ف الوطني ستفعل فعلها على     .ت.فتح والجبهة الشعبية في السبعينيات وبالتالي على برنامج م        السياسي لكل من    
  .البرنامج الذي ستطرحه حماس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

اما فتح فمن المتوقع ومن االفضل ان تستجيب للمصلحة الوطنية وتشارك هي والفصائل االخرى في حكومـة                 
ة وعلى برنامج سياسي يمثل القاسم المشترك لفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية           وحدة وطنية على قدم المساوا    

 1967والمتمثل في ازالة االحتالل واالستيطان االسرائيلي عن كامل المناطق المحتلة الفلـسطينية فـي العـام          
  .واقامة الدولة الفلسطينية وحق الالجئين في العودة

26/1/2006 48عرب   
 

  لشعارات الحماسيةزلزال يبشر بزوال ا .76
 خالد أبوكريم

االحتالل اإلسرائيلي فلم يوفر وسيلة إلفشال السلطة الفلسطينية وإحراجها أمام شعبها، فزاد من وتيرة العـدوان                
بعشرات الشهداء منذ إعالن الهدنة قبل أكثر من عام، وتشديد الخناق على لقمـة عـيش الفلـسطينيين وزرع                   

وبالتالي دفع الفلسطينيين الختيار نقيضهما، أي        إلثبات فشل السلطة وفتح،      أراضيهم بحواجز اإلذالل، كل ذلك    
حماس، ظنا ان صورتها السلبية على المستوى الدولي، ستساعده في إقناع العالم بعدم وجود شريك سـالم مـا    

  . يبرر فرض الحلول األحادية الجانب
السلطة الوطنية وفتح، بينما هي تتخفى وراء       إذا أضيف إلى ذلك، نهج الهجوم الالذع لحركة حماس على فساد            

خطاب سياسي مزدوج بالزهد في السلطة ونفي السعي إليها، فيما على األرض هي تؤسس لسلطة موازية، لـم                  
اآلن حماس تدخل االختبار الحـرج       . تلتزم بالقرار الداخلي ولم تعترف يوما بشعار سلطة واحدة وسالح واحد          

 وهـي تجـر الـشارع       1978منذ انطالقة الحركة في العـام       : فسر هذا التناقض  لمصداقيتها، وعليها هي ان ت    
الفلسطيني إلى خطابها السياسي واإليديولوجي، القائم على تخوين منظمة التحرير الفلسطينية واتهامها بالتفريط             

بفلـسطين  ، بينما هي تعلن ليل نهار تمسكها        1967بحقوق الشعب الفلسطيني بارتضائها دولة على حدود العام         
كان فريق اوسلو في أدبيات حماس يعدل في مقدار الكراهية فريق ارييل شارون، وبناء               . من النهر إلى البحر   

اآلن سـارت    . على كل ذلك رفضت المشاركة في المؤسسات الفلسطينية وتخندقت في شعار فلسطين إسالمية            
اقعية، لكنها تحتـاج اآلن إلـى تفـسير         الحركة على الطريق الذي كانت حرمته، وهي على هذا تقترب من الو           

  . تبعات هذا التغير الدرامي في خطها السياسي واإليديولوجي
هي مكلفة اآلن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وهي مكلفة اآلن ملف التفاوض، إال أن قررت مقاطعة لجنة                 

اآلن هي مكلفة تأمين    . ج دولي   شؤون المفاوضات في منظمة التحرير لتدخل الفلسطينيين في شلل داخلي وحر          
  . لقمة عيش الفلسطيني إلى جانب تحرير أرضه

فيما يخص األزمة االقتصادية فان ال مجال ألي سلطة ان تنجح في تخفيف البطالة من دون مساعدات دوليـة                   
 خيـار   وهو ما يبدو شبه مستحيل في ظل إدراج الحركة على قوائم اإلرهاب، وبالتالي فال             ) أوروبية وأميركية (
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لها سوى اللجوء إلى حلفاء أصوليين مثل إيران لتخاطر بالمزيد من العزلة للفلسطينيين، أو أن تلقـي الـسالح                   
وتلتزم ببرنامج منظمة التحرير، ليعود الفلسطيني إلى التساؤل عما يميزها عن غيرها من الفصائل الفلـسطينية                

بة امتالك السلطة والقرار، بعدما استسهلت جـر        اآلن سيتعين على حماس ان تختبر صعو       . وكيف منحها ثقته  
  . الشارع إلى مجرد شعارات من مقاعد المعارضة أو منابر المساجد والمؤتمرات الجماهيرية

حين يكون عليها إنقاذ شعب جائع      ..اآلن سيكون عليها ان تتدرب على الفارق الخطير بين الدبلوماسية والمبادئ          
الكتاب إلى حرية ال تعترف بقيود أيديولوجية، كيف ال وفلسطين لم تكن يوما          لكل شيء بدءا من لقمة الخبز إلى        

  . إال ارض التعددية
27/1/2006البيان   

 
  

 حماس والفيتو االمريكي ـ االسرائيلي .77
 تتعرض حركة المقاومة االسالمية حماس للضغوط نفسها التي تعرضت لها منظمة التحرير الفلسطينية في 

 .انينات، لجرها الي التفاوض مع الدولة العبرية، والتخلي عن ميثاقها الوطنيفترة السبعينات والثم
فالمتابع للتصريحات التي تصدر عن مسؤولين اسرائيليين وامريكيين يلمس انها تطرح الشروط نفسها التي 

 .قبلت بها قيادة فتح كمدخل لالعتراف بها كجهة يمكن التعامل معها اسرائيلياً، ودولياً
 وفور اعالن فوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، اعلن الرئيس االمريكي جورج يوم امس،

بوش انه ال يري كيف يمكن لحركة حماس مساعدة عملية السالم في الشرق األوسط فيما تستمر الدعوة الي 
س االسرائيلي موشيه كتساف بينما قال الرئي. تدمير اسرائيل، مشددا انه لن يتعامل معها ما لم تشجب االرهاب

 .ان اسرائيل ستفاوض حكومة فلسطينية برئاسة حماس اذا اعترفت باسرائيل وكانت وجهتها نحو السالم
المشكلة ان الرئيسين االمريكي واالسرائيلي يتحدثان عن السالم كما لو ان اسرائيل ملتزمة به، والمفاوضات 

 .طة هو الذي سيعرقلهاتسير علي قدم وساق، ووصول حماس الي قمة السل
حماس ليست معنية بالعملية السلمية علي اساس اتفاقات أوسلو، ألنها وببساطة شديدة لم تعترف بهذه االتفاقات، 
والشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع صوت لها الن برنامجها واضح في معارضته لكل ممارسات وتوجهات 

 .ةالسلطة التفاوضية طوال السنوات العشر الماضي
فاالسرائيليون كانوا يرددون دائماً انهم لن يدخلوا مفاوضات يفرض فيها الطرف الفلسطيني شروطا مسبقة، 
وها هم اآلن، وبدعم من الرئيس بوش، يفرضون شروطهم المسبقة علي حركة فازت باألغلبية في انتخابات 

 .ديمقراطية نزيهة
ب، وانما مقاومة وطنية مشروعة ضد احتالل استيطاني الشعب الفلسطيني ال يمارس ارهاباً حتي ينبذ االرها

 . ظالم ليس له مثيل علي وجه الكرة االرضية
السلطة الفلسطينية نبذت االرهاب، وتخلت عن المقاومة، وتجاوبت مع كل الشروط االسرائيلية واالمريكية، فما 

 وابتالع القدس الشرقية، وبناء الذي حصلت عليه في المقابل غير مضاعفة االستيطان والمستوطنين في الضفة
الجدار العنصري العازل، واعادة احتالل الضفة والقطاع بالكامل، وفرض حصار اقتصادي خانق علي اكثر 

 .من ثالثة ماليين فلسطيني
حركة المقاومة االسالمية حماس تعي جيدا تجربة السلطة المريرة مع الشروط االمريكية واالسرائيلية، وتدرك 

كة فتح لم تفقد قيادتها للشعب الفلسطيني اال بسبب تصديقها للوعود االمريكية واالسرائيلية الكاذبة جيدا ان حر
 .بالسالم

االنتخابات الديمقراطية هذه اخرجت الفلسطينيين من مأزق كبير اسمه السلطة، وعملية السالم التي راهنت 
عب الفلسطيني قال وللمرة االولي كلمته فالش. عليها، ووضعت اسرائيل والواليات المتحدة في مأزق اكبر
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وبصوت عال انه ضد التطبيع، وضد االتفاقات التي تتعارض مع حقوقه المشروعة في االستقالل والسيادة 
والعودة، ويجب علي الواليات المتحدة االمريكية والمجتمع الدولي ان يستمع اليه والي رغباته التي عبر عنها 

 .ر مسبوقةبطريقة ديمقراطية حضارية غي
 27/1/2006القدس العربي 

 
  حماس حزب السلطة الجديد .78

 حسين ابراهيم
ان اكثر الدالالت اهمية وتأثيرا هو ان االنتخابات انهت بالتصويت الشعبي احتكار منظمة التحرير الفلـسطينية                

  . الفلسطينيتمثيل الشعب الفلسطيني، للمرة االولى منذ ان كرس العرب المنظمة ممثال شرعيا ووحيدا للشعب
اما لماذا حصل ما حصل، فيمكن القول ان فوز حماس، وهي جزء من حركة االخوان المسلمين، ليس معزوال                  
عن الصعود االسالمي في المنطقة، بحيث بات معروفا ان فوز االسالميين سيكون نتيجة طبيعيـة الي عمليـة           

  .ديموقراطية حقيقية
 النتيجة، وهو المشكالت البنيوية التي تعانيها حركـة فـتح،           وهناك ايضا عامل فلسطيني محض ادى الى هذه       

حزب السلطة القائمة وعصب منظمة التحرير الفلسطينية، وخصوصا تهم الفساد التي طاولت الحركة وسلطتها،              
وتشتت خطوطها التفاوضية مع اسرائيل، ما طرح شكوكا جدية في قدرة الفتحاويين على ان يكونوا المفـاوض                 

ولم يكن توحيد قائمتي الحركة تحت لواء مروان البرغوثي واستبعاد بعض الحـرس             . الفلسطينيينالمنيع باسم   
  .القديم عن القوائم كافيا باي حال لتبديد هذه الشكوك

والتخبط الفتحاوي يعود في االساس الى ان انجاز العودة الذي حققه اتفاق اوسلو تحت قيادة ياسر عرفات ادى                  
واما اليسار الفلسطيني فقد اصـابه      .  على اساس اوسلو وصلت الى طريق مسدود       غرضه، كما ان المفاوضات   

  .الوهن منذ اتفاق اوسلو، فال هو استطاع ان يلحق بركبه، وال استطاع ان يقدم بديال له
واذا كانت الحركة قد مهدت لمفاوضات مـن        . االن فوز حماس سينهي المفاوضات مع اسرائيل بشكلها السابق        

ائيل، باعالنها ان التفاوض بذاته ليس حراما، فان التفاوض سيكون صعبا جـدا ان لـم يكـن                  نوع ما مع اسر   
مستحيال، خصوصا وان اسرائيل سيكون عليها العودة الى نقطة البداية، اي الى نقطة االعتراف بوجودهـا، اذ                 

  .ان حماس لم تعترف بوجود اسرائيل
شروع االميركي العمال الديموقراطيات في المنطقة،      مع ذلك فان وصول حماس الى السلطة غير بعيد عن الم          

وبالتالي سيكون على الواليات المتحدة التعامل مع نتائج االنتخابات الفلسطينية والتي لم تكن باي حال بعيدة عن                 
  .التوقع االميركي

ها، وهي ستكون   اما الحركة نفسها فسيكون عليها اثبات تمسكها باللعبة الديموقراطية في تداول السلطة وممارست            
امام اختبار سريع هو تشكيل الحكومة الجديدة، والتعايش مع رئاسة محمود عباس، رئـيس الـسلطة ورئـيس                  

في هذا الحال لن يكون االمر خاليا من التنازع على الصالحيات،           . منظمة التحرير، اذا اختار البقاء في مناصبه      
حيات رئيس الوزراء وبالتالي الحكومة على حساب       علما ان الضغط االميركي في السابق ادى الى توسيع صال         

  .رئيس السلطة
  27/1/2006المستقبل اللبنانية 

 
  الفلسطينيون يريدون حقوقهم المدنية ولبنان جاد في حل للملف  .79

 أسعد حيدر
لية ملف نزع سالح الفلسطينيين خارج المخيمات، يخفي غابة من الملفات الفلسطينيةـ اللبنانية واإلقليمية والدو             

ورغم االنقسامات والخالفات اللبنانيةـ اللبنانية، فإن إجماعا واضـحاً         . المتداخلة والمتشابكة مثل حقول األلغام    
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لكن هذا اإلجماع لم يحل دون االختالف حول        . يقوم بين مختلف األطياف اللبنانية، على وجوب حل هذا الملف         
فالمعالجة الـشاملة للملـف     . ذي يجب أن يدفعه الطرفان    اآللية التي يجب العمل بها، خاصة انها تشمل الثمن ال         

الفلسطيني كما يريد اللبنانيون والفلسطينيون تعني معالجة الوضع االنساني والمعيشي والبيئـوي الملـح فـي                
المخيمات خاصة ولبنان عامة، وينتهي عند العقدة الصعبة وهي عالقة السالح الفلـسطيني، بمـا فيـه داخـل                   

  ! وحق العودةالمخيمات بالتوطين
لم يكن اللبنانيون ومنذ اتفاق الطائف راضين بالسالح الفلسطيني خارج المخيمـات، هـذا عـدا االحتجاجـات      

الوجـود  . الضمنية عن سالح الداخل الذي حول المخيمات إلى جزر أمنية ال يطالها األمن والعدالة اللبنانيـان               
ذمر إلى احتجاج علني فكيف بأي مطالبة لبنانيـة         السوري، كان يشكل كاتم الصوت الذي يحول دون تحول الت         

وإذا كانت قواعد الفلسطينيين في أعماق البقاع لم تثر اشكاالت يومية، فالنها كانـت بعيـدة                . شعبية أو رسمية  
ومعزولة عن التأثر والتأثير بينما قاعدة الناعمة وانفاقها كانت دائماً موضع رفض وقلـق وازعـاج للـسكان،                  

 الطائرات اإلسرائيلية تغير عليها، أو عندما تقع إشكاالت مع المسلحين الفلـسطينيين مـن               خاصة عندما كانت  
ولذلك فإن المطالبة . الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، ويتم وأدها بسرعة في إطار الضبط والربط للوضع القائم 

 وصـاية كـاتم الـصوت، وألن        اآلن بختم هذه القاعدة وانفاقها بالشمع األحمر، ليس سوى نتاج طبيعي، لرفع           
 آذار المليونية، أكدت أن االختالف في المواقف بين اللبنانيين يتم           14 آذار و  8آحادية العلم اللبناني في تظاهرتي      

  !تحت العلم اللبناني الذي ال يريد أحد ان يعلو علم فوقه
يز بالخبرة والحنكـة والوطنيـة، أن   ويشّدد مصدر لبناني متابع لملف العالقات اللبنانيةـ الفلسطينية، والذي يتم   

الرئيس فؤاد السنيورة لم ينتظر حادثة الناعمة ليفتح ملف السالح خارج المخيمات، وانما تعمد فتحه منذ البداية،                 
ولذلك أصر عندما التقى الوفدين الفلسطينيين في السرايا الحكومية وأيضاً مبعوث الرئيس الفلـسطيني محمـود           

ة عن سؤال قائم وملح وهو ماذا يمكننا العمل لحل هذا الوضع؟ولذلك سارع الرئيس              عباس على ضرورة االجاب   
السنيورة وتأكيداً لرغبة الحكومة اللبنانية بمعالجة الوضع الفلسطيني كله إلى تشكيل لجنة لبنانية برئاسة السفير               

لوزارات المعنية بـالملف    خليل مكاوي الذي سبق وان مثل لبنان في لندن وروما واألمم المتحدة وممثلين عن ا              
  .بكل تشعباته ومنها الدفاع والداخلية والصحة والشؤون االجتماعية

ولتأكيد اإلجماع اللبناني حول هذا الملف وتفهم وجدية الحكومة اللبنانية بكل وزرائها، على ابعـاد ومـضامين                 
: وهو ينص في الفقرة ج     عن مجلس الوزراء     13/10/2005 تاريخ   41الملف الفلسطيني فقد صدر القرار رقم       

على وضـع   : على اطالق الحوار حول معالجة سالح المخيمات لجهة تنظيمه ومعالجته، بينما تنص الفقرة ب             
  .آلية إلنهاء وجود السالح الفلسطيني خارج المخيمات

 كان  فإذا. ويشّدد المصدر اللبناني نفسه ان قرار مجلس الوزراء، وضع مفتاح الحل المناسب لكل من السالحين              
ـ        نظيم الـسالح داخـل المخيمـات ودائمـاً          ت الفلسطينيون مطالبين وباالتفاق مع السلطات اللبنانية المختصة ب

  .بالحوار، فإن إنهاء السالح خارج المخيمات هو مسألة االتفاق على آلية لتحقيقه
  تنظيم السالح يلغي الجزر األمنية

العتبار أن معالجة هذا السالح تتطلب معالجة سلة المطالـب          والقرار الوزاري نفسه، جاء متكامالً آخذاً بعين ا       
وهذا القبول اللبناني متكامل بإقتناع عميـق بالمطالـب الفلـسطينية المدنيـة واالنـسانية               . الفلسطينية العادلة 

ويعترف المصدر اللبناني نفسه، أن الفترة الماضية شهدت تشدداً لبنانيـاً ألحـق أحيانـاً كثيـرة                 . واالجتماعية
إذ ال يمكن التغاضي عن الوضع البيئي والمعيـشي الـذي يعيـشه             . وبات إلى درجة المظالم بالفلسطينيين    صع

 مهنة ومنعه من تملك شقة سـكن        73الفلسطيني العادّي داخل المخيمات ومنها حرمانه من العمل الشرعي في           
قي فـي المخيمـات حيـث       علماً أن بعضهم كان قد دفع ثمنها، وحرم من دخولها بسبب ذلك فخسر أمواله وب              

وتعترف األوساط اللبنانية الرسمية والشعبية المالصقة للمخيمات بأن حالة البؤس          . المجاري على وجه األرض   
. والحرمان تخلق بيئة وأرضية خصبة للمتطرفين واألصوليين إضافة إلى كل أنواع الخـروج عـن القـانون                
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يداً لحق العودة وال لرفض التوطين مثل أن الـسالح        وتضيف تلك المصادر أن هذا التضييق والحرمان ليس تأك        
خارج المخيمات ليس الطريق إلى التحرير وال الدفاع عن القـضية الفلـسطينية والـدليل أن مـنح سـوريا                    
للفلسطينيين كل حقوقهم المدنية وبما فيها االنضمام إلى الجيش السوري لم يواجه بأن مثل هذه الـسياسة هـي                   

  ! لحق العودةلدعم التوطين وإسقاطاً
وتأكيداً لجدية الحكومة اللبنانية في معالجة هذه األوضاع قدمت مؤخراً تسهيالت حقيقية للبدء الفوري من جانب                

كما أن الدراسات بدأت للبدء في عملية إعـادة بنـاء           . الفلسطينيين بتحسين أوضاعهم السكنية داخل المخيمات     
لوزارات اللبنانية المعنية، وأخيراً فإن تنفيـذ الخطـة الـشاملة           البنى التحتية والتي تتطلب مشاركة واسعة من ا       

يقتضي عودة الدول المانحة للفلسطينيين واالنروا بتمويل عملية إعادة البناء، ومن المنتظر أن تـشجع سياسـة                 
  .الحكومة اللبنانية هذا اإلنجاز

طينية، علماً أن ذلك يتم تحت رعايـة        واستكماالً لذلك، فإن قراراً صدر بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلس          
الرئيس محمود عباس أبو مازن الذي هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية               

  .في وقت واحد مما ينزع فتيل أزمة التمثيل وطبيعته وكل ذلك بانتظار تسمية أبو مازن ممثالً له في لبنان
مية وغيرها، على أن السلطات اللبنانية لن تشهر السالح في وجه الفلـسطينيين،             وتصر األوساط اللبنانية الرس   

ولكن يجب حل ملف السالح خارج المخيمات بسرعة ودقة حتى ال يبقى لغماً موقوتاً، ولذلك فـإن المطلـوب                   
 دورعربي فاعل ومؤثر خاصة مع سوريا ألن الجميع يعرف عالقة الجبهة الشعبية ـ القيـادة العامـة وفـتح    

  !االنتفاضة مع دمشق
  سلة واحدة

األوساط الفلسطينية بمختلف أطيافها تريد حل الملف الفلسطيني سلة واحدة فإلغاء الـسالح خـارج المخيمـات                 
وتنظيمه داخله يقتضي حل وضع المخيمات وابعاد البؤس الذي يعيشه الفلسطينيون خاصة وأن نتـاج عملهـم                 

ن وفي خدمة االستثمارات اللبنانية ال يخرج منها كما يحـصل مـع             ومشاركتهم في االقتصاد، سيبقى داخل لبنا     
وتؤكد أوساط حركة فتح انها وهي تتفهم الموقف اللبناني من السالح خـارج             . باقي أموال العمالة غير اللبنانية    

لى هـذا   واضافة إ . المخيمات فإنها تطالب الجانب اللبناني التعامل مع القضايا الفلسطينية بالجملة وليس بالمفرق           
التفهم وطرح طريقة التعامل فإن أوساط حركة حماس تطالب بأن يبقى الملف الفلـسطيني شـأناً سياسـياً ألن                   

  !الوضع الفلسطيني ينضبط بالقانون
ويؤكد مصدر فلسطيني مطلع على الوضع الشعبي داخل المخيمات أن الشعب الفلسطيني داخل المخيمات يريد               

ويشير المـصدر   . عة في فتح سفارة تنظم شؤونه وعالقاته مع السلطات اللبنانية         حقوقه المدنية كما يريد المسار    
ألن هـذا   . نفسه إلى ان غالبية الفلسطينيين في لبنان هي ضد السالح خارج المخيمات ومع تنظيمـه داخلهـا                

 ثمـن   ويشدد هذا المصدر على أن الشعب الفلسطيني غير مستعد لـدفع          . التنظيم يخفف الجزر األمنية المنتشرة    
حماية القواعد خارج مخيماته من أمنه وممتلكاته وحقوقه النها ليست قضيته، وما يريده هذا الشعب ايـضاً ان                  
يكون لبنان مستقراً وآمناً ألن في ذلك تحصيناً للشعب الفلسطيني المقيم في لبنان وقوة لقضيته التي تبقـى أوالً                   

  .وأخيراً العودة إلى فلسطين
  امممنوع الصد: حزب اهللا

لقد دخل حزب اهللا وسيطاً     : ما ال يقوله الفلسطينيون، تؤشر إليه األوساط المطلعة على مواقف حزب اهللا، فتقول            
لكـن كمـا    . ونزع السالح يتم بـالحوار    . لحل المشكلة مع المعنيين من الفلسطينيين بالسالح خارج المخيمات        
ومحور القضية هو وجوب    .  فعطلت االتفاق  تضيف هذه األوساط األزمة نشأت من محاصرة القواعد في البقاع         

عدم استخدام القوة، ليس ألن الحزب طرف ولكن النه يرى وجوب عدم دخول الجيش اللبنـاني فـي معركـة             
ثم من يضمن ان ال تنتقل المواجهة إلى داخل المخيمات وحتى إلى أماكن اخرى هذا االتفاق المطلوب،                 . خاطئة

وقف السوري خاصة وان القيادة العامة وفتح االنتفاضة محسوبة على خانة           يخفي كما هو واضح ملفات تبدأ بالم      
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، التي توقظ مخاوف حزب اهللا من ان يكون حل ملـف            1559دمشق وايضاً مربوط بالقرارات الدولية خاصة       
  .السالح الفلسطيني خطوة على طريق نزع سالح المقاومة
 تفكيراً مبتكراً، وخطوات تنفيذية جريئـة وحاسـمة،         مهما يكن، فإن حل هذه المشاكل المعقدة، يتطلب وال شك         

وال . على قاعدة ثقة متبادلة، فال منح الفلسطينيين لحقوقهم المدنية يسحب حق العودة منهم، ويقـيهم التـوطين                
اغالق ملف السالح الفلسطيني خارج المخيمات يسقط الحماية عن فلسطينيي المخيمات مثلما أن تنظيم الـسالح                

  .ت هو تعزيز مشترك ألمن واستقرار الفلسطينيين ولبنان معاًداخل المخيما
27/1/2006المستقبل اللبنانية   

 
 

  العمل الوطني الفلسطيني على مفترق الطرق  .80
  الياس سّحاب  
يبدو أن ظروفا سياسية كثيرة تتهيأ وتتجمع منذ سنوات، لتجعل من انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وما                

ليها من اعادة هيكلة العمل السياسي الفلسطيني، على جميـع الـصعد الـشعبية والتـشريعية           سيليها ويتأسس ع  
والتنفيذية، فرصة تاريخية لبلورة جديدة للحركة الوطنية الفلسطينية، تستفيد من كـل التراكمـات والـدروس                

 منـذ والدة منظمـة      والعبر، التي دفع شعب فلسطين، وما زال يدفع اثمانها غالية من دمائه واستقرار أجياله،             
  . التحرير، في ستينيات القرن المنصرم، وحتى يومنا هذا، في العقد األول من القرن الجديد

ولعل أكثر ما يمنح تراكم الخبرة التاريخية للنضال الفلسطيني، القيمة العملية في اللحظة الراهنة، تقاطع عـدد                 
: رة فيها، مباشرة او مداورة، وعلى الصعد الثالثـة        من التبدالت الهامة في الظروف المحيطة بالقضية، والمؤث       

  . الفلسطيني، واالسرائيلي، واالميركي
على الصعيد الفلسطيني، يمكن اجمال حصيلة التبدالت التاريخية، بأكثر من ظرف متبـدل، بدايـة برحيـل                 *

رار هـذه الزعامـة     الزعامة التاريخية للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وسرعة اكتشاف عدم امكانية تك          
التاريخية، بمجرد انتقال السلطة من رجل آلخر، مرورا بمرحلة الزعامة الجديدة ألبي مازن، وسرعة اكتشاف               
ان العقدة التي تقف امام الحل التاريخي للصراع، موجودة داخل اسرائيل والحركة الصهيونية وال عالقة لهـا                 

  . قاعدةبتبديل أساليب العمل الفلسطيني، في القمة او ال
لكن التبدل الفلسطيني االبرز في الظروف المحيطة بالقضية، كان اختمار التجـارب العمليـة لكـل التيـارات               
السياسية الفاعلة على ساحة القضية الفلسطينية، من اقصى اليسار الى أقصى اليمين، مـرورا بكـل التيـارات           

خروج صيغة عملية لوحدة وطنية فلـسطينية،       المتدرجة من العمل المسلح الى العمل المدني، حتى اصبح توقع           
توقعا معقوال ومرجحا، بعد ان ظلت الوحدة الوطنية، شعارا عاطفيا يفتقر الى الصيغ السياسية العملية الـصلبة                 

  . والحيوية
ومن المرجح ان تسفر االنتخابات التشريعية الفلسطينية وتوابعها، ألول مرة في تاريخ العمل الوطني الفلسطيني               

عن تظهير عملي لفسيسفاء التيارات السياسية داخل الحركة الوطنية، في صـيغة جديـدة              ) 1948بعد  (يث  الحد
  . للعمل الوطني الفلسطيني، بعد التجارب الفاشلة لصيغ السيطرة والتفرد واالحتكار

 نجاحه  على الصعيد االسرائيلي، ال شك في ان اختفاء شارون عن موقع الزعامة االسرائيلية، وهو في ذروة               *
في السيطرة على التناقضات العميقة داخل المجتمع االسرائيلي، ستعيد هذه التناقضات الى أحجامها وتفاعالتها              
الطبيعية، ذلك ان ضغط الظروف ال يمكن ان يسمح بوقف عجلة تطور االحداث، ريثما تلتقط اسرائيل انفاسها،                 

 عمليا، االختفاء المفاجئ لشارون عن الساحة، قبـل ان          وتعيد انتاج زعامة تاريخية تسد الفراغ الذي بدأ يخلفه        
  . يكمل ما بدأه
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، وهو تراجـع فـرص      2006وهناك أخبار تبدل ال يجوز التقليل من شأنه، قادم الينا في بحر السنة الجديدة               *
 الحزب الجمهوري االميركي الحاكم في تجديد سيطرته على البيت االبيض، بعد واليتي بوش االبن، وذلك بفعل             

الفشل العملي الذريع الذي آلت اليه المغامرات االميركية الخارجية في افغانـستان ثـم العـراق، بـرغم كـل         
  . االدعاءات االعالمية، بالفعالية وبالنصر الكاسح

واذا استحضرنا تجارب الظرف الزمني الذي يحدد مالمح المرحلة االنتقالية بين واليتين رئاسيتين، فإن بوسعنا               
  . نحسار الفعلي لعصر المحافظين الجدد، في السياسة االميركية، داخليا وخارجياتوقع قرب اال

وفي ما يتعلق بأثر ذلك على القضية الفلسطينية بالذات، فكما ان التجارب اثبتت سذاجة المبالغـة فـي توقـع                    
يض، فـإن مـن     احتمال االقتراب االميركي من المواقف العربية الوطنية، مع كل تغيير رئاسي في البيت االب             

السذاجة ايضا الغاء فهمنا الختالف الظروف التفصيلية التي تحيط بحدود التحالف االميركي االسرائيلي، بـين               
اذ ال شك بأن هامش اللعب العربي في هذا الملعب، سيكون موجودا بنسبة أعلى، بعـد                . والية رئاسية واخرى  

 األمر ال يمكن ان يتم آليا، بمجرد انتقال السلطة من           انحسار عهد المحافظين الجدد في البيت االبيض، وان كان        
الجمهوريين الى الديموقراطيين، لكنه يتطلب استراتيجية فلسطينية وعربية حيوية وذكية وشجاعة، تحـسن اول              

ولعل الوالدة الجديدة لصيغ العمـل  . ما تحسن برمجة الخطوات المرحلية، على طريق االهداف العربية الكبرى   
وال شـك فـي ان      . سطيني، على ارض فلسطين المحتلة، تكون الخطوة الجادة األولى على الطريق          الوطني الفل 

  . العمل الوطني الفلسطيني، كما قضية فلسطين نفسها، يقفان في هذه االيام على مفترق طرق تاريخي
 27/1/2006السفير 

  
  حماس وعبء االنتصار .81

  غسان شربل        
دير حماس انتصارها وماذا ستفعل به؟ ال شك ان الحركة أطلقت في السؤال هو كيف ستوانتصرت حماس 

الفترة القريبة الماضية اشارات تعكس قدرتها على اتخاذ مواقف واقعية أو شبه واقعية من قماشة التزام الهدنة 
لكن حماس المقيمة في المعارضة كانت معفاة من الرد عن اسئلة ستجد نفسها . أو جهودها لتحسين صورتها

  .طرة بعد انتصارها الى الرد عليهامض
هل تنوي حماس ترتيب المناطق المحررة لتخوض منها حرب إزالة اسرائيل؟ أم انها تقبل . اسئلة كثيرة

التفاوض وكيف؟ وماذا عن االعتراف بحق اسرائيل في الوجود وهو شرط دولي لقبول حماس التي يتعين 
 وماذا عن أوسلو وااللتزامات الواردة فيه؟ وماذا عن وعد عليها أيضاً رد تهمة االرهاب ودفع ثمن نزعها؟

بوش وشروط بقائه حياً؟ وماذا عن األمن والرواتب والبطالة والتعددية وحق االختالف؟ وماذا عن صدى هذا 
  االنتصار في االنتخابات االسرائيلية المقتربة؟

27/1/2006الحياة   
 

  حماس وأميركا ولبنان .82
  وليد شقير          

التحول ب. داعيات المباشرة وغير المباشرة لفوز حركة حماس بالغالبية في األراضي الفلسطينية تعدالت
، بانعكاسات ذلك على حماس نفسها وبرنامجها السياسي ومستقبل دورها في قلب السلطة ...االستراتيجي

ات ذلك على الصعيد وتمر بتردد. الفلسطينية ومع حركة فتح وفي عالقتها بسائر العالم بدءاً بإسرائيل
اإلسرائيلي الداخلي خصوصاً ان االنتخابات العامة ستجرى في شهر آذار مارس المقبل، وال بد لنتائج 
االنتخابات الفلسطينية من ان تكون جزءاً من الحمالت االنتخابية اإلسرائيلية لدى القوى المتنافسة، وال تنتهي 
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ربي، وسط صعود الحركات اإلسالمية في معظم المجتمعات بالتفاعالت المباشرة لما حصل على الصعيد الع
  .العربية معززة بسياسات األنظمة والغرب تجاه فلسطين والعراق

ومن المؤكد ان تحت كل واحد من عناوين التداعيات التي سيتركها هذا التطور المفاجئ هناك عناوين اخرى 
صعباً، لكن المؤكد ايضاً ان ما بعد االنتخابات مهمة متفرعة منه، تجعل تقدير المرحلة المقبلة معقداً، و

وحركة فتح التي شكلت العمود . التشريعية الفلسطينية شيء آخر مختلف تماماً في فلسطين والمنطقة، عما قبلها
الفقري للعمل السياسي الوطني الفلسطيني على مدى العقود الماضية، وعجزت عن تجديد تفويضها من الشعب 

  . حكماًالفلسطيني، ستتغير
إال ان اسهل ما يمكن استنتاجه هو ان الشعب الفلسطيني اراد القول في صندوق االقتراع انه يريد التغيير وإنه 

  ...ضاق ذرعاً بقيادته التاريخية، وبالفساد المستشري في مؤسسات السلطة
ض االستنتاجات ومن دون ادعاء اإلحاطة الكاملة بالتداعيات كلها في هذه العجالة، ال بد من تسجيل بع

  :والمالحظات العشوائية واالنتقائية حيال نتائج االنتخابات الفلسطينية كاآلتي
 السياسة األميركية خصوصاً، والغربية عموماً، وضعت نفسها امام مأزق توجهات متناقضة حيال -1

ة على سائر انظمة رفضت هذه السياسة االعتراف بأسبقية الديموقراطية الفلسطيني. الديموقراطية الفلسطينية
قياساً (ابت واشنطن ان تعترف بأن القدر العالي نسبياً . الحكم العربية التي ارادت واشنطن تغييرها بدمقرطتها

من الديموقراطية في المجتمع الفلسطيني، هو الذي انتج خيارات قيادته، وعزلت الرئيس ) الى النظام العربي
خبيث للتعامل مع هذه الخيارات واشترطت االنتخابات مرة وثانية الفلسطيني الراحل على اساس هذا الرفض ال

واإلصالحات من اجل االعتراف بالقيادة الفلسطينية شريكاً في مفاوضات ) الرئاسية والبلدية والتشريعية(وثالثة، 
... سلوعطلتها المدافع وسياسات القمع واإلذالل واالغتياالت والتهجير والجدار الفاصل وإسقاط اسس اتفاق او

  .وتدمير مؤسسات السلطة
وحين اضطر ميزان القوى العسكري القيادة الفلسطينية للخضوع لموجبات التشكيك األميركي بمشروعيتها 
وبدأت اصالحات داخلية وأخذت تهيء النتخابات جديدة، قتلت اسرائيل عرفات، حتى ال يجدد له الشعب 

 ادارة الرئيس جورج بوش، يدي الرئيس محمود عباس من الفلسطيني في القيادة، وأفرغت، مدعومة من سياسة
أي انجاز يمكن ان يقدمه الى شعبه بعد تغليبه سياسة التفاوض على سياسة االنتفاضة وعسكرتها، الى درجة 
كان الدعم األميركي إلسرائيل سبباً رئيساً في تفوق حماس على فتح، أي في تفوق خيار التشدد تجاه اسرائيل 

وتمعن الواليات المتحدة وبعض الدول األوروبية في هذه السياسة الرافضة .  خيار المساومةوالغرب على
للتسليم بخيارات الشعب الفلسطيني، عبر المواقف الصادرة ضد التعامل مع حماس بعد نيلها األكثرية في 

  .المجلس التشريعي
جيدها لدورها في اشاعة الديموقراطية ان مأزق واشنطن هو في كيفية توفيقها بين اعتبار حماس ارهابية وتم

  .في المنطقة ما يوجب اعادة نظر ليست سهلة في تلك السياسة الخبيثة والمتناقضة تجاه العرب وقضاياهم
 سياسة حماس في لبنان تبدو امام تحد كبير في سياق التحدي األوسع في امساكها بزمام السلطة في -2

ض مع اسرائيل وفي عالقتها بدول الغرب، وبالخريطة السياسية األراضي الفلسطينية وموقفها من التفاو
 السوري عموماً، ومن ساحات –فـ حماس تميل الى سياسة الممانعة التي يتبعها المحور اإليراني . الفلسطينية

تحركه لبنان، وهي سبق ان تحفظت عن قرار الحكومة اللبنانية فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
لبنان لتسريع الحوار حول انهاء مشكلة السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وللحوار حول تنظيم هذا في 

السالح داخل المخيمات، ألنها ليست عضواً في المنظمة، التي كانت السلطة الفلسطينية تتشكل منها في شكل 
ماس تجارب فتح في لبنان وهل ستكرر ح. فهل ستستمر في هذا التحفظ بعد ان باتت تمسك بالسلطة. اساسي

يشكل السالح ) مدعوماً بقرارات دولية(في الثمانينات، في وقت يتجه البلد الى استعادة القدر األكبر من سيادته 
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الفلسطيني احد عوامل خرقها وسط مخاوف معظم المجتمع السياسي فيه من اعادة تحويله ساحة صراع اقليمي 
  نات؟ودولي كما حصل في السبعينات والثماني

27/1/2006الحياة   
 

  بعد زلزال حماس .83
   الزيتونة:ترجمة

في انتخابات المجلس % 78سوف يكون من حق الديمقراطيين أن يصفقوا بعد نسبة المشاركة التي بلغت 
التشريعي الفلسطيني يوم األربعاء الماضي، والتي كانت منصفة، وجرت بشكل سلمي وحر، فجورج بوش 

دث، من خالل إعطاء دفع للديمقراطية في العراق وغيره من بلدان الشرق األوسط وتوني بلير مهدوا لهذا الح
المشكلة الوحيدة تكمن في النتيجة، االنتصار الساحق لحركة المقاومة . يجب أن يكونا مسرورين) بشكل انتقائي(

بل الواليات اٍإلسالمية حماس، المصنفة إرهابية منذ وقت طويل ليس فقط من قبل إسرائيل، بل أيضاً من ق
هذه الخسارة الكارثية لحركة فتح، الذي أدار شؤون الفلسطينيين في األربعين سنة . المتحدة، واوروبا، وروسيا

الماضية، والذي يدعو منذ بدأ يدعو منذ أعلن التزامه منذ عشرين سنة تقريباً بحل أكثر الصراعات تعقيداً في 
  . العالم، من خالل إنشاء دولتين

زباً سياسياً عادياً، فهي حتى لحظة مشاركتها في هذه االنتخابات مشهورة في إسرائيل وخارجها حماس ليست ح
وفي الضفة والغربية وقطاع غزة تتمتع حماس . بالعمليات االنتحارية التي شنتها ضد أعدائها اإلسرائيليين

ارضتها لإلرهاب الذي كلمة بالتقدير لما تقدمه من خالل شبكة الخدمات االجتماعية التابعة لها، وبسبب مع
من الناحية . مرادفة لحركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية خالل رئاسة كل من ياسر عرفات ومحمود عباس

العقدية، فإن مبادئ حماس أشبه بما كان عليه ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية قبل ثالثين عاماً، التمسك 
لم يكن هناك ما يبشر بالخير في زيادة  زعيم الحركة في . ة فلسطينيةبالصراع المسلح، واستبدال إسرائيل بدول

المنفى للرئيس اإليراني الذي يدعو إلى القضاء على إسرائيل، إال أن األدبيات قد تختلف عن الواقع، فالبرنامج 
حركة بشكل وقد التزمت ال. االنتخابي للحركة لم يكرر ما جاء في ميثاقها من الدعوة تدمير الدولة اليهودية

ونجاح الحركة . ملفت للنظر في العام الماضي بالهدنة، ولمحت إلى أنها يمكن أن تستمر فيها إلى ما ال نهاية
 اإلسرائيلية 16وهو صراع غير متكافئ ضد الطائرات األف(االنتخابي ال يعود إلى مقاومتها لالحتالل 

  . يعود أكثر إلى مطالبتها بمحاربة الفسادبل ) والصواريخ اإلسرائيلية واستهداف قيادييها باالغتيال
ومن المفارقات أن الفوز الذي لم تتوقعه حتى أكثر مراكز البحث واالستطالع خبرة قد يكون أمراً جيداً أكثر 

فلو أن الحركة فازت ببعض المقاعد الوزارية في حكومة تسيطر عليها فتح، لصعب إيجاد من . مما يبدو عليه
وإذا كانت األغلبية النيابية التي حصلت عليها في . كان سينشأ بين السياسة والمقاومةمخرج من التوتر الذي 

المجلس التشريعي تعني المسؤولية الكاملة، فإنها تعني أيضاً، أن أسلحة الكالشينكوف، واالحزمة الناسفة يجب 
صعب منه أن تتعامل أن تختفي، فمن الصعب أن تدير حماس حكومة فعالة دون أن تتعامل مع إسرائيل، واأل

  . إسرائيل مع حماس بغير مواسير البنادق، إذا ما عادت المتفجرات لتستهدف باصات تل أبيب
ولذلك فإن رد الفعل الصحيح هذه النتائج هو اإلصرار على أن تعلن حماس بوضوح التزامها بالتفاوض مع 

 السياسية الذي يوجب نزع سالح وعلى البرمان الجديد ان يمرر ويطبق مسودة قانون األحزاب. إسرائيل
وعلى الصعيد نفسه فإن على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها في خطة خارطة الطريق . الفصائل

ومن المتوقع أن تشكك إسرائيل كثيراً بنوايا . المدعومة دولياً، بما في ذلك وقف كل األنشطة االستيطانية
من اإلجراءات أحادية الجانب كما فعل شارون من خالل فك االرتباط حماس، وسوف تكون أمام إغراء تنفيذ 

مع غزة الصيف الماضي، إذ سيكون من الصعب تفنيد أقوال رئيس الوزراء اٍإلسرائيلي بالوكالة حيث يقول إنه 
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فأولمرت سوف يضعف حزبه الجديد كاديما إذا ما قام بأي . ليس هناك شريك ألسرائيل في عملية السالم
  . ت لما وصفها رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو أمس على أنها حماسستانتنازال

ومن ناحية أخرى، يجب على الالعبين الدوليين في الخارج مثل االتحاد األوروبي والواليات المتحدة أن 
ج يتريثوا ليروا فيما إذا كان االرتباط الجزئي مع حماس سوف يزيد من تأثيرهم عليها ويشجعها على إخرا

إن نصر حماس يعتبر زلزاالً شرق أوسطياً قد يخلق فرصاً جديداً . األسلحة والمتفجرات من السياسة الفلسطينية
للمهمة الصعبة المتمثلة في بناء السالم بين شعبين متحاربين منذ فترة طويلة جداً في بلد واحد صغير، ولكن 

  . حالياً، فإن مخاطر هذا الفوز هي األكثر وضوحاً من غيرها
  27/1/2006 -الغارديان

 
 
 
 
 

 هل ستتحول حماس إلى حركة معتدلة؟ .84
  أوري هلبرن

  الزيتونة: ترجمة
كانت االنتخابات الفلسطينية على األرجح االنتخابات أكثر االنتخابات ديمقراطية في العالم العربي، ولكنها كانت 

ل الكثير في الخارج، ممن يلوحون بأعالم ايضاً األولى التي يختار فيها الناخبون حكومة إسالمية، مخيبين آما
كيف سيؤثر هذا القدر : الديمقراطية باتجاه العالم العربي، وخلفت وراءها سؤاالً مفتوحاً على كل االحتماالت

  من السلطة على اإلسالميين؟
من يريدونهم ديمقراطياً، حققت انتخابات األربعاء المنصرم نجاحاً كبيراً، إذ اختار الفلسطينيون بحرية ونظام 

مثل هذه االنتخابات لم تكن لتحدث في سوريا أو مصر، قال سالم الهندولي مدير فندق . أن يديروا حكومتهم
وبالفعل، فقد انتظر الناس بكل صبر في صفوف طويلة ريثما يتم التحقق وإعادة التحقق من بطاقاتهم . محلي

قية فرز األصوات، فيما كانت الحكومة التي الشخصية، فيما حرص المندوبون من كال الحركتين على مصدا
أدارتهما فتح لمدة اثنتي عشر عاماً تراقب وتنتظر دون ان تتدخل، بل إنها كانت حريصة على نزاهة 

  . االنتخابات
واآلن وللمرة األولى سوف يتمكن إسالميون عرب من تطبيق أيديولجيتهم على الواقع العملي، لم يسبقهم إلى 

ى الحركة اإلسالمية في تركيا، فبعد أن أطيح بها عدة مرات من قبل المؤسسة العسكرية، مثل هذا الفوز سو
وبدل أن تحول . صدمت الحركة اٍإلسالمية في تركيا الجميع، حين نجحت في االنتخابات واستلمت الحكومة

ممكن إلراء تركيا إلى مجتمع أكثر محافظة، وأكثر إسالمية واكثر عزلة، فإن حكومة أنقرة بذلت كل جهد 
  . االتحاد األوروبي حتى يتم قبول تركيا كعضو فيه

هل ستتصرف حماس : يتساءل الدكتور يورام ميتال رئيس قسم دراسات الشرق األوسط في جامعة بن غوريون
أظن ان هناك : كما تصرف اإلسالميون في تركيا، فتغير أجندتها وتكيف نفسها مع أجندة الشعب؟ ويقول

 يتعاطى قسم كبير من حماس بطريقة أكثر براغماتية ويضيف أن العناصر العسكرية في إمكانية كبيرة أن
الحركة سوف يصرون على استمرار الحرب ضد إسرائيل، وينتهي بهم األمر إلى االنفصال عن حماس 

  . واالنضمام إلى حركة الجهاد اإلسالمي التي ترفض المشاركة في االنتخابات وفي أي مفاوضات مع إسرائيل
ويرى أن ستحاول حماس أن تؤكد لعامة الفلسطينيين انها ليست حركة متعصبة، بل هي حركة معتدلة فهذه هي 

ففي معظم الدول . المرة األولى التي يجد فيها حزب عربي إسالمي نفسه أمام تحدي الحكم وحل مشاكل الناس
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 العلمانية االستبدادية بالحكم بمباركة العربية يكون اإلسالميون في خانة المعارضة، في حين أن تستأثر القوى
   . من الغرب الذي يخشى من نتائج كالتي خرجت بها االنتخابات الفلسطينية

ووجودهم في المعارضة يعطيهم القوة والشعبية، فهم يتكلمون في المساجد عبر مكبرات الصوت لعدد كبير من 
تقهم مسؤولية التعامل مع تحديات كثيرة بميزانية الناس ولكن ال يمكن محاسبتهم على شيء، إذا ال يقع على عا

  . متقشفة، كتحسين الخدمات الصحية المتخلفة، والتخفيف من نسب البطالة العالية، ومعالجة االقتصاد المتداعي
وحدها الجزائر شهدت حالة كاد الناس فيها أن يصوتوا لحكومة إسالمية، إذا فاز اإلسالميون في المرحلة 

تخابات الوطنية في المناطق التي جرت فيها االنتخابات، وبدا انه لو استمرت االنتخابات االولى من االن
الكتسحوا البالد كلها، ولكن النظام العسكري حينها بدعم من فرنسا والواليات المتحدة أوقف االنتخابات لتندلع 

  . بعدها حرب اهلية حصدت ما يقارب المائة ألف قتيل
سالمي الفلسطينيين عن كثب، بعض األسالميين يتمنون أن تستمر حماس في مسيرة واليوم سيراقب العالم اإل

حربها اإلرهابية ضد إسرائيل، ومن المؤكد أن بعض الديكتاتوريات العربية أن يستمر دعم الغرب لها خوفاً من 
تبدل البديل، ولكن آخرين يتمنون أن تنظف حركة المقاومة اإلسالمية حماس نفسها من االرهاب، وتس

التفجيرات بالمحادثات، وتظهر للجميع أن الحكومة اإلسالمية ال تعني بالضرورة أن تفرض الدين على الناس، 
  . وال ان تستخدم العنف كأداة لتحقيق العدالة

لقد أكد قادة حماس للجيروزالم بوست أن الحركة لن تفرض الدين على أي شخص، وأكدوا أيضاً انهم سيبذلون 
حقيق االستقرار، ويبقى السؤال هل الى أي مدى سترضى الحركة بالمساومة على مبادئها من وسعهم من أجل ت

  أجل تحقيق االستقرار؟
  27/1/2006جيروزاليم بوست 
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  زئيف شيف 
إتفاقيـات  ما هو التفسير العملي لفوز حماس في إنتخابات السلطة؟ إلغاء خارطة الطريق، والقضاء على بقايـا                 

أوسلو وتقوية الذراع العسكرية لحماس واستمرار المواجهات العسكرية العنيفة مع الفلسطينيين، بالرغم من أن              
وفي المقابل تتعزز مخاطر الغليان في األردن من جهة عناصر          . الحركة ستسعى لتأجيل ذلك في الوقت الراهن      

  .إسالمية تتعاون مع حماس
اصر سياسية وأمنية، على رأسها الشاباك، الجمهور بتصريحات حول انتـصار           في اإلشهر األخيرة، أتخمت عن    

وانتصار حماس هو دليل على سطحية تـصريحات اإلنتـصار   . إسرائيلي غير عادي على اإلرهاب الفلسطيني  
وكانت خطة فك اإلرتباط صحيحة من الناحية العسكرية، إال أنها تفهـم            .  قتيل 1000التي كان ثمنها أكثر من      

  .أنها انتصار لعنف وإرهاب حماسعلى 
ولكن حتى لحماس تنشأ مـشكلة  . تكّون لدى إسرائيل مشكلة إستراتيجية جديدة بسبب اإلنتصار الجارف لحماس  

ويـدرك  . جديدة؛ فحتى اآلن كان عملها سهالً ألنها لم تتحمل المسؤولية اليومية للشعب الفلسطيني في المناطق              
 ٍإسرائيل، ال يوجد أي أمل في ضمان الحـد األدنـى مـن عوامـل معيـشة                  قادتها اآلن أنه بدون التعاون مع     

  .وبدون المساعدات المالية من الدول الغربية، ال يوجد لديهم أمل بالحفاظ على السلطة. الجماهير
وستطلب تقاسم المسؤولية   . من المتوقع أن تلجأ حماس في البداية إلى تكتيك التهدئة والسعي إلى ائتالف مع فتح              

  .شركاء ليكونوا هم من سيتوجه لطلب المساعدة من إسرائيل والدول المختلفةمع 
من المتوقع أن تعرض حماس على إسرائيل هدنة، والتي تعني إسالمياً وقف القتال بشكل مؤقت مـع العـدو،                   
 ولذلك على إسرائيل أال تخلط بين تكتيك التهدئة المضلل وبين اإلستراتيجية األساسية لحمـاس التـي تقـضي                 

ومن الواضح أنه ال يوجـد      . بالقضاء على إسرائيل، وذلك اعتماداً على ميثاق حماس وعلى تصريحات قادتها          
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لديهم نية في اإلعتراف بإسرائيل، كما من الواضح أنه قد وصلت نهايتها الفكرة التي تؤكـد عليهـا خارطـة                    
فقـد أقامـت حمـاس      . اٍإلسالميالطريق وهي نزع أسلحة حماس والتنظيمات الفلسطينية األخرى مثل الجهاد           

واآلن من المتوقع أن تمتلئ مخازن      .  مقاتل 3000ميليشيا في غزة تحت إسم الجيش الشعبي يصل تعدادها إلى           
  .األسلحة لديهم

على إسرائيل أن تقرر اآلن إذا كانت ستواصل إستراتيجية محاربة اإلرهاب وفي الوقت نفسه تقديم مـساعدات                 
والفارق هو أن أبو مازن اعترف بدولة ٍإسرائيل وال         .  وقادتها، مثلما فعلت حتى اآلن     جزئية للسلطة الفلسطينية  

والحكومـة  . يطالب بالقضاء عليها ويعارض اإلرهاب، إال أنه كان أضعف من أن ينفذ تـصريحاته المعلنـة               
ات إسـرائيلية   الفلسطينية الجديدة برئاسة حماس ستقود إستراتيجية إبادة إزاء إسرائيل، ولكنها تتوقـع مـساعد             

  !للمعيشة اليومية، واألموال المتبقية سيتم شراء أسلحة جديدة بها لضرب إسرائيل
وقد أدركـت األردن ذلـك عنـدما        . الرد اإلسرائيلي على حكومة حماس بشكلها الحالي يجب أن يكون شمولياً          

األردن حتـى   وضعت خطوطاً حمراء واضحة لخصومها اإلسالميين وكذلك لقادة حماس الذين عاشـوا فـي               
ويجب إبـالغ   . الممرات لنقل البضائع من غزة وإليها عن طريق إسرائيل يجب تجفيفها على مراحل            . طردهم

منسق الرباعية الدولية أن المعبر من غزة إلى الضفة الغربية لن يفتح طالما ال تعلن حكومة حماس أنها توافق                   
فينزون أن يأخذ عطلة طويلة األمد وأال يحـاول         ولذلك فعلى جيمس وول   . على خارطة الطريق بكافة تفاصيلها    

  .التأثير على إسرائيل لتقديم المساعدة لحماس
من الممكن أن تكون إسرائيل هجومية أكثر بكثير ألن الفلسطينيين في قطاع غزة متعلقون بها حتى من جهـة                   

ا وأن تشرح للجمهور أنه     على حكومة حماس أن تأخذ المسؤولية على عاتقه       . التزود بالكهرباء والماء والحليب   
ال يمكن اإلمساك بالعصا من طرفيها؛ الدعوة إلى إبادة إسرائيل وتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطنيهـا، وفـي                  

  !الوقت نفسه توقع تلقي مساعدات منها للفلسطينيين ريثما تتم إبادتها
  هآرتسعن 

  27/1/2006 48عرب 
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