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   بالفوز بل خططت لهتفاجأحماس لم : مشعل .1
وأن حماس ارادت , عقد خالد مشعل مؤتمرا صحفيا اليوم، اعلن فيه ان حماس لم تفاجأ بالفوز بل خططت له

  .ان تحقق من هذا الفوز ثالث اشياء
  .اصالح الواقع الفلسطيني: أوال
 .حماية مشروع المقاومة: ثانيا
إذ بدأت حماس الترتيب من خالل . أي ترتيب النظام السياسي الفلسطيني,  البيت الفلسطينيترتيب: ثالثا

 .البلديات ثم ستبدأ اإلصالحات في التشريعي حتى تصل الى منظمة التحرير
  :واعتبر أن الخطوات التي ستقوم بها حماس بعد فوزها باالنتخابات بالشكل التالي

زن ومع فتح ومع جميع القوى الفلسطينية للوصول الى صيغة شراكة التشاور فلسطينيا مع ابو ما: أوال
  .فلسطينية

 ستبدأ حماس سريعا عملية االصالح والتغيير: ثانيا
 لتوصل لتفاهم مع المحيط العربي واالسالمي والدولي : ثالثا

. بي واالسالميوأشار إلى أن اتصاالت قد بدأت مع عدد من  قادة الدول والقيادات االسالمية في الوطن العر
واوضح أن الحركة . كما اعلن ان حماس ستتواصل مع العالم. وأن عدد من زعماء الدول بادروا باالتصاالت

, تطلب الشراكة من باب مبدأ وليس من باب العجز، وندرك أن البعض يريد افشالنا ولكننا سنتحمل المسؤولية
  . رغم أن حماس ال تسعى للسلطة

ولكن حماس ال تزال تمد يدها لهم، كما اعتبر ان حماس ليست في مأزق وفتح , جلواواعتبر ان ابناء فتح تع
 .وأوضح أن من يحاول تعطيل المسيرة سيتحمل تبعات ذلك. ليست في مأزق بل اسرائيل هي التي في مأزق

ا وتوجه للشعب الفلسطيني ليطمئنه بالنسبة لإلقتصاد، وأكد ان الشعب لن يعيش على التسول وعلى اوروب
وطالب الزعماء العرب . ان تدعم الشعب الفلسطيني كما يجب على الدول العربية ان تدعمه هي ايضا, وامريكا

قائال لهم ال تبيعونا بضاعة ثبت كسادها في اشارة واضحة , باستغالل الحراك السياسي الذي احدثه فوز حماس
  .الى عملية التفاوض

السلطة اكد على استمرار المقاومة طالما الشعب الفلسطيني وحول موضوع الجمع بين المقاومة ومسؤوليات 
اذا ما كانوا يريدون سحب السالح فمن الممكن ان تعمل , متوجها الى اوروبا وامريكا بالقول. تحت االحتالل
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واكد في نهاية المؤتمرعلى عدة . المقاومة الفلسطينية على توحيده في اطار جيش واحد يخدم مشروع التحرير
  : الممكن ايجازها على الشكل التالينقاط من

  . ال تخلي عن الثوابت الفلسطينية، كالقدس، حق العودة، وسالح المقاومة-1
  . لن يتم ظلم ابناء الشعب الفلسطيني من خالل التسريح الوظيفي-2
  .  لن يتم فرض فكر حماس على الشعب الفلسطين-3
  . لن تقر حماس بشرعية االحتالل-4
اشراك فتح، أو مستقلين، أو غيرهم من : يوهات لتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة منها وضع عدة سينار-5

 .القوى الفلسطينية باالضافة الى التكنوقراط
  28/1/2006 متابعة الزيتونة التلفزيونية 

  
   تحافظ على هدوئها وتتجه الى حكومة تكنوقراطحماس .2

 على هدوئهم في وقت سادت الشارع الفلسطيني، وافظقادة حماس حاأن : لندن من 28/1/2006 الحياة نشرت
. خصوصاً بين انصار فتح، عصبية شديدة ادت احياناً الى مشادات واشتباكات لم تصل بعد الى حد الالعودة

وفي الوقت الذي ينتظر الفلسطينيون والعرب والعالم تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة يعتقد ان صورة الشرق 
 حيث يتوقع ان , للحكم لن تكتمل اال بعد االنتخابات االسرائيلية المقبلة وظهور الوجه الجديداالوسط الجديد

في وقت يخشى اكثر . يكون متشدداً ايضاً ليتفاوض المتشددون في طرفي النزاع او ليتقاتلوا حتى اشعار آخر
طلب , في هذا السياقو . فلسطينية، بتشجيع اسرائيلي ودولي-من طرف عربي حدوث اشتباكات فلسطينية 

  .محمود عباس من زعيم الغالبية تشكيل حكومة جديدة وسط توقعات بأن يعقد اجتماع بينهما خالل األيام المقبلة
اعتبر انه مـن    مشعلأن خالد   :  القدس المحتلة   من 28/1/2006 الخليج اإلماراتية     مراسلة  آمال شحادة  وذكرت

سندرس الوضع الدولي المعقد جـدا والـضغوط        , قائالوأوضح  . تحالسابق ألوانه تشكيل حكومة ائتالفية مع ف      
ونرى ما اذا كان ابو مازن سيطلب منا الموافقة علـى اتفاقـات اوسـلو واالعتـراف          , األمريكية على السلطة  

  .هبإسرائيل وهو ما لن نفعل
ـ  مـا    إلى: عمان و غزةمن  الجبار أبو غربية     عبدوعبدالقادر فارس    28/1/2006 عكاظ   ولفت مراسلي   هذكرت

وقالـت مـصادر    . سالم فياض ترؤس الحكومة القادمـة      أن حماس عرضت أمس على    من   ,مصادر فلسطينية 
حل الكتائب المسلحة وإدخالها    و, قبول حماس التفاوض مع إسرائيل    ب , ربط موافقته على العرض    ه ان همقربة من 

 ان حمـاس    إال أنها أشـارت إلـى     , االعتراف بإسرائيل لضمان دعم مالي دولي     إضافة إلى   , في أجهزة األمن  
 أن سامي ابو زهري نفى تقديم حركته اي عرض علـى فيـاض بتـولي        في حين . لشروطلرفضت االستجابة   

حكومة ال لدراسة موضوع تشكيل     ,ها بدأت اجراء مشاورات داخل اطر     ,الحركةواشار الى ان    . رئاسة الحكومة 
  .مع كافة الفصائل

البعض في فتح اكدوا انهـم لـن        أن  ل هنية   وق:  اف ب  نقال عن زة  غمن   28/1/2006 القدس العربي  واوردت
 . اتصلوا بنا وقالوا انهم مستعدون لذلكهميشاركوا في حكومة تشكلها حماس، لكن الكثير من

  
   خاوية وفوضى أمنية وحصارموازنة: ملفات صعبة في انتظار حماس .3

ة بصفتها صاحبة الكتلة األكبر في المجلس قبل أن تبدأ حماس مشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديد: رام اهللا
التشريعي، فاجأتها إسرائيل بالتلويح بتجميد التحويالت المالية المكونة من واردات الجمارك، ما يعني أن خزانة 

كما تعاني موازنة السلطة من عجز مالي بلغ السنة . السلطة لن يكون فيها مال كاف لدفع رواتب موظفيها
وكان فياض نجح في حمل الدول المانحة على تغطية ثلث هذا العجز، وهو ما ال . ون دوالرالمالية الماضية بلي

والملف المالي واحد من ملفات صعبة ومعقدة  .يبدو متاحاً في سهولة لوزير مال في حكومة تشكلها حماس
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النفالت  المطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة ظاهرة اإضافة إلى, على مكاتب الحكومة تنتظر حماس
يلجأ الشبان وخصوصاً في قطاع غزة، الى حيث في مجتمع تبلغ نسبة البطالة فيه ثلث القوة العاملة،  األمني

وفي محاولة منها لاللتفاف على تلك الملفات، سارعت حماس الى عرض  .الميليشيات للحصول على دخل
ركة التحالف مع مستقلين ووجوه مقبولة كما لم يستبعد قادة الح. الشراكة السياسية على جميع القوى األخرى

 إن الخيار , في هذا الصددقال أسامة حمدانحيث . دولياً ولدى اسرائيل، في حال فشلهم في التحالف مع فتح
األول هو الشراكة السياسية مع القوى والمستقلين، لكننا في النهاية، واذا لم ننجح في ذلك، لن نتخلى عن 

  .ث فراغ في السلطةمسؤولياتنا، ولن نسمح بحدو
  28/1/2006الحياة 

  
   حماس في الحكومةنشاركعار علينا ان : دحالن .4

طالب سمير المشهراوى أمس باستقالة اللجنة المركزيـة لفـتح وتـشكيل            : غزة ردينة فارس , عبدالقادر فارس 
 تقودهـا  قال محمد دحالن من جهته انه من العار على فتح أن تشارك في حكومة  في حين    .حكومة طوارئ لها  

ن نحاسـب اللجنـة     أ علينـا    أضـاف و. يمنع منعا باتا ان تشارك فتح في مثل هذه الحكومة         : حماس وأضاف   
  .المركزية على ما أوصلتنا اليه من هذه المصائب

  28/1/2006عكاظ 
  

    خريطة الطريق غامضة وغير مقبولة: مشعل .5
وتفـرض شـروطا    .  إنها غير مقبولـة    رفض خالد مشعل خريطة الطريق، وقال      :القدس المحتلة، آمال شحادة   

مفصلة على الفلسطينيين، لكنها تبقى غامضة بشأن التزامات إسرائيل، وال تقول شيئا بشأن القدس والالجئـين                
   .واألراضي التي يجب اعادتها

  28/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  هنية يشدد على االنفتاح في المرحلة المقبلة .6
ال نحن  , قائالوتابع . احترام ارادة الشعب الفلسطينيىاللجنة الرباعية الهنية اسماعيل   دعا:اف بغزة ـ 

نطالب اال باألمن والعدالة والحرية وهذا ال يتأتي اال بان يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه وينعم بدولة 
 والهدوء  مزيد من االنضباطى الالحركةواكد ان سالح حماس فقط لمواجهة االحتالل، داعيا ابناء  .مستقلة

 ان حماس ستدير االمور في المرحلة القادمة الذابة كل الخالفات ىوشدد عل. السياسي واالعالمي والميداني
 اتصاالت من اقتصاديين فلسطينيين في الخارج ابدوا استعدادهم ىواوضح انه تلق .بالحوار السياسي والوطني

  .للمجيء واقامة المشاريع االقتصادية وخدمة شعبهم
  28/1/2006العربيالقدس 

  
   السلطة و معقل العلمانية صوتت ضد فتحعاصمةرام اهللا : تحقيق .7

اإلجماع الذي حصلت عليه حماس في رام اهللا ذات الطابع العلماني والليبرالي، والتي اتخذتها إن : رام اهللا
 اعتبر مؤشراً ما. السلطة عاصمة إدارية، لم يقل عما حصلت عليه الحركة في مدن محافظة مثل الخليل وغزة

 على  من السلطة إال مظاهر البذخ والترفواري  حيث لم. مدى إحباط سكان العاصمة من قادة سلطتهمعلى
في حجم االنتصار الذي حققته حماس ويساوي . حسب ما يقولون, المسؤولين وعائالتهم على حساب الشعب

 من ا كبيراعدد مع اإلشارة أن .علي الجرباوييرى الدكتور  كما ، حجم خيبة األمل من السلطة وقيادتهارام اهللا
. الموظفين الصغار في السلطة في رام اهللا، صوتوا لمصلحة حماس احتجاجاً على سوء إدارة كبار الموظفين
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تؤكد أنها ستتبع سياسة تدريجية باتجاه أسلمة المجتمع والسلطة، ولن حيث  ,حماس قلقة من فوز اساطو أوهناك
نحن ... لسنا طالبان :ولهقب  طمأن أسامة حمدانإال أن. ي سوى بعد تثبيت حكمهاتكشف عن وجهها الحقيق

  .وسندعو الناس بالحسنى، ولن نرغمهم على شيء .نؤمن باالقناع وليس باإلجبار
  28/1/2006الحياة 

  
   عباس يصدر قرارا بفصل مرشحي فتح المستقلين .8

 واعتبار كل من رشح     ,لثوري باتخاذ كافة اإلجراءات   أصدر محمود عباس، قراراً ألمانة سر المجلس ا       : رام اهللا 
  . خارج صفوفهافتح ولم يلتزم بقرار  لإلنتخابات التشريعيةنفسه

 27/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية  
  

  الغموض يكتنف المرحلة المقبلة: شعث .9
ونحن بانتظار النتائج , امضاً أن الحكم على المرحلة المقبلة ما زال غ, نبيل شعث أكد: غزة ـ  عبدالقادر فارس

أياً كان الفـائز أو     ,  الى أنه يجب على الجميع أن يقوم بواجبه الوطني بشكل كامل             وأشار. النهائية لالنتخابات 
وأضاف أن الحكومة المقبلة سيكون عليها مسؤولية كبيرة ألن نتائج االنتخابـات            . الخاسر في هذه االنتخابات     

 من اجل العمل على انهاء الصراع واالحتالل اإلسرائيلي وان نحقق ستعطيها شرعية وقوة كبيرة 
 

  .حلم الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه وقيام دولته
  28/1/2006عكاظ 

  
   األمنية ستصبح من مسؤولية حماس األجهزة: النتشه .10

ن مؤسـسات الـوطن     قال محمد النتشه، إن األجهزة األمنية الفلسطينية جزء مهم م         :  جهاد القواسمي    -الخليل  
وستحرص حماس على أن تقود هذه األجهزة كوادر وطاقات مهنية وان تدخلها عناصر أمن واعية قادرة على                 

مؤسسات الـوطن لكـل المـواطنين       إن  , وأضافتوفير األمن وحماية مقدرات وحياة أبناء الشعب الفلسطيني،         
ئة دون فئة، وان هذه االجهـزة ستـستجيب         والوظيفة حق لكل من لديه األهلية والقدرة والتخصص، وليست لف         

  .الفوضى العارمةهو ن البديل ألللمتغير الذي حصل على الخريطة الفلسطينية، 
  28/1/2006الشرق القطرية 

  
 جرح ثالثة في اشتباكات بين مسلحي حماس وقوات االمن .11

لوا اطالق النيران قال مسعفون ان مسلحين من حماس وقوات االمن الفلسطينية تباد :غزة ـ من وليد عوض
  . مما اسفر عن اصابة ثالثةمسفي جنوب غزة ا

  28/1/2006القدس العربي
  

    دحالن يحذر من االقتراب من وظيفة أي مواطن .12
إذا فكر في أن    , ي شخص مهما عال شأنه    ألقوية  الشديدة و المعارضة  على ال   أكد محمد دحالن   : وكاالت -غزة  

  .قد ارتكب الخطأ األخير في حياته سيكون حيث, يقترب من وظيفة أية مواطن
  28/1/2006الخليج اإلماراتية 
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  أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني يؤكدون احترامهم لنتائج االنتخابات .13
 أجمع أعضاء في المجلس الوطني على احترامهم لنتائج االنتخابات التشريعية، ورأوا :عمان ـ  مؤيد أبو صبيح

وقـال تيـسير     .المقبلة التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية مؤخرا      ضرورة ان تراعي تركيبة المجلس      
 وفي  .ن إخفاق أعضاء المجلس التشريعي السابق باالحتفاظ بمقاعدهم يدل على تقصيرهم بالقيام بواجباتهم            إقبعة  

ن مـع   ، أكد محمد الصيفي على ضرورة عدم إحداث أية تغييرات في بنية المجلس الوطني بالتزام              نفس السياق 
  .ال بد من التفريق بين عمل المجلسينفإنه ، هوبحسب .التغييرات التي طالت تركيبة المجلس التشريعي

  28/1/2006الغد األردنية 
  

   رئيس سلطة فتحاوي ورئيس وزراء حمساويصالحياتالسلطة بين  .14
لس الوزراء،  رغم أن القانون األساسي حدد صالحيات كل من رئيس السلطة ورئيس مج            :كتب حسام عزالدين  

تجد حماس نفسها بين فكي االلتزام بمواد هذا القانون وما على ذلك من التزامات في الشأن األمني وفي سياسة                   
ومهما تكن توجهـات     .رئاسة السلطة، وااللتزام بمفاهيمها السياسية التي يطالبها المجتمع الدولي بالتخلي عنها          

 .اء ورئيس الوزراء مسؤولية حفظ النظام العام واألمن الداخلي        حماس، فإن القانون االساسي حمل مجلس الوزر      
وفي حين قـد     .وحدد القانون األساسي، صالحيات رئيس السلطة بأنه القائد االعلى للقوات المسلحة الفلسطينية           

يتوقع البعض ان تقع اشكاالت فيما تعلق بتضارب الصالحيات بين رئيس السلطة ورئيس مجلـس الـوزراء،                 
 خريشة، ان الحديث عن تصادم في الصالحيات لن يحدث، الن القانون االساسي واضح في تحديد                اعتبر حسن 

قد حددها القانون االساسي، اال ان االشـكاالت التـي قـد        اإلثنين  وان كانت العالقة بين      .صالحيات المنصبين 
فيما يتعلق بالمفاوضات   تظهر بين مجلس تشريعي غالبيته من حماس ورئاسة السلطة التي تقودها فتح، تتمحور              

 .اال ان دور المجلس التشريعي في الشأن السياسي ليس له تأثير، حسبما يؤكد خريـشة               .مع الجانب االسرائيلي  
وإلحداث التوازن بين موقفي حماس إزاء الدخول في التشريعي ورفض الدخول في منظمة التحريـر، يعتقـد                 

، فـإن  هوبحـسب  .ر سياسي اال اذا دخلت منظمة التحرير   عزمي الشعيبي، أن حماس لن تستطيع احداث اي تأثي        
 الشروع في مفاوضـات     ,للخروج من مأزقها بسبب المتطلبات السياسية هو      المخرج الذي ستتوجه اليه حماس،      

مع رئيس السلطة وقيادة فتح والفصائل الفلسطينية االخرى، للوصول الى صفقة شاملة تنسحب على مشاركتها               
اعتقد انه وبعـد    : وقال .كيل الحكومة ومشاركتها الشاملة في النظام السياسي الفلسطيني       في منظمة التحرير وتش   
، الى القاهرة، حيث تم االتفاق على اجراء االنتخابات، ويتم التوقيع           الجميع سيتم دعوة    ,التوصل الى هذا االتفاق   

  .على هذه الصفقة تحت رعاية مصر
  28/1/2006األيام الفلسطينية 

  
 مخرج لمأزق التفاوض مع اسرائيل ومرجعية السلطة التحرير منظمة: تحقيق .15

من ف. تجدد الحديث بقوة بعد االنتخابات عن اعادة بناء منظمة التحرير:  فاتنة الدجاني–القدس المحتلة 
 مرجعية السلطة والحكومة، ها، يبدو واضحا انه يريد التأكيد على انعباس األخيرة حول المنظمةتصريحات 

في الوقت نفسه، يبدو ان فتح، قررت بعد الهزيمة القاسية التي و. ية التفاوض مع اسرائيلخصوصا في قض
حفاظاً على دورها السياسي والشراكة  أيضا منيت بها في االنتخابات التشريعية، الهرب باتجاه منظمة التحرير
 ,عيل منظمة التحريركما انه من خالل تف. السياسية، من دون االضطرار الى الدخول في ائتالف مع حماس

 ان يلجأ الجميع الى احياء دور ,وتوقع المستشار السياسي للسلطة .تحتفظ فتح بملف المفاوضات مع اسرائيل
يشك  وأشار إلى أنه .ولم تستثمر تاريخهاها المنظمة، خصوصا فتح، مضيفا ان الحركة اخطأت النها همشت

من  و.رائيل بدال من السلطة التي تشارك فيها حماسعادة احياء المنظمة كي تقوم بدور التفاوض مع اسبإ
من الدعوة الى نقل ملف المفاوضات الى منظمة التحرير ضمان الحفاظ على حق  الشعبيةالجبهة جانبها، تريد 
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 اما .العودة على اعتبار ان المنظمة هي البيت المعنوي لجميع الفلسطينيين في الشتات والداخل بخالف السلطة
 فالمجلس التشريعي والسلطة لهما مرجعية واحدة ,تقف امام مأزق احتمال تسلمها الحكومة التي سحمابالنسبة ل

 في حال مما يدعو للتساؤل عن مرجعيتها.  لم تكن يوما داخل اطر المنظمةهاهي منظمة التحرير، في حين ان
حمدان ان حماس تدعو يقول اسامة , لذلك. ماذا ستفعل في موضوع التفاوض مع اسرائيل؟و. شكلت الحكومة
وقال .  الننا نريد اطارا سياسيا يشكل مرجعية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج,منظمةالالى اعادة بناء 

  هو المجلس التشريعيفي حين يرى أن, ان هذه الدعوة تأتي بناء على اتفاق بين حماس والقوى الفلسطينية
ن مدى تقبل حماس لنقل الملف التفاوضي الى منظمة ع في حين يوضح .سحكومة تشكلها حماأي مرجعية 
 ان القضية االساسية هي البرنامج السياسي الذي نعمل كي يكون مرجعية للشعب الفلسطيني، ولهقبالتحرير، 

ملف الى المنظمة خطوة السيكون نقل إال و. وهذا يحتاج الى النقاش وأخذ الدروس والعبر من التجارب السابقة
، فقال هكانت حماس في المجلس التشريعي تعتبر نفسها جزءا منوإذا ما ,نسبة للمجلس الوطني أما بال.مجتزأة

ان هذا االمر ليس قياسا دقيقا، لذلك يجب الشروع في بناء منظمة التحرير وصوغ العالقة التي تربط 
اوضي الى المنظمة، ما يزيد من التوقعات بنقل الملف التف ويشار إلى أن .المؤسسات الفلسطينية ببعضها بعضاً

 ان إضافة إلى. اصرار اسرائيل على عدم التفاوض مع حكومة تضم منظمة ارهابية تدعو الى القضاء عليها
التوجه العام لدى حماس هو ابقاء القضايا ذات الطابع السياسي والتفاوضي في يد فتح حتى تتجنب ان تكون لها 

 تنفيذية الى جهاز خدمات اداري، علما ان المفروض ان عالقة مع اسرائيل، في حين تريد تحويل السلطة ال
 

يكون موضوع عملية السالم محصورا في دائرة المفاوضات التي يرأسها عريقات، وهي اللجنة الوحيدة التابعة 
 .للمنظمة

  28/1/2006الحياة 
  

  حماس وفتح والخيارات المتاحة  : تحليل .16
 وتداعياتها، ولكن بحـذر شـديد    االنتخابات التعامل مع نتائج لم يعد امام فتح وحماس إال      : طاهر النونو  -غزة  

الخيارات امام الحركتين ليست سهلة وتحديـدا       ف. السيما خالل المرحلة االولى التي تعتبر االكثر دقة وحساسية        
حماس التي تسارعت االحداث من حولها بصورة كبيرة وعليها ان تخوض التجربة دون ارتباك او تـردد ألن                  

 من قبلها سينعكس سلبا على مجمل االوضاع الفلسطينية الداخلية والخارجية التي تعاني باالساس من               اي تراجع 
 هاوتجدر االشارة الى ان    .مشاكل ال حصر لها وعليها ان تضع السيناريوهات واالولويات التي تبدأ التحرك بها            

تعاونها التام معه في المرحلـة المقبلـة   بدأت منذ اللحظة االولى إلعالن فوزها بمغازلة ابو مازن عبر تأكيدها            
واصرارها على بقائه رئيساً منتخباً ووجوده ضرورة في السنوات الثالث المقبلة ما يشير الى نضوج سياسـي                 

 وعدم رغبة في قلب الطاولة بالكامل وانما محاولة التحرك في ظل ما تسمح به التوازنات ولكن من دون                   ,يهالد
وأول ما يمكن ان تقوم به هو امتصاص حالة الخوف المحيطة سواء مـن               .ماهيرالتخلي عن ما وعدت به الج     

المجتمع الفلسطيني، او المحيط العربي والدولي معا وان تقدم حكومة ذات برنامج واقعي ينسجم مـع طمـوح                  
وتطلعات الشعب الفلسطيني وممكن التطبيق في ظل الظروف الراهنة وموازين القوى المختلـة وال يتـضمن                

وفي ظل حالة الرفض الواضحة من      . ار تجارب اخرى رفضها الشارع الفلسطيني بتصويته الواسع للحركة        تكر
فإن امامها خيارا يتيما هو التركيز على البناء الداخلي في تصحيح الكثير من الخلل الذي عـانى                 , قبل االحتالل 

, ومحاولة تحسين الواقـع االقتـصادي     منه المواطنون طوال االعوام الماضية وتقديم نموذج جديد من الشفافية           
 ما يتطلب توجها اكبر باتجاه العمق العربي الذي تراهن عليه           ,دون وجود اي موارد جدية يمكن االستفادة منها       

االخطر هو  التحدي  و .إلنقاذها من الفشل الذي تسعى ان توقعها فيه االدارة االمريكية ودوائر القرار الصهيونية            
وتتمثل في انهـاء    , يات داخل السلطة والتي تعتبر احد المطالب الشعبية التي وعدت بها          آلية القضاء على السلب   
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مراكز القوى وبدء عهد جديد من المحاسبة والتطهير وهو امر ال يمكن ان يتم بجـرة قلـم او بقـرار ولكـن                       
ء هؤالء في مراكزهم    واذا لم تجر المواجهة مبكرا فإن بقا      , سيتطلب مواجهة السيما اذا لم يتم بالحكمة المطلوبة       

  .بالتأكيد لن يجعل هناك فروقا ذات مغزى بين العهدين بل ربما يشكلون عائقا امام عمليات االصالح الحقيقية
  28/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  في الشرق األوسط كبيرفوز حماس بداية لتغيير  .17

 االحزاب االسالمية ان تحقق نتائج ن ان بمقدورو السياسيون المراقبيجمع: ترجمة نبيل زلف  ـديلي تلغراف
لكن من الواضح ان االحزاب السياسية االسالمية لم تتمتع بحرية  .طيبة في االنتخابات اذا سمحت لها الظروف

وما من شك في  .الحركة الى حد ما إال بعدما بدأ جورج بوش حملته لنشر الحرية السياسية في الشرق االوسط
الم العربي يفتح أمام االحزاب الراديكالية فرصاً ما كان بمقدورها اال ان تحلم بها ان قيام الديموقراطية في الع

إال ان على الغرب ان يعرف اآلن كيف يتعامل مع هذا الواقع الجديد بعد . في ظل االنظمة الدكتاتورية السابقة
  مثال للتعامل مع حماسان هناك الكثير مما يمكن قوله على صعيد الممارسة العمليةإذ . ان ساعد في ايجاده

 التزمت حتى االن باتفاق وقف اطالق النار الذي وقعته هاهنا يتعين ان نالحظ ان و.بأمل توجيهها لنبذ العنف
كما اثبتت ايضاً منذ فوزها في االنتخابات المحلية، انها ماهرة في ادارة البلدية كمهارتها في تنفيذ  .مع عباس

 تجد نفسها األن مسؤولة رسمياً هابيد ان .اسعة التي ترعاها منذ وقت طويلبرامج المساعدات االجتماعية الو
فهذه . عن كل الفلسطينيين الذين يريدون، وفقاً لعمليات استطالع اآلراء، العودة لمحادثات السالم مع اسرائيل

يعانيان منهما منذ هي الوسيلة الحقيقية بالطبع إلنقاذ سكان األراضي المحتلة من حالة اليأس والبطالة اللتين 
إذ ان رفض الدخول في محادثات السالم لن يؤدي اال الى المزيد من الحصار االقتصادي، . عقود طويلة

ومن الواضح تبعاً لهذا ان حماس تواجه اآلن خيارات قاسية . واغالق الحدود، وجفاف المساعدات الخارجية
 اساس االمر الواقع، فإن مفاوضات السالم لن لكن حتى لو قررت قبول حل قيام دولتين على .كسلطة حاكمة

ويبدو ان بروز الراديكالية الفلسطينية مالئم  .تبدأ من جديد إال بعد ان تختار اسرائيل رئيساً جديداً لحكومتها
لكن بصرف النظر عمن سيفوز في االنتخابات . لحزب الليكود بقيادة نتانياهو اكثر منه لحزب كاديما

، يتعين على اسرائيل والغرب رسم استراتيجية مشتركة للتعامل مع بحر التغيير القادم الى االسرائيلية المقبلة
 سنة ضاعت الفرصة في الجزائر الختبار مسؤولية وواقعية الحركات الراديكالية عند 15قبل  ف.الشرق االوسط
  .هذا الخطأ ينبغي اال يتكرر ثانيةلذا ف. توليها السلطة

  28/1/2006الوطن الكويتية 
  

 إلفشال حماسمخطط وفتح تتقاسم مشاعر اإلحباط والشماتة  .18
 ان السبب الرئيسي لهزيمتها إنتخابيا هو حصريا ,فتحأبلغ نصر يوسف قيادات في  :عمان ـ القدس العربي 

تدرس اللجنة المركزية تقريرا ومن ناحية أخرى . عدم الذهاب لإلنتخابات في إطار خطة جماعية وموحدة
حركة وألطرها ل يتحدث عن إختراقات البد من تدقيقها وتفحصها قامت بها حماس ل,والتنظيملشعبة التعبئة 

 بعضها من أفراد % 23ويحدد التقرير موطنين لهذه اإلختراقات هما األجهزة األمنية حيث يعتقد ان . التنظيمية
وفقا لمرجع فتحاوي فإن و .بعض األقاليم في المحافظات والمدن الفلسطينيةباإلضافة ل ,صوتوا لصالح حماس

تقاسم أعضاءها مشاعر اإلحباط العام والشماتة بالفريق الذي يالحركة وبعد اإلنتخابات تواجه مأزقا متعددا و
 مضيفا ,وقال ان الكل يتهم الكل اآلن في فتح .إختار الواجهات اإلنتخابية علي اساس التفاهم مع قائمة المستقبل

وجود أصوات تمثل التيار المهزوم بقوة في اإلنتخابات تطالب الحركة ببناء بأن أسوأ ما في األمر حاليا هو 
مع  .إستراتيجية متكاملة إلفشال حماس يقف وراءها محمد دحالن ونبيل شعث وسمير المشهراوي وغيرهم

 ابلغهم بأن المستفيد الوحيد من أي خطط إلفشال حماس سيكون إسرائيل وليس اإلشارة إلى أن محمود عباس
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 مذكرة جماعية تتقدم ى في الداخل والخارج علالحركةوفي غضون ذلك يعمل العشرات من كوادر . فتح
 ولقيادة ىبإقتراحات محددة إلحتواء الهزيمة من بينها تشكيل لجنة طواريء في الداخل والخارج لدراسة ما جر

عام وعقد لقاءات موسعة تشمل بوصلة الحركة في األسابيع المقبلة والبدء الفوري باإلعداد لمؤتمر الحركة ال
 .الخارج إلعادة اإلعتبار للنظام األساسي الذي جري تقويضه بذريعة العالقات والمصالح الدولية

  28/1/2006القدس العربي
  

  المرحلة تتطلب توافقا سياسيا مع األردن تجاه القضية الفلسطينية: حماس .19
ري أن العالقة التاريخية التـي تـربط الـشعبين     أكد مشير المص:غزةوعمان  ـ  مؤيد أبو صبيح وحامد جاد

الفلسطيني واألردني تتطلب في ظل المرحلة المقبلة المزيد من التوافق والتواءم في الموقف السياسي المشترك               
وقال ان األردن لم يلعب في أي وقت مضى دور الوسيط بل الـشريك الكامـل فـي                   .تجاه القضية الفلسطينية  

وحول رؤية حماس للعالقة الدبلوماسية الفلسطينية األردنية، قال نتطلـع          . ية المنشودة تحقيق األهداف الفلسطين  
 على ضرورة تعزيز التواصل وتعميق أواصر العالقات الفلـسطينية األردنيـة            اشددم ,لمواصلة الدور األردني  
ـ   االردنيـة   الذنيبات الحكومـة    عبد المجيد  طالب أما من جهته فقد      .على مختلف المستويات   اوز خالفـات    بتج

 أن العالقة بين األردن وحماس ليست بحاجة الى وسـاطة مـن             مؤكدا .الماضي وفتح صفحة جديدة مع حماس     
أكد الخبير في الشؤون االسرائيلية غازي السعدي أنه مـن الـسابق ألوانـه              ,  ومن ناحية أخرى   .قبل أي أحد  

ماس في الداخل التي هي فـي االسـاس         الحديث عن مستقبل العالقة االردنية الفلسطينية، وأضاف أن نجاح ح         
وقال ان تسلم حماس للسلطة في الداخل قد يعيد          .جزء من االخوان المسلمين في االردن قد تعزز هذه العالقات         

  . من االردن وعودتهم، متوقعا أن يكون هناك انفراج قريب على هذا الملفيهامن جديد فتح ملف مبعد
  28/1/2006الغد األردنية 

  
  عن عودة مشعل إلى غزة  أنباء نفي  .20

ـ لندن  ان يقوم خالد مشعل بتشكيل الحكومة، حتى لو عاد , من حماس في دمشقمسؤول استبعد:  علي الصالح 
نقل عن مصادر مقربة مـن      كان  و. الى الوطن، وهذا شيء غير وارد في الوقت الحاضر، رغم ما نشر امس            

 الـى   تهحاد االوروبي والسلطة، بهدف تسهيل عود     السلطة وحماس، ان اتصاالت تجري حاليا بين مشعل واالت        
 ان االتحاد االوروبي وعد بأن يطلب من الواليات المتحدة التدخل لدى اسرائيل، لكيال تحول دون                مضيفة. غزة
ن بـأ  مؤكـدة و. وعلم ايضا بان االسبوع المقبل قد يشهد انعقاد اجتماع بين مشعل وابو مازن في غـزة               . ذلك

ب اوراقها الداخلية وبرامجها السياسية لمواجهة المسؤوليات الملقاة على عاتقهـا، وان            حماس بصدد اعادة ترتي   
ـ  رغـم غير ان مـصدر دمـشق        .هذا ال يمكن تحقيقه اال بعودة قيادتها الى االراضي الفلسطينية           هـذه   ه نفي

  .االتصاالت، لم يستبعد سعي الحركة من اجل عودة اكبر عدد ممكن من الكفاءات لتبوء مواقعها
  28/1/2006الشرق األوسط  

  
   الى غزة غير مطروحة في هذه المرحلة حماسعودة قيادة :ابو مرزوق .21

قال موسى ابو مرزوق ان عودة قيادة الحركة الى قطاع غزة غير مطروحة في هـذه         : كمال زكارنة  -عمان    
اما عـن عـودة      .طنهالمرحلة، مؤكدا في الوقت نفسه انه ال يمكن الحد ان يضع فيتو على عودة اي انسان لو                

  .ومن المفيد تصحيح هذا الخطأنا اعتقد انه حصل خطأ في التعامل مع, قادة حماس الى االردن فقال
  28/1/2006الدستور 

  
      حماس تدعو إلى إطالق سراح سعدات .22
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   . سجن أريحا   امس إلى إطالق سراح أحمد سعدات وكل المعتقلين السياسيين في   حماس دعت   : ـ د ب أ غزة
  28/1/2006األيام البحرينية 

  
  كتائب االقصى في سجن اريحا يهددون باالنتقال الى حماسمن عشرات  .23

 هدد العشرات من نشطاء كتائب االقصى في سجن اريحا باالنتقال الى صفوف حماس اذا لم يجـر                  :الفت حداد 
وان من حقهم ان يعرفوا من       انهم لن يسكتوا اكثر من ذلك        ,وقال متحدث رسمي باسمهم    .االفراج عنهم بسرعة  

  .يعتقلهم ولماذا هم في الزنازين
  28/1/2006 48عرب 

  
   العالقة مع لبنانحماس تدعو إلى تصويب .24

دعا أسامة حمدان إلى تصويب العالقة اللبنانية الفلسطينية، لكنه تجنب تناول مشكلة نزع سـالح الفلـسطينيين                 
سي لالجئين في لبنان يجب أن ينصب على قضية العودة          وشدد على أن العمل السيا     . خارج مخيمات الالجئين  

وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام، ويجب أال يتورط في الشأن اللبناني، مشيراً إلى أن حماس معنية بإزالـة                  
ودعا ممثل حماس إلى مواصلة الحـوار مـع الحكومـة            . كل التراكمات وتصويب العالقة اللبنانية الفلسطينية     

  .اللبنانية
 28/1/2006يان الب

  
 67 لن تكون هناك طلقة واحدة خارج اراضي الـ :يجزمسلطان أبو العينين  .25

اعتبر سلطان ابو العينين ان مسؤولية نتائج االنتخابات تقع علي المجتمع الدولي  : من سعد الياس،بيروت
دعا المجتمع الدولي الي واذ . واسرائيل نتيجة عدم االلتزام باالتفاقات والواجبات التي قطعاها علي نفسيهما 

احترام خيار الشعب الفلسطيني ، رأي ان حركة حماس امام امتحان صعب ، متسائالً عما اذا كانت ستتمسك 
وشكك في استمرار العمليات العسكرية التي كانت تحصل قبل   بمشروعها ام ستقبل باالتفاقيات الموقعة؟ 
 انا اجزم انه لن تكون هناك طلقة واحدة خارج اراضي الـ :وقال. االنتخابات ضمن استهدافات سياسية معينة 

رغم خسارتنا في االنتخابات فاننا لن نستخدم : وقال .  وان العمليات ستكون للتذكير فقط بمشروع المقاومة 67
وعن مكتب التمثيل . الكفاح المسلح من اجل االضرار بمشروعنا الوطني او للتخريب علي حركة حماس

ان هذا المكتب هو لمنظمة التحرير الفلسطينية وان قيادة المنظمة هي التي : بنان قال ابو العينينالفلسطيني في ل
تحدد ادارته وما زلنا علي القواعد والبرنامج الذي قدمناه لالخوة في الفصائل وفي مقدمهم حركة حماس 

خالل االيام المقبلة وعلي ابعد جاهزين لتحديد الوفد المشترك الذي سيرأسه مدير مكتب الممثلية بعد ان يعين 
  .تقدير خالل اسابيع معدودة

 28/1/2006القدس العربي
  

  نرفض تدويل القدس: عكرمة صبري .26
وأكد أن الحرم القدسي غير خاضع للمفاوضات        رفض الشيخ عكرمة صبري، فكرة تدويل مدينة القدس المحتلة        

  .أو المساومات والتنازالت
  27/1/2006  وفا–وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  جدار في بلعينال مظاهرة ضد علىاالحتالل يعتدي  .27
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أصيب متظاهران بجراح أحدهما طفل، برصاص قوات االحتالل التي اعتقلت ثالثة آخرين خالل قمعها لمسيرة               
  .سلمية ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين

  27/1/2006 48عرب 
  

   قرية للعمالء بمحاذاة بلدتهمامةأهالي دير حنا يؤكدون معارضتهم الشديدة إلق .28
، اليـوم، معارضـتها     48أكدت الفعاليات والقوى السياسية الناشطة في بلدة دير حنا، الواقعة في أراضي عام              

ونشرت صحيفة محلية خبراً أن ما تسمى دائـرة          .الشديدة إلقامة قرية للعمالء في المنطقة الواقعة غربي البلدة        
دة المحلي، بمخطط إلقامة قرية للعمالء تمتد على بنية تحتيـة يـتم حاليـا               أراضي إسرائيل أبلغت مجلس البل    

  . منها ألهالي البلدة100 قسيمة بناء، 298إعدادها، ويقام عليها 
  27/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  حة األقصىاحتفال لـ حماس في با .29

ير في االنتخابات عبر التظاهر في باحـة        أمس بفوزها الكب    احتفل المئات من مناصري حركة حماس      : ب.ف.أ
ولوح المتظاهرون بأعالم الحركة ورفعوا شعارات تطالب بتشكيل حكومة برئاسة الحركـة،             .المسجد األقصى 

ولم تتصد الشرطة اإلسرائيلية لهذه التظاهرة السلمية التي تعتبر األولـى مـن             . وذلك بعد أدائهم صالة الجمعة    
  .  نوعها في هذا المكان

  28/1/2006ستور الد
  

  اآلالف من انصار فتح يتظاهرون مطالبين باستقالة قيادة الحركة .30
تظاهر اآلالف من انصار فتح في مدينة غزة أمس قبل ان يتجمعوا امام منزل محمـود عبـاس، حيـث                    : غزة

ت مـن   وانتشر الحرس الرئاسي وعـشرا    . طالبوا باستقالة قيادة الحركة بعد هزيمتها في االنتخابات التشريعية        
وقال احدهم وهو ملـثم      .افراد الشرطة حول المنزل، في حين تجمع عناصر من القوات الخاصة داخل المنزل            

ثم دخل عدد كبير من الصبية والـشبان         .على كل المتآمرين ضد حركة فتح ومؤسساتها ان يخرجوا منها االن          
ون لن نسمح لحمـاس ان تـدخل        الى المجلس، حيث قاموا بتكسير اجهزة التكييف وبعض النوافذ وهم يصرخ          

  .التشريعي
  28/1/2006الغد األردنية 

  
   الجماعةبمشاركة صيدامسيرة في شوارع  .31

نظمت حماس وبالتعاون مع الجماعة االسالمية في منطقة صيدا مسيرة سيارة حاشدة أمـس ، حيـث جابـت                   
التي واكبت دوريـة لهـا      شوارع المدينة في ظل انتشار أمني مكثف لوحدات من الجيش وقوى األمن الداخلي              

  .المسيرة منذ لحظة انطالقتها
  28/1/2006المستقبل اللبنانية 

  
   وزير الداخلية محمد ضيف يعتقل دحالن المؤيد لإلرهاب :األدوار انقالبنكات بعد  .32

وصفه البعض بالزلزال وذهب آخـرون الـى اعتبـاره          ما   : أ ف ب، يو بي آي      28/1/2006 السفير   نشرت
ز حماس الكاسح بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، أطلق العنان لنكات الفلسطينيين            تسونامي، لكن فو  

  . السياسية المتنقلة عبر الرسائل الهاتفية القصيرة
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تعلن احدى الرسائل ان مسؤول حماس اسماعيل هنية سيشكل الوزارة وسيعين محمد ضيف وزيرا للداخليـة،                
وتقول رسالة اخرى شهداء االقصى قصفت سديروت والزهـار         . ربة الفساد والدكتور الزهار رئيسا لهيئة محا    

  . يستنكر، أو محمد ضيف اعتقل دحالن بعد إشادة االخير بعملية انتحارية
.  فتح في حالة خطيـرة لكنهـا مـستقرة        : وتعليقاً على خسارة فتح أمام حماس، وردت رسالة تقول خبر عاجل          

ب ألف فتحاوي بالجلطة والزهار يرفض منح أي منهم تحويال للعالج في            تقول احدى الرسائل بعد النتائج أصي     و
وفي رسالة اخرى السالم عليكم، رئيس الحكومة محمود الزهـار حفظـه اهللا ورعـاه يعلـن وقـف            . الخارج

  . التحويالت والعالج في الخارج ويقرر العالج بالقرآن
سالمية واعتماد اللون االخضر، لون الحركـة،       وتركز بعض الرسائل على تغيير القوانين وتطبيق الشريعة اال        

وتقول احداها حماس تغير لون سيارات االجرة من األصفر الى األخضر، وتشير اخـرى الـى                . في كل مكان  
تحويل اسم مدينة رام اهللا الى عبد اهللا، وتعلن ثالثة ان حماس ستقوم بتشكيل هيئة األمر بالمعروف والنهي عن                   

: بيان رقم اثنين  . تغيير السالم الوطني الى طلع البدر علينا      : دى الرسائل بيان رقم واحد    وعليه تقول اح   . المنكر
 جلدة، ومن يشاهد أفالمـاً      50 جلدة، وهيفاء وهبي     20ممنوع سماع الفيديو كليب وكل من يسمع نانسي عجرم          

: امتالك دش . دة جل 50: عدم إطالق اللحى  .  جلدة 30: وفي صيغة اخرى مشاهدة روتانا كليب     . خالعية يرجم 
معك تـرخيص   : ولم توفر الرسائل مخالفات السير، فتقول احداها شرطي حمساوي للسائق          . رجم حتى الموت  

طيب مخالفة لعدم الوضوء، وتقول اخرى تعديل قانون مخالفات         . ال. طيب معك وضوء  : الشرطي. وتأمين؟ آه 
. صيام ثالثة أيـام   : إشارة حمراء .  ركعات 4: مخالفة الدخول بالممنوع  . ركعتان: مخالفة وقوف خاطئ  . السير

  . وسوف نبلغكم بحال تعديل اية قوانين اخرى
من بين عشرات إن لم تكن مئات الرسائل الخلويـة          أنه   : حامد جاد  من    28/1/2006 الغد األردنية    وجاء في 

لخـارج ومعالجـة     قرر وزير الصحة الجديد الدكتور الزهار إلغاء استيراد األدويـة مـن ا             :التي نشط تبادلها  
أصدرت الحكومية الحمساوية قراراً يقضي بإلغاء صرف الرواتب عبر البنك وأن يتوجـه              .المرضى بالحجامة 

الموظفون إلى صندوق أمير المؤمنين في المساجد لتلقي رواتبهم الشهرية كما أقرت الحكومة صرف عـالوة                
ولم تستثن هـذه الرسـائل شـركة         .حجابلمرتديات ال % 10لكل من يطلق لحيته وعالوة بنسبة       % 20بنسبة  

الهواتف الخلوية الفلسطينية جوال من معالم المرحلة المقبلة برسالة قالت فيها حضر حالك وودع جوالك حماس                
أما على مستوى الرسائل التي اسـتهدفت أفـراد األمـن والـشرطة              .منعت الجواالت وشغلت الحمام الزاجل    
ألف جالبية لعناصر األمن الـوطني والـشرطة      50 حماس قضى بحياكة     فأصدرت الرسائل الخلوية قراراً باسم    

  .وقالت لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء
وحول الرؤية الجدية للشارع الفلسطيني لمعالم المرحلة المقبلة استبعد الصحافي مصطفى الصواف أن تمـارس         

سوية أسماء الغول فتوقعت أال     أما الناشطة اإلعالمية في الشؤون الن     ،  حماس أي ضغط على المجتمع الفلسطيني     
تساند حركة حماس أي تشريع ينادي بالمساواة بين المرأة والرجل وستصادر حق المرأة في تقرير مـصيرها                 

  .بالنسبة للزواج والطالق وحضانة األطفال واالنفصال
  

   حماس زلزال فوز: الصحف الفلسطينية .33
اس زلزاال سياسيا، يهز منطقة الشرق األوسط،       أجمعت الصحف الفلسطينية، أمس، على اعتبار فوز حركة حم        

وكتبت صحيفة القدس المستقلة بالخط العريض، على صفحتها األولـى،           . ويحدث انقالباً في الواقع الفلسطيني    
زلزال سياسي يهز المنطقة، فوق صورة لحشد من أنصار حماس يرفعون الرايات الخضراء في رام اهللا فـي                  

يفة أن حماس، التي منحها الشعب الفرصة لتطبيق برنامجها السياسي والداخلي،           وذكرت الصح  . الضفة الغربية 
وكتبت صحيفة الحياة    . المفروض أن تثبت للشعب الفلسطيني والعالم كله أنها على مستوى هذا التكليف الشعبي            

كمـاء  تحرير علـى ح   الوكتب رئيس    . حماس تحصد غالبية مقاعد المجلس التشريعي     : الجديدة، زلزال سياسي  
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حماس، وعقالء فتح، المسارعة إلى عقد اجتماع في ديوان الرئاسة، والدعوة إلى حكومة وحدة وطنية برئاسـة                 
محمود عباس، على أساس برنامج محدد، إلخراج وضعنا الداخلي من أزمته وتفادي مخـاطر الجـزأرة مـن                  

قبل لفلـسطين، اعتبـرت الـصحيفة أن    في مقال بعنوان التاريخ لفتح والمست أما صحيفة األيام فكتبت   .الطلبنة
  . نتيجة االنتخابات كانت نكسة أو نكبة لفتح أو كانت زلزاال سياسيا وانقالبا أيديولوجيا

  28/1/2006السفير 
  

   الصدمة التلفزيونيةيستغلونحماس نجوم  .34
. جاوز نفـسه   التلفزيون أمس، مع بدء ظهور نتائج االنتخابات كان عقالً مصدوماً ولم يستطع ت             : حسان الزين 

لقد تعامل، من دون استثناء، مع فوز حماس كما يتعامل مع إعصار أو             . ولعله، تحت الصدمة أيضاً، لم يحاول     
. لقد كان الخبر هنا، ولو لم يفعل ذلك لكان همـش نفـسه            . لقد أحب التلفزيون أن يؤدي دور المتفاجئ       .زلزال

مـا الـذي    : تي على حد سواء، يكررون السؤال نفـسه       وحتى مساء وليالً بقي المذيعون، المخضرم منهم والف       
حصل، ما السبب؟، وبقي الفتحاويون يعيدون على المشاهد خطابهم الديموقراطي االقتراعي األقرب إلى الكالم              
االجتماعي الذي يردده الجيران واألهل أمام بعضهم بعضاً لحل مشكل واحتوائه علـى قاعـدة ال غالـب وال                   

 هو أن نجوم حماس عرفوا االستفادة من الفرصـة، فـأطلوا بمالمحهـم وهيئـاتهم                األهم من ذلك،   . مغلوب
وأطلقوا العنان، للغـتهم اإلعالميـة الـسياسية واأليديولوجيـة          . اإلخوانية اإلسالمية التي تعبرها لمسة نجادية     

ائي السريع، وبـين    المتوجهة إلى العالم، والتي تراوح أو تزاوج بين مدرستهم القديمة التي علمتهم الكالم اإلنش             
صفهم الجديد الذي يمنحهم قدرة على المراوغة وتوجيه الرسائل للصديق والعدو، على قاعدة التلمـيح إلـى أن      

 . أما إذا تراجع أو ابتعد فسيلقى مـا يـضره         . لدينا ما نقدمه لكن على الطرف اآلخر المبادرة، وسيجد ما يسره          
 الفضائية كلها تقريباً، إذ كافح المذيعون النتزاع موقف من هذا           هذه المعادلة تنقلت أمس على الشاشات العربية      

لكن أحـداً مـن أولئـك المـذيعين         . أو ذاك من قادة حركة حماس، في ما يخص سياستها تجاه عملية التسوية            
المصدومين، لم ينجح في ذلك، لدرجة أن الشريط اإلخباري أسفل الشاشة لم يفز بتصريح من أولئك القادة الذين                  

شروا على الفضائيات، وبدوا ملتزمين القرار الحزبي الذي يمنعهم التصريح أو االعتراف، كما لو أنهم فـي                 انت
هذا في وقـت عرضـت       . مقابل ذلك استسلم المذيعون للمثل القائل يا خبر بفلوس بكرا ببالش          . جلسة تحقيق 

 عن البيزنطيين ومدن فلسطين، نابلس      فضائية فلسطين التي التزمت برنامجها العادي ما لديها من برامج وثائقية          
  .مثالً، وما يصنع فيها من صابون

  28/1/2006السفير 
  

   في االنتخابات الفلسطينيةنجحوا أسيراًأربعة عشر  .35
 عضواً تقريباً من األعضاء الجدد المنتخبين لن يحضروا         14ذكرت صحيفة جيروزليم بوست أمس أن       :  د ب أ  

  . ي ألنهم ال يزالون معتقلين في السجون اإلسرائيليةالجلسة األولى للبرلمان الفلسطين
 28/1/2006البيان  

  
   مواطنين في الخليل8قوات االحتالل تعتقل  .36

 مواطنين خالل عمليات دهم في محافظة الخليل، فيما ذكرت مصادر تقيم في البلـدة               8اعتقلت قوات االحتالل،    
 كثفت بالتزامن مع صالة الجمعة، ظهر امس، عمليـات  القديمة من المدينة، ان دوريات جيش االحتالل الراجلة     

  .احتجاز المواطنين بزعم التفتيش والتدقيق في البطاقات الشخصية
  28/1/2006األيام الفلسطينية 
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   محادثات مع حماساجراء مناص من  ال:اسرائيل .37
 سياسية اسرائيلية رفيعة    نقل المحلل السياسي للقناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي عمانوئيل روزين عن مصادر          

واوضح ان هناك عدد كبيـر مـن         .المستوى قولها انه ال مناص من اجراء محادثات مع حماس في المستقبل           
 فلسطيني وتحتاج الى اجراء اتصاالت بين السلطات        -القضايا الحياتية اليومية التي تحتاج الى تنسيق اسرائيلي       

  . االسرائيلي والفلسطينية
  28/1/2006 48عرب 

  
  يل هنية من دخول الضفة الغربيةاسرائيل تقرر منع اسماع .38

ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية     .قررت الحكومة االسرائيلية عدم السماح السماعيل هنية بالدخول الضفة الغربية         
اليوم السبت عن مصادر سياسية اسرائيلية قولها ان اسرائيل لن تسمح لهنية بالوصول الى مؤسسات الـسلطة                 

واضافت المصادر ان قرار الحكومة بهذا الخصوص اتخذ        . ينية في رام اهللا وبضمنها المجلس التشريعي      الفلسط
مساء الخميس وتقرر انه اذا حاول هنية الخروج من غزة الى الضفة فان الجيش االسـرائيلي سـيعتقله كمـا                    

ان هنية السيطرة فـي      المصادر ان بامك   تواعتبر .سيعتقل كل قيادي في حماس سيصل من القطاع الى الضفة         
وينوي جهاز االمـن االسـرائيلي بعـد         .غزة لكنه لن يتمكن من السيطرة في الضفة والقيام بخطوات سياسية          

وبذلك سيكون بامكان قيادة فتح وخصوصا محمـود         .حصوله على مصادقة الحكومة تقييد حرية الحركة لهنية       
  .عباس مواصلة السيطرة في الضفة الغربية لفترة ما

  28/1/2006 48عرب 
  

  قتراحات بعقاب جماعي للفلسطينيينا وحماسة  قادباغتيالإسرائيل تهدد  .39
مواصلة عملياته العسكرية ضد الجهاد اإلسالمي، فيما       اإلسرائيلي  قرر المستوى العسكري     :آمال شحادة ،  القدس

 السابق للـشاباك    هدد الرئيس  و .أوصى بعدم التعرض لكبار قادة حماس طالما يحافظون على تفاهمات التهدئة          
وقال إن اختيار حماس مواصلة      .افي ديختر بمالحقة واغتيال من يهدد أمن إسرائيل حتى وان كان في الحكومة            

ما سماه طريق وهم إيران واستخدام االرهاب سيضعها تحت هجمة إسرائيلية غير مسبوقة لن تمنح الحـصانة                 
. وصف العمل بين حماس وفتح بالجنين ذو الرأسـين        و. ألي احد، بمن فيهم من سيشكلون الحكومة الفلسطينية       

فقـد جعلتهمـا نتـائج      . وقال السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على الفصل بينها وبين حماس كما كانت تفعل             
ويزعم أن سياسة االغتياالت التي نفذتها إسرائيل ضد قيادة حماس ونـشطائها، دفعـت   . االنتخابات كتلة واحدة 
ن طريق اخر لالستمرار وتعزيز مكانة قيادتها بـين الفلـسطينيين مـن دون المخـاطرة       الحركة إلى البحث ع   

وتعالت في إسرائيل اصوات اليمين المتطرف الداعية إلى عدم اقتصار سياسية االغتياالت على الجهاد               .بحياتهم
خـصوصا فـي    وشملت االقتراحات اإلسرائيلية عقوبات جماعية للفلسطينيين،       . االسالمي لتشمل حماس ايضا   

  . القطاع، بقطع التيار الكهربائي والمياه وعدم اإلسهام في أي مجال ينعش االقتصادي الفلسطيني
  28/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  1973باراتي اسرائيلي مماثل لحرب إخفاق استخ .40

نتخابات كل ما كان باألمس القريب مجرد تكهنات، صار مؤكداً أمس األول بعد ظهور نتائج اال               :حلمي موسى 
فقد فشلت االستخبارات اإلسرائيلية في التنبؤ بهذا االنتصار وبالتالي حالت دون استعداد إسـرائيل              . الفلسطينية

وشهدت المداوالت التي أمر أولمرت، بإجرائها أول غيث االنتقادات الشديدة، إذ اتهم بعض             . المسبق لمواجهته 
. 1973 مشابه إلخفاقها في توقع حرب تشرين فـي العـام            السياسيين االستخبارات اإلسرائيلية بقصور وإخفاق    

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أنه في المداوالت األمنية التي جرت أمس األول في رئاسة الحكومة، تم توجيه                 
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انتقاد شديد لسلوك القيادة السياسية ومحافل االستخبارات اإلسرائيلية في األشـهر التـي سـبقت االنتخابـات                 
ووجه أولمرت  . جرت اإلشارة على وجه الخصوص إلى فشلها في تقدير النصر الجارف لحماس           و. الفلسطينية

أسئلة قاسية إلى رئيسي األركان وشعبة االستخبارات، كما أن موفاز اتهمهما بقصور يوم الغفران حين اعتقدت                
 في موضوع مماثـل،     وقال انه إذا كان   . اسرائيل حتى اللحظة االخيرة أن مصر وسوريا لن تشنا هجوماً عليها          

يبعد عنا كيلومترات قليلة فقط، فشلت أجهزة االستخبارات بهذا القدر الكبير، فكيف سنعرف إذا كان أحـد مـا                   
لكن مسؤوال في االستخبارات أكد ان موفاز تلقى، في حزيران الماضي، تقريراً لخبراء             . يخطط لحرب ضدنا؟  

وقال فوجئ وزير الدفاع بالتقرير، لكنه      . زمام السلطة يحذرون فيه حكومة شارون من إمكان أن تمسك حماس ب         
ونقلت هآرتس عن المستشار السابق في الشاباك، شتاينبرغ، الذي نبـه فـي   . لم يجر تقويماً ولم يفعل أي شيء     

 أنا مستاء من المسؤولين ألنهم لم يتخذوا التدابير         :االشهر االخيرة رؤساءه السابقين الى خطر فوز حماس، قوله        
وقال مسؤول  . ية مضيفاً انهم يتصرفون مثل هرة بهرتها مصابيح سيارة وظلت مكانها بدل أن تتحرك             الضرور

  . فنحن لم نتوقع ذلك حقا. كبير في ديوان أولمرت هذه بالتأكيد مفاجأة بالنسبة لنا
رورة وفي أثناء المشاورات الطارئة، هاجم أولمرت رئيس األركان ورئيس شعبة االستخبارات وطلب إليهما ض             

  . كما أن التفسيرات التي قدماها له لم ترضه. التعرف على كيفية وقوع مثل هذا الخطأ الشديد
فقد . وذكرت الصحف اإلسرائيلية أن االستخبارات أصيبت باإلرباك والحيرة جراء نتائج االنتخابات الفلسطينية           

وهـذا  .  من أي تقدير الحتمال فوز حماس      خلت التقديرات االستخبارية اإلسرائيلية في األسابيع واأليام األخيرة       
وأقر الرئيس السابق للـشاباك     . يعني عملياً خطأ كل األجهزة العسكرية اإلسرائيلية في قراءة الوضع الفلسطيني          

ديختر بأن أفضل جهاز استخبارات في العالم ال يستطيع توقع نتائج عملية انتخابية، ويستند مثل كل االجهـزة                  
وفور ظهور النتائج، سارعت األجهزة اإلسرائيلية لتحليل المعطيـات ولكـن           .  الرأي االخرى الى استطالعات  

ومع ذلك تصر بعض الجهات األمنية، وفق مـا أورده المعلقـون            . ليس قبل اإلعالن عن مفاجأتها من النتيجة      
رأس ولكن من الواضح أن حماس قويـة علـى          . العسكريون، على أنه من السابق ألوانه تحليل مغزى النتائج        

السلطة الفلسطينية ليست باألمر الجيد إلسرائيل، وأن ذلك يقلص فرص استمرار الحوار األمني السياسي مـع                
وأوضـح  . ومع ذلك من السابق ألوانه اعتبار أن فوز حماس يزيد من فرص التـصعيد األمنـي               . الفلسطينيين

رضته شـعبة االسـتخبارات قبـل       ضابط استخبارات كبير ليديعوت أن التقدير االستخباراتي السنوي الذي ع         
 في المئة من األصوات، مشيراً الى انه بقدر ما تكـون حمـاس              40 الى   30أسابيع، تحدث عن فوز حماس ب     

وأشار ضابط مسؤول عن التقدير إلى أنه       . راضية أكثر بقدر ما سوف يصعب عليها العودة إلى الكفاح المسلح          
، ألنها تفضل أن تغرس قـدمها عميقـاً فـي المؤسـسة             ليست لحماس اآلن مصلحة في الفوز في االنتخابات       

عموماً لـيس   . الفلسطينية، في الوقت نفسه االحتفاظ بحقها في مواصلة اإلرهاب ضد إسرائيل لتجسيد برنامجها            
ويشيع . هناك في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية من يعرف إلى أين تسير األمور مع الفلسطينيين بعد فوز حماس               

فعدد من قادة الجيش والسياسة مثـل موفـاز ال          .  هذه المؤسسة أن الغموض هو سيد الموقف       كثيرون من قادة  
كما ليس هناك من يتخيل أن حماس سوف تغير جلدها بـين عـشية         . يتخيلون وضعاً يتحاورون فيه مع حماس     

ريـات  ومع ذلك هناك في الجيش اإلسرائيلي من يعتقد أن انتصار حماس قد يؤثر إيجاباً علـى مج                . وضحاها
فإذا تبين في األسابيع المقبلة حرص حماس على خدمة مصالح الجمهور، فإن ذلك قد يقود في نهايـة                  . األمور

  . المطاف إلى بدء الحوار مع إسرائيل
  28/1/2006السفير 

  
  انتصار حماس ينعي خريطة الطريق .41

اإلعالم العبرية أمس، على  أجمع المعلقون اإلسرائيليون البارزون في مختلف وسائل : أسعد تلحمي،الناصرة
نتخابات باغت صنّاع القرار في الدولة العبرية، وأحدث صدمة حقيقية وعاصفة في سماء االأن فوز حماس في 
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صافية، وضبط قادة االستخبارات في أسوأ لحظاتهم، فاضحاً عجرفتهم التي كانت تُظهرهم وكأنهم عالمون بما 
تار المعلق العسكري في يديعوت أحرونوت اليكس فيشتمان عنوان واخ. يدور في كل بقعة على الكرة األرضية

ضبطونا ونحن نتسلح في سراويلنا، للتهكم على الثرثرة التي ميزت تقديرات الخبراء األمنيين اإلسرائيليين، 
  .وتوقعاتهم لنتائج االنتخابات

بأن الدولة العبرية في مأزق، وأن وأعطت وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة، انطباعاً لإلسرائيليين 
وأوردت أمثلة على تعقيبات بعضهم نمت . ليس لدى قادتها ما يقترحونه، ساخرة من التزام الوزراء الصمت

  .عن عجز عن استقراء المرحلة المقبلة
مة واختار مقدم البرنامج االخباري في اإلذاعة العامة منتصف ليل أول من أمس أن يفتتحه بشرح عن معاني كل

حماس هي اختصار لحركة المقاومة ... كانت هذه الكلمة على ألسن الجميع اليوم: حماس بالعربية، قائالً
: تعني) وتلفظ حماسة(وتابع أن كلمة حماس العبرية . وتعني أيضاً حماسة واندفاعة وتعصباً ونعرة. اإلسالمية

وزاد أن هذه الكلمة وردت في . ائر والطاغيةظلماً وجوراً وسلباً ونهباً، فيما تعني زجال حماس الظالم والج
  . مرة60التوراة 

وبعدما ذكرت أجواء البث بسنوات االنتفاضة التي عاشتها اسرائيل على وقع عمليات انتحارية متالحقة، جاءت 
تعليقات كبار الصحافيين في شكل مماثل، فنعى هؤالء العملية السياسية، في حين أصدر بعضهم شهادة وفاة 

  . الطريق الدولية، وأجمعوا على رسم صورة سوداوية للمستقبللخريطة
وكتب ناحون برنياع في يديعوت أحرونوت أن النتائج بشرى سيئة السرائيل، إذ تفرض عليها جاراً جديداً، 

كانت هذه رغبة . يبدو أن سلطة محمود عباس انهارت اآلن... أكثر استقامة ونقاوة ونظاماً، ربما، لكنه أخطر
ياسر عرفات جلس في المقاطعة تحت حصار إسرائيلي وأبو مازن . شعبه بإرساله الى حضن التاريخأبناء 

  ).االسالميين(يجلس فيها اآلن تحت حصار الخضر
ورأى المحلل السياسي شمعون شيفر أن فوز حماس يطرح ضمن أشياء كثيرة، جدوى تنفيذ اسرائيل انسحابات 

وأضاف أن السيناريو األكثر واقعية .  منطقة ستخليها ستتسلمها حماسأخرى من الضفة الغربية، لعلمها أن كل
اآلن، هو استمرار الهدنة وانشغال حماس بتقديم الخدمات الى الشعب الفلسطيني من خالل تنازل ما عن 

 أن استعمال السالح، معتبراً أن الفائدة الوحيدة التي جاء بها فوز الحركة، تكمن في إماطة اللثام عن وجهها، إذ
وفي السياق ذاته، كتب الخبير  .الفلسطينيين لن يتذرعوا بعد اآلن بأن السلطة ذات رأسين فتح وحماس

االستراتيجي زئيف شيف في هآرتس أن حماس قد تقترح هدنة كخطوة تكتيكية، ترفقها باقتراح تشكيل حكومة 
 بأن االستراتيجية األساسية لحماس بال فتح، لكن على اسرائيل أن تحذر وأال تختلط عليها األمور، وأن تدرك

  .تبقى القضاء على إسرائيل
  28/1/2006الحياة 

  
  تل أبيب تخشى استقالة أبو مازن وانهيار السلطة الفلسطينية خدماتياً .42

 قررت إسرائيل المرتبكة من فوز حماس في االنتخابات، العمل على أكثر من جبهة، : أسعد تلحمي،الناصرة
أعربت تل أبيب عن خشيتها من أن تؤدي التطورات الحالية ومواصلتها و. ويةبهدف حشر حماس في الزا

وعالوة على الحملة الديبلوماسية  .مطالبة محمود عباس بتفكيك البنى التحتية للفصائل المسلحة، الى استقالته
بط بين المكثفة لوزيرة الخارجية ليفني، شرعت تل أبيب أيضاً في تأليب الدول المانحة ضد السلطة، للر

إسرائيل دولة . ما زلنا في بداية سيرورة: ونقل عن أولمرت قوله. مواصلة الدعم وتخلي حماس عن سياستها
وقال موفاز إن المطلوب اآلن . قوية وامتزج التحلي بالهدوء وفحص التطورات وعدم الدخول في ضغط

وأفادت هآرتس أن  .لسطينيةالتصرف في هدوء وبمسؤولية واتزان الى حين يتثبت الواقع في السلطة الف
 المشاركين في االجتماع الذي عقده أولمرت، اتفقوا على وجوب العمل لمنع انهيار السلطة الفلسطينية حتى
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وأن قادة األجهزة . تواصل تقديم خدماتها للسكان، ألن البديل سيكون تورط إسرائيل في تحمل مثل هذا العبء
وبحسب الصحيفة فإن . ال الفلسطينية المستحقة من جباية الضرائباألمنية أوصوا أولمرت بعدم تجميد األمو

االستخبارات االسرائيلية عزت فوز حماس الى رد الشعب الفلسطيني على الفساد والفوضى في السلطة وفي 
 .درجة أقل الى فعل المقاومة والعمليات التي نفذتها حماس

  28/1/2006الحياة 
  

  نيرت يهاتف مبارك وعبداهللا الثاأولم .43
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أولمرت أجـرى أمـس         : ا.ب.دنقالً عن    28/1/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

وأضافت نقال   .اتصالين هاتفيين مع حسني مبارك وعبداهللا الثاني حيث ناقش معهما نتائج االنتخابات الفلسطينية            
وأوضحت أن أولمرت    .س في االنتخابات   قلق إسرائيل من فوز حما     هماعن مصادر في مكتب أولمرت أنه أبلغ      

أبلغ الملك عبداهللا أنه يتعين على حماس أن تعترف بإسرائيل وتلقي السالح وتلغي من ميثاقها البنـد المتعلـق                   
وقالت المصادر إن مبارك أبلغ أولمرت أنه سيتصل بالفلـسطينيين األسـبوع المقبـل               .بالقضاء على إسرائيل  

 االنتخابات وفوز حماس والسماع من الفلسطينيين بشأن خططهم المستقبلية في           لمناقشة الوضع معهم حول نتائج    
  . ظل التحول السياسي الذي جرى في األراضي الفلسطينية

 قال الملك عبداهللا الثانــي ان الـشعب الفلـسطيني           :بتراعن  عمان   نقالً من    28/1/2006 الدستور   وأضافت
نتائج االنتخابات يجب ان ال يثنينا عن المضي قـدما نحـو            يسعى ويعمل من اجل السالم وان ما اسفرت عنه          

   .التوصل الى سالم ينهي حالة الصراع والعنف في المنطقة
  

  رات العسكرية لعدم توقع فوز حماستبادل اتهامات بين الشاباك وشعبة االستخبا .44
تعلق بعدم توقـع فـوز      تبادل مسؤولون في جهاز الشاباك وشعبة االستخبارات العسكرية االسرائيلية اتهامات ت          

وافاد المعلق العسكري للقناة االولى للتلفزيون االسرائيلي ان المسؤولين في كال الجهـازين االمنيـين                .حماس
والمح المعلق الى ان ديسكين كان قد المح عدة مرات خالل مداوالت             .تبادال االتهامات خالل اليوميم الماضيين    

واوضح المعلـق ان تقييمـات       .ضية بانه لن يفاجأ في حال فازت حماس       امنية جرت خالل االسابيع القليلة الما     
الشاباك استندت باالساس الى عمالء اسرائيل في صفوف الفلسطينيين فيما استندت تقييمات شعبة االستخبارات              

  .العسكرية الى المنشورات الفلسطينية واستطالعات الرأي
  28/1/2006 48عرب 

  
   مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حماستمفاوضااغلبية اسرائيلية تؤيد  .45

 أظهر استطالع  للرأي ان غالبية االسرائيليين توافق على التفاوض مـع حكومـة               :الناصرة،  برهوم جرايسي 
من االسرائيليين ايدوا مفاوضات مـع   % 67وقال استطالع يديعوت احرنوت ان      . فلسطينية تشارك فيها حماس   

من االسرائيليين على مفاوضـة  % 48يعارضون، فيما وافق  %28بل حكومة فلسطينية تشارك بها حماس، مقا     
من  % 40لكن استطالعا في معاريف اظهر ان       . يعارضون ذلك % 43حكومة فلسطينية تقودها حماس، مقابل      

على االستمرار في المفاوضات مع     % 27االسرائيليين يوافقون على مفاوضة حكومة بقيادة حماس، فيما وافق          
من االسرائيليين قطع جميع االتصاالت مع الفلسطينيين على خلفيـة نتـائج            % 29وطالب  . نيةالسلطة الفلسطي 

  . االنتخابات الفلسطينية
  28/1/2006الغد األردنية 
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  إسرائيل ستواصل دفع المستحقات الجمركية للسلطة الفلسطينية .46
ات الجمركيـة للـسلطة     اعلن مسؤول اسرائيلي، أمس، ان اسرائيل ستواصل دفـع المـستحق          : وكاالت،  القدس

  . الفلسطينية والمفروضة على السلع المتوجهة الى اسواق الضفة وغزة، رغم فوز حماس في االنتخابات
وصرح مصدر في مكتب رئاسة الوزراء سنواصل التعاون مع السلطة الفلسطينية في االمور المالية مثل دفـع                 

إن : وقالت االذاعة االسـرائيلية   . ة التي نعمل معها   المستحقات الجمركية المتأخرة، ما دمنا نعرف نوع الحكوم       
القرار جاء رغم إعالن مدير عام وزارة المالية االسرائيلية أن إسرائيل قد تواجه مشكلة فـي كيفيـة تحويـل                    
االموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من الضرائب التي تجبيها إسرائيل والتي يفترض أن تحول خالل االيـام                

إننا نواجه مشاكل عملية في كيفية البـت فـي هـذه        :  قال هلمقابل ذكر موقع يديعوت أحرونوت أن     في ا  .المقبلة
وأضافت أن وزير    .القضايا مع من يدعون إلبادة إسرائيل وسيكون علينا مناقشة هذا االمر في االسبوع المقبل             

بل عندما تالقي صـعوبة     االقتصاد الفلسطيني أعرب عن خشيته من أن تواجه السلطة مشكلة في االسبوع المق            
  . مليون دوالر شهريا50ًفي دفع رواتب موظفيها علماً أن إسرائيل تحول للسلطة الفلسطينية نحو 

  28/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  اليمين اإلسرائيلي يمارس الضغوط لتأجيل إجالء المستوطنين من سوق الخليل .47
محمومـة ليمنعـوا الجـيش اإلسـرائيلي مـن إجـالء         يبذل قادة أحزاب اليمين في اسرائيل جهودا        : تل أبيب 

 ويحتج هؤالء . نيسان المقبل المستوطنين، ويحاولوا جعلها قضية انتخابية وتأجيل البت في الموضوع الى
 

السياسيون على قرار أولمرت، إخالء منطقة السوق القديمة وسط الخليل، كما يحتجون علـى قـراره إخـالء                  
  .مستوطنة عمونا

  28/1/2006 الشرق األوسط
  

  طينية حماس على االسهم الفلسلفوزتوقع تأثير سلبي  .48
توقع محللون ماليون امس ان االنتصار الساحق الذي أحرزته حركة حماس سيكون له تـأثير               :   د ب أ   ،عمان

بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الـسياسات المتوقعـة للحكومـة           سلبي مستمر على أسواق المال الفلسطينية     
  .لجديدةالفلسطينية ا

  28/1/2006الدستور 
  

  مخاوف روسية من ضربة إسرائيلية لـ حماس .49
حذر خبراء روس من احتمال لجوء الحكومة االسرائيلية الى استخدام القوة الطاحة حماس   :رائد جبر، موسكو

مرحلة في حال قيامها بتشكيل الحكومة ولم يستبعد مدير معهد االستشراق ايساييف التصعيد االسرائيلي خالل ال
القريبة المقبلة، في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً، أمس، أشاد بمجرى العملية االنتخابية 

  .ووصفها بأنها كانت مفتوحة وحرة وتميزت بتنظيم رفيع المستوى ونزاهة عالية
  28/1/2006الحياة 

  
   إلى خيار السالمفرنسا تدعو حماس .50

ماس إلى اعتماد خيار السالم واالعتـراف بإسـرائيل كـشرط السـتمرار     دعا جاك شيراك حركة ح: أ ف ب  
   . بهذه الطريقة أيضاً يمكن أن تقام العالقات مع االتحاد األوروبي: وأضاف  ،العالقات مع االتحاد األوروبي

 28/1/2006البيان 
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  ثالثة شروط أوروبية للحوار مع حماس .51

بيان االتحاد األوروبي سـار      أن   :بشير البكر ، عن مراسلها    باريس من    28/1/2006 الخليج اإلماراتية    ذكرت
  حمـاس،   في اتجاه تبريد، وتهدئة االنفعاالت التي انطلقت في اكثر من اتجاه، بسبب الصدمة التي أثارها فـوز                

بيان انه يواصل دعمه لتنمية االقتصاد الفلسطيني، وإرساء دولة ديمقراطية، لكنه ينتظر في الوقت نفسه               الوقال  
يعد الموقف الفرنسي األكثر تميـزا      و. ن المجلس التشريعي، تشكيل حكومة ترغب في انهاء العنف والتفاوض         م

تجاه هذا الملف منذ فترة طويلة، فباريس هي صاحبة الرأي الذي كان يدعو الى عدم اصطدام االوروبيين مـع                   
وتقول . مة الحركات االرهابية  حماس، وظلت حتى اللحظة األخيرة تعارض المسعى األوروبي لوضعها على قائ          

مصادر فرنسية، ان فرنسا خسرت هذه النقطة ألن حماس لم تساعدها في الدفاع عنها، بسبب استمرارها فـي                  
  . العمليات ضد المدنيين االسرائليين

والسؤال هو كيف سوف يتم التعامل مع الحكومة الفلسطينية المقبلة، في ظل وجود حماس على قائمة المنظمات                 
إن هناك ثالثة شروط مطروحة على حماس من        : رهابية؟ وقد أجاب الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية       اال

أجل الحوار معها، هي التخلي عن العنف، االعتراف بوجود اسرائيل، واالعتراف باالتفاقات التي تم توقيعهـا                
ن هذه الشروط فرنسية، لكـن بقيـة        وأضاف ا . مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وتحديدا اتفاق اوسلو       

  .االوروبيين تقف على االرضية نفسها، وهذا ماسوف يتمخض عنه اجتماع االثنين في بروكسل
المستشارة األلمانية اليه دعت الى ما   :اسكندر الديك عن مراسلها  ,برلين من   28/1/2006 الحياة وأشارت
حددت ثالثة شـروط    وبارها جرت في أجواء حرة وعادلة،       احترام رغبة الناخبين الفلسطينيين على اعت     بمركل  

التخلي عن العنف، وإلقاء السالح، واالعتراف بحق اسرائيل فـي          : للتعامل مع حكومة تشكل حركة حماس هي      
وقال الناطق باسم الحكومة ان مركل التي ستصل الى اسرائيل بعد ظهر غد االحد وتجتمع االثنين مع  .الوجود

 . على هذه الشروط ـ المبادئ األوروبية ولن تلتقي بسببها اي ممثل عن حركة حماس محمود عباس، ستركز
وعن الموقف الذي ستتخذه برلين إزاء حكومة تشكلها حماس ذكر الناطق باسم الخارجية يـاغر ان الـشريك                  

  . الفلسطيني اللمانيا واالتحاد األوروبي هو السلطة الفلسطينية الممثلة بالرئيس عباس
  

  السلطة مفلسة وحذار الفوضى: ولفنسون .52
حذر مبعوث اللجنة الرباعية ولفنسون أمس من أن األراضي الفلسطينية ستشهد سريعاً حالة من الفوضـى إذا                 
قطعت إسرائيل والمانحين الدوليين عالقاتهم المالية مع السلطة، في وقت يبدو أن أوروبا وأميركـا مـصممتان      

وقال ولفنـسون إن الفلـسطينيين       . راف حماس بإسرئيل ونبذها للعنف    على ربط مساعداتهما للفلسطينيين باعت    
  . مفلسون

  28/1/2006السفير 
  

  ت المتحدة المساعدات للفلسطينيينبوش يتحدث عن احتمال قطع الواليا .53
تحدثت الواليات المتحدة امس من احتمال تقليص المساعدات المخصصة للفلسطينيين هذا العـام والتـي يبلـغ                 

لم تنبذ العنف   ان  واستبعد جورج بوش اعطاء مساعدات لحكومة حماس بعد فوزها          . يون دوالر  مل 234حجمها  
وذهبت وزارة الخارجية االمريكية خطوة أبعد يوم الجمعة مشيرة إلى أن الواليات             وتغير موقفها ازاء اسرائيل   

جماعات االهلية باالضافة الـى     المتحدة ستراجع كل االموال التي تقدم للفلسطينيين من خالل االمم المتحدة او ال            
  .المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية

  28/1/2006 48عرب 
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  الحريري يطالب حماس باالعتراف ب إسرائيل .54
قال سعد الحريري أمس ان حركة حماس يمكنها ان تكسب المـصداقية بنبـذ االرهـاب                :  ا ف ب  ،  واشنطن

ذت حماس االرهاب وقبلت اسرائيل فـان الحـوار سـيكون           وقال من البديهي انه اذا نب      .واالعتراف باسرائيل 
وقال اعتقد ان على حمـاس االن اتخـاذ          .وجاءت تصريحات الحريري قبيل اجتماعه مع جورج بوش        .ممكنا

قرار حول كيفية البحث عن السالم مع اسرائيل وحول كيفية وضع سياسة، مضيفا ان الشعب الفلسطيني مـنح                  
واضاف انه بعد ان تهدأ االمور بعد فوز حمـاس، فـان             .ها ان تكون مسؤولة   حماس تصويتا بالثقة ويجب علي    

 واضاف ان الشعارات والخطابات سهلة للغاية      .الحركة المتشددة ستواجه خيارا صعبا حول كيفية التحرك قدما        
  .ولكن في النهاية فان الشعارات تختفي والناس يريدون الطعام والوظائف والسالم

  28/1/2006الغد األردنية 
  

   السالح تعزز العالقاتمعالجة: هاجنبالط مهنئاً حماس بفوز .55
تطلع الـى تعزيـز     أنه ي وقال   . وجه وليد جنبالط، برقية تهنئة الى حركة حماس لمناسبة فوزها في االنتخابات           

لسطيني العالقات اللبنانية الفلسطينية في المرحلة المقبلة من خالل مساعدة لبنان على معالجة مشكلة السالح الف               
  .ال سيما خارج المخيمات

 28/1/2006السفير 
  

  
  لم يكن مفاجأةحماسفوز : البيت االبيض .56

 قال البيت االبيض انه لم يفاجأ بالفوز الكاسح الذي حققته حركة حماس في االنتخابات  :اف ب، واشنطن
فرت الكثير من وصرح ماكليالن للصحافيين ال استطيع ان اصف االمر كذلك، اعني انه تو . التشريعية

 دعوة ىكما شكك في ان يكون فوز حماس موافقة عل .المؤشرات قبل االنتخابات حول ما يمكن ان يحدث 
الحركة لتدمير اسرائيل وقال الشعب الفلسطيني صوت من اجل التغيير، اال ان تطلعاته للسالم وللعيش حياة 

 .آمنة لم تتغير 
  28/1/2006القدس العربي

  
  علالسنيورة يهنئ مش .57

حركة لمـا   الخالد مشعل، وهنأه فيه على النتائج التي حصدتها         باجرى فؤاد السنيورة مساء امس اتصاال هاتفيا        
لهذه الخطوة من اهمية كبيرة في تأكيد وترسيخ النظام الديموقراطي في اراضي السلطة الفلسطينية، وما تـدل                 

ن هذه النتيجة خطوة متقدمة الى االمام لـدعم         وتمنى السنيورة ان تكو   . عليه من حيوية لدى الشعب الفلسطيني     
وجرى عرض العالقات اللبنانية الفلسطينية، كما تطرق الى النقاط التـي سـبق ان              . حقوق الشعب الفلسطيني  

خاضت فيها الحكومة اللبنانية حوارا مع الجانب الفلسطيني، وكان اتفاق على استكمال البحث فـي المـستقبل                 
  .القريب

  28/1/2006ية المستقبل اللبنان
  

  قلق العالم من فوز حماس غير مبررالرياض تعتبر  .58
 قال السفير السعودي لدى الواليات المتحدة تركي الفيصل أن فوز حماس يجب أن ال يثير قلق أي من                   : ا ش ا  

العواصم العربية أو عواصم الدول األخرى، طالما التزم المجتمع الدولي بتعهداته، المتمثلة في حـل للـصراع                 
  . سرائيلي الفلسطيني قائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنباإل
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  28/1/2006السفير 
  

   حكومة حماس وإسرائيلبينتركيا تقترح التوسط  .59
رئيس التركي اردوغان، أمس، إن تركيا مستعدة للعمل كوسيط بين إسرائيل وحكومة فلـسطينية تقودهـا            القال  

أنان  ربما تستطيع منظمة المؤتمر االسالمي لعب دور         وأوضح لدى خروجه من لقاء مع كوفي         .حركة حماس 
وعلق علـى االنتـصار      .مهم في هذا االتجاه أيضا، مؤكدا انه بحث هذه المسألة في دافوس مع برويز مشرف              

الكبير الذي حققته حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية بقوله يجب احتـرام خيـار الفلـسطينيين                 
  .لكنه شدد على ان إسرائيل وحماس يجب ان تقبال باألمر الواقع وتتبادال االعتراف. أوافقنا عليه ام ال

  28/1/2006الغد األردنية 
  

  
  لتطمين إسرائيل باستمرار العملية السلمية دول اسالميةدعوات .60

انضمت إندونيسيا امس إلى غيرها من الدول االسالمية في دعوة الدول الغربية وإسرائيل إلى تقبل فوز 
وقال وزير الخارجية االندونيسي اعتقد أن الدول الديمقراطية ستحترم نتيجة القرار الديمقراطي الذي  .حماس

 . وقال في المقابل آمل أن تواصل حماس الفائزة محادثات السالم مع إسرائيل. اتخذه بالفعل الشعب الفلسطيني
وأضاف انه عندما تكون . حها الفرصةوأعرب برويز مشرف عن تفاؤله من أن حماس ستتغير إذا ما تم من

الجماعة خارج الحكومة فإنه من السهل ان تثار غير أنه عندما تكون مسؤولية الحكومة على أكتافها ويكون 
 .عليها أن ترعى شعبها فإنه سيكون عليها التوقف والتفكير

  28/1/2005البلد اللبنانية  
  

  ة السالمو حماس الى استكمال عملياالشتراكية الدولية تدع .61
وقـال   .دعت منظمة االشتراكية الدولية في اثينا حركة حماس امس الى استكمال عملية السالم ورفض العنف              

واضاف علينا ان نـتفهم      .االمين العام للمنظمة نرحب باجراء انتخابات حرة وديموقراطية شكلت نموذجا الفتا          
من الحكومة المنبثقة من االنتخابات ان تستكمل عملية        الرسالة ونحترم النتائج وتتوقع منظمة االشتراكية الدولية        

  . السالم في المنحى الذي حددته اتفاقات اوسلو وخريطة الطريق، فالعنف ليس وسيلة للتقدم
  28/1/2006الدستور 

  
  حماسالصحف الغربية ترصد فوز  .62

ندستـسايتونج  واعتبـرت صـحيفة ال     اهتمت الصحف الغربية الصادرة امس بالفوز الذى حققته حركة حماس         
أضافت الـصحيفة ان     . األلمانية الفوز الكاسح لحماس بمثابة انتفاضة شنها الشعب الفلسطيني على قيادات فتح           

وقالـت إن   . الفلسطينيين عبروا بوساطة االنتخابات البرلمانية عن سأمهم من فساد السلطة الفلسطينية وعجزها           
واعتبرت أن فـوز حمـاس    .  الخاصة بتدمير إسرائيلالناخبين صوتوا لصالح حماس ليس بسبب آراء الحركة  

كان وراءه بالدرجة االولى رغبة في تغير جيل القيادات الفلسطينية وأن الفلسطينيين عزلـوا جيـل عرفـات                  
بأصواتهم االنتخابية وأن المتطرفين الشبان الذين تطرفوا تحت االحتالل االسرائيلي والذين يسترشدون طريقهم             

وتنبـأت   . يرضى لهم مجتمعا دون عمل أو مشاركة هم الذين يعتلون المسرح الـسياسي اآلن             بالقرآن الذي ال    
الصحيفة بأن يعطي فوز حماس صقور إسرائيل دفعة خالل االنتخابات البرلمانية المقبلة مما دعـا الـصحيفة                 

  . يمكن أن تبدد االنتخابات االمل في السالم: للقول
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لى عناوين الصحف الفرنسية تعليقا على فوز حركة حماس وان أبدى           وفي باريس طغى الشعور بالقلق امس ع      
وكتبت صحيفة لو فيغارو اليمينية خطر حرب أهلية أم حرب فقـط، بـدأت عمليـة                 .بعضها شيئا من التفاؤل   

وقالت بعدما ظهر المجتمع الدولي عاجزا       .انتقالية صعبة جدا في الجانب الفلسطيني كما في النزاع مع إسرائيل          
زيز وضع منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية والمعتدلة في مواجهة االصوليين في حماس، ها هو اآلن               عن تع 

  . مدعو نتيجة الظروف إلى مساعدة المتطرفين على الحكم
ورأت معظم الصحف الوطنية والصادرة في األقاليم الفرنسية في فوز حماس فشالً لمسؤولي السلطة الفلسطينية               

وقالت صحيفة ألزاسصوت الفلسطينيون للتغيير وتحسين حياتهم       . ها ناخبوها االخطاء في االدارة    التي لم يغفر ل   
وقالت لومانيتيه من جهتها، المهم ليس       . اليومية الصعبة اكثر مما صوتوا للمقاومة وتطبيق الشريعة اإلسالمية        

الراضي المحتلة اصبح ال يطاق     هنا، مضيفة الضيق المادي والمعنوي الذي يرافقه شعور قوي باالنحالل في ا           
وأبـدت   . بالنسبة الى الذين يعتبرون ان االستقالل وبالتالي السالم لم يعودا قابلين للتحقيق في المدى المنظور              

صحيفة الكروا تفاؤالً اكبر، وقالت في هذه الدولة التي ليست دولة والتي يتكدس فيها السكان وسط بؤس بالغ،                  
وأضافت هذا التفاؤل السياسي حتى لو ادى اليـوم         . دية خالية من العنف، عنصر ثقة     يعتبر اجراء انتخابات تعد   

  .إلى فوز حزب متطرف، يمكن ان يشجع بالتحديد هذا الحزب على االعتدال بدال من التطرف
 28/1/2006البيان  

 
 
  

  ذريعةالجامعة تدعو إسرائيل إلى عدم استخدام فوز حماس  .63
جامعة العربية نأمل اال تستخدم اسرائيل نتائج االنتخابات الفلـسطينية كذريعـة            قال مدير مكتب االمين العام لل     
واضاف اننا نرحب باالنتخابات الفلسطينية النهـا كانـت نزيهـة وشـفافة              . للمماطلة او لوقف عملية السالم    

ـ             . باعتراف دولي كامل   شعب وشدد على ضرورة قبول واحترام نتائج هذه االنتخابات النها تعكس خيـارات ال
  . الفلسطيني وارادته

  28/1/2005البلد اللبنانية 
  

  قراءة مصرية مرتبكة لفوز حماس .64
 بين من اعتبرها ثورة فلسطينية جديدة ومن حذّر من دولة دينية على حدود مصر، حاولت                : أميمة عبد اللطيف  

 حـسني مبـارك، فـي    أعرب فقد  . ردود الفعل المصرية استيعاب فوز حماس الكاسح وتفسير تداعياته داخلياً         
اتصال هاتفي مع محمود عباس عن تطلّعه لتوحيد الصف الفلسطيني ودفع جهود السالم نحـو إقامـة الدولـة                   
الفلسطينية، فيما اعتبر وزير الخارجية ابو الغيط أن الشعب الفلسطيني قال كلمتـه وأن مـصر تحتـرم إرادة                   

ة تفرز واقعاً سياسياً جديداً نأمل ان يسهم فـي دفـع            وأضاف أن نتائج االنتخابات الفلسطيني    . الشعب الفلسطيني 
  .عملية السالم

ولم يكن ممكناً تجاهل مـا      . في المقابل، تأرجحت الكتابات والتحليالت الصحافية بين التحذير وإسداء النصيحة         
إن : قالـت هو أشبه بنبرة احتفالية دشّنت بها جريدة األهرام افتتاحيتها التي تحدثت عن الفوز الكبير لحماس، و               

ثمة ثورة حقيقية تُفضي إلى عملية تداول للسلطة، معتبرة أن انتقال فتح لصفوف المعارضة من شأنه أن يتـيح                   
واعتبر رئيس تحرير األهـرام،      . لها الفرصة لكي تعيد بناء نفسها وتتخلص من كل عناصر الفساد والفوضى           

نفالت األمني وضد أسلوب إسرائيل في التعامـل        أن الفلسطينيين صوتوا ضد األوضاع االقتصادية الصعبة واال       
ويفـسر  . وامتدح سلوك حماس األمني المنـضبط     . مع الفلسطينيين وخذالن المجتمع الدولي للرئيس الفلسطيني      

رئيس مركز يافا للدراسات، رفعت سيد أحمد، الموقف الحكومي في هذه اللحظة بأنه يتّصف بالدهـشة ولـيس             
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 النظام المصري مع حماس قوي، ولكن هناك شعور باالستغراب علـى حـد              الصدمة ألن حجم ونوع عالقات    
قوله من فوز حماس الكاسح ووصولها للحكم وكان التوقع أن تحرز نسبة كبيرة من المقاعد، ولكن بما يؤهلهـا                   

  . ألن تكون معارضة قوية
لسلطة؛ ألن حماس   وأوضح سيد أحمد أن ثمة قراءة ترى أن النظام المصري سيستفيد من وصول حماس إلى ا               

وبقية فصائل المقاومة كانت تمثل قوة إحراج سياسي للنظام المصري في عالقاتـه مـع الواليـات المتحـدة                   
وأضاف أن وصول حمـاس ال يمثـل خطـراً علـى            . وإسرائيل من زاوية العمليات العسكرية واالستشهادية     

كان على حد قوله أداة في يـد النظـام          االستراتيجية المصرية في الملف الفلسطيني، ألن التفاوض مع حماس          
وتابع أن قضية التوريث والتمديد استخدمت فيها الورقة        . المصري للحصول على مكاسب من الواليات المتحدة      

الفلسطينية وحصل نوع من المقايضة مع واشنطن أن تغض الطرف عن قضايا اإلصالح في مقابل التهدئة في                 
وتوقع أن تكون حماس بتكوينهـا األخـواني        .  المصري من هذه الزاوية    فلسطين، وبالتالي حماس مفيدة للنظام    

  . أكثر براغماتية وستتورط في اللعبة السياسية أكثر وتوقف العمليات العسكرية بشكل استراتيجي وليس تكتيكياً
وقال حسن نافعة،إن مصر لم تكن تتوقع فوز حماس الكاسح وهي أرادت حماس جزءاً من الخريطة الـسياسية                  

وأضاف أن ثمة حالة من القلق والخـوف        . لفلسطينية، ولكنها لم تردها أن تحتّل كل هذه المساحة في الخريطة          ا
وقـد حـذّرت     . من أن يؤدي فوز حماس إلى تعزيز التيارات اإلسالمية األخرى ال سيما في الحالة المصرية              

 وأضافت الصحيفة، أنه ألول     .يومية روزاليوسف من أن فوز حماس يعني وجود دولة دينية على حدود مصر            
مرة في تاريخ المنطقة يتمكّن تيار اإلسالم السياسي من خالل االنتخابات من الفوز باألغلبية مما يؤهله لتشكيل                 

وأشارت الجريدة إلى أنه، بينما هناك عالقات طيبة وإيجابية، بين مصر وحركة حمـاس،              . حكومة ودولة دينية  
في مواصلة العالقات الطيبة مع القاهرة، أن تتبنّى خطاباً مختلفاً ال سيما وأن             إال أن على الحركة إذا ما رغبت        

ويتفق سيد أحمد ونافعة على      . مصر باتت في اآلونة األخيرة المالذ الوحيد لغالبية حركات المقاومة الفلسطينية          
التيارات الدينيـة مـن     أن انتصار حماس يعكس حقيقة أن ثمة مزاجاً شعبياً عاما في المنطقة يسعى إلى تمكين                

  . الحكم وهو موقف عام سيتكرر ألن التيارات اإلسالمية هي من يحمل فكرة النضال السياسي اليوم
وقال نافعة أن المطلوب من حماس ذكاء سياسي في التعامل مع الوضع الجديد وعليها مسؤولية تجعلها تنتقـل                  

يس االنفراد بالسلطة، وإنمـا إدارة الـصراع مـع          من وضع الثورة إلى وضع الدولة، كما أن المطلوب منها ل          
  .إسرائيل من خالل استراتيجية موحدة تكون أرضيتها المقاومة وأدواتها المزيد من الوسائل السلمية
  28/1/2006السفير 

  
  ب اإلسالمي يهنئان بالفوز الساحقمقتدى الصدر والـحز .65

 شيعية واالخرى سنية حركة حماس على فوزها        هنأت مجموعتان سياسيتان عراقيتان احداهما    : ب.ف.أ،  بغداد
 حماس او اي جهة ثانية اسالمية متوسطة        ،وقال حازم االعرجي ممثل التيار الصدري الشيعي       .في االنتخابات 

من جانبه هنأ الحزب االسالمي العراقي الـسني حمـاس علـى             .تدعو الى الحق وتخدم شعبها نحن نبارك لها       
  .حققته في النضال الفلسطينيفوزها وايضا حركة فتح على ما 

  28/1/2006القبس الكويتية 
  

  فوز حماس وال بد من وجود اسرائيليجب االعتراف ب: قرضاي .66
 دعا حميد قرضاي امس الى االعتراف بفوز حركة حماس، معتبرا ان التـصريحات              : اف ب، د ب أ    ،  دافوس

وقال اننـا نحتـرم الديمقراطيـة        .يالتي تشكك في حق اسرائيل في الوجود ليست في صالح الشعب الفلسطين           
ونوافق على فوز حماس ونرحب بذلك لكننا نامل كثيرا في ان تعترف حماس بان نجاحها سيتوقف كثيرا على                  
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 واكدان نصيحتي لحماس هي ان تتعامل مع اسرائيل باعتبارهـا امـة وشـعبا             .نجاح عملية السالم مع اسرائيل    
  .يةمضيفا ان افغانستان تعتبر ذلك مسالة مبدئ

  28/1/2006الدستور 
  

  تراجع غير مسبوق في تعاطف السويديين مع إسرائيل .67
السويدية نتائج دراسة تشير إلى تـسجيل تراجـع    نشرت صحيفة داغينس نيهيتر  :  يحيى أبو زكريا  ،  ستوكهولم

ائة من  فبينما كان تسعة وأربعون بالم      ‚غير مسبوق في مستوى تعاطف الرأي العام السويدي مع الدولة العبرية          
أبدى ثالثة وثمانين بالمائة منهم اآلن عدم إعجـابهم       ‚ السويديين ينظرون بعطف إلى إسرائيل عام ثالثة وسبعين       

وحسب الدراسة فإن نسبة السلبية إزاء الـسلوك اإلسـرائيلي بـين            ‚ بسلوك إسرائيل في نزاع الشرق األوسط     
 هي عليه في الحزب االشتراكي الـديمقراطي        المتعاطفين مع إسرائيل في حزب الشعب اليميني ال تختلف عما         

  .اليساري
  28/1/2006الوطن القطرية 

  
    من الخارجية النروجيةأرشيف أوسلو مفقود .68

أفادت مجلة نرويجية انه ال يوجد أي أثر في األرشيف النرويجـي الرسـمي للمحادثـات الـسرية                  : أ ف ب    
ددت على أن النقص في الوثائق يـشكل ثغـرة كبيـرة            وش. اإلسرائيلية الفلسطينية التي آلت إلى اتفاقات أوسلو      

 مبدئيا فرضية المؤامرة،    ةستبعدموقالت  . بالنسبة ألبرز مشروع في مجال السياسة الخارجية في تاريخ النرويج         
أكـدت  فمـن جانبهـا،     أما  . نه يبدو أن الوثائق لم تودع أبدا، ألسباب مبهمة، في األرشيف الرسمي للخارجية            أ

أن لـيس   ,  اكبر الوسطاء أكدوا لوسائل اإلعالم     في حين أن  . وثائق الرسمية حول هذه االتفاقات    الوزارة ندرة ال  
  .في حوزتهم أي أرشيف باستثناء ما هو خاص بهم

  28/1/2006البيان  
  

   المتاحة  والخيارات حماس وفتح :تحليل .69
ة لم يعد امام فـتح وحمـاس إال         بعدما صعقت المفاجأة الجميع بنتائج االنتخابات الفلسطيني       : طاهر النونو  ،غزة

التعامل مع هذه النتائج وتداعياتها، ولكن بحذر شديد السيما خالل المرحلة االولى التي تعتبـر االكثـر دقـة                   
  . وحساسية

الخيارات امام الحركتين ليست سهلة وتحديدا حماس التي تسارعت االحداث من حولها بصورة كبيرة وعليهـا                
ك او تردد ألن اي تراجع من قبلها سـينعكس سـلبا علـى مجمـل االوضـاع                  ان تخوض التجربة دون ارتبا    

الفلسطينية الداخلية والخارجية التي تعاني باالساس من مشاكل ال حصر لها وعليها ان تـضع الـسيناريوهات                 
  .واالولويات التي تبدأ التحرك بها

زلة ابو مازن عبر تكرارها لـشكره       وتجدر االشارة الى ان حماس بدأت منذ اللحظة االولى إلعالن فوزها بمغا           
في اكثر من مناسبة وتأكيدها تعاونها التام معه في المرحلة المقبلة واصرارها على بقائه رئيساً منتخباً ووجوده                 
ضرورة في السنوات الثالث المقبلة ما يشير الى نضوج سياسي لدى الحركة وعدم رغبة في قلـب الطاولـة                   

  .ي ظل ما تسمح به التوازنات ولكن من دون التخلي عن ما وعدت به الجماهيربالكامل وانما محاولة التحرك ف
وأول ما يمكن ان تقوم به حماس هو امتصاص حالة الخوف المحيطة سواء من المجتمع الفلسطيني الذي اذهلته                  

طلعات ايضا النتائج، او المحيط العربي والدولي معا وان تقدم حكومة ذات برنامج واقعي ينسجم مع طموح وت                
الشعب الفلسطيني وممكن التطبيق في ظل الظروف الراهنة وموازين القوى المختلة وال يتضمن تكرار تجارب               

  . اخرى رفضها الشارع الفلسطيني بتصويته الواسع للحركة
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وفي ظل حالة الرفض الواضحة من قبل االحتالل ألي سلطة تقودها او توجد بها حماس فإن امامها خيارا يتيما                   
تركيز على البناء الداخلي في تصحيح الكثير من الخلل الذي عانى منه المواطنون طوال االعوام الماضية                هو ال 

  .وتقديم نموذج جديد من الشفافية ومحاولة تحسين الواقع االقتصادي للمواطنين
وآالف وقد ال تكون االمور بالبساطة المتخيلة ألنه سيكون على حماس ايجاد حلول لقـضية البطالـة والفقـر                   

العمال والمزارعين والتجار دون وجود اي موارد جدية يمكن االستفادة منها ما يتطلب توجهـا اكبـر باتجـاه                   
العمق العربي الذي تراهن عليه إلنقاذها من الفشل الذي تسعى ان توقعها فيه االدارة االمريكية ودوائر القـرار                 

  . الصهيونية
 االنفالت األمني التي تعاني منها األراضـي الفلـسطينية وهـي            كما ان حماس مطالبة بإيجاد حل عاجل لحالة       

قضية ال تقل صعوبة عن قضايا كثيرة مطروحة للعديد من االعتبارات اهمها ان االنفالت االمنـي لـم يكـن                    
باالساس انفالتا عشوائيا وانما يحتفظ بسمة منظمة، واذا ما اعيد استخدامه في المرحلة المقبلة سيكون من اكبر                 

يقات التي تواجه الحركة، وقدرتها على مواجهته في المرحلة االولى قد تكون محدودة في ظل عدم سيطرة                 المع
حماس على االجهزة االمنية والشرطية التي ظلت طوال االعوام العشرة الماضية حكرا على عناصـر فـتح ،                  

 تم بصورة حادة مـا يتطلـب        واي محاولة من حماس اآلن لتغيير هذا الواقع قد تؤدي الى صدام داخلي اذا ما              
  .التغيير البطيء

واالخطر من ذلك كله هو آلية القضاء على السلبيات داخل السلطة والتي تعتبر احد المطالـب الـشعبية التـي                    
وعدت بها حماس الناخبين وتتمثل في انهاء مراكز القوى وبدء عهد جديد من المحاسبة والتطهير وهو امـر ال    

 بقرار ولكن سيتطلب مواجهة السيما اذا لم يتم بالحكمة المطلوبة ألن اصحاب النفـوذ      يمكن ان يتم بجرة قلم او     
والمصالح في الغالب يدافعون عن مصلحتهم حتى النهاية واذا لم تجر المواجهة مبكرا فإن بقـاء هـؤالء فـي                    

عمليات االصـالح   مراكزهم بالتأكيد لن يجعل هناك فروقا ذات مغزى بين العهدين بل ربما يشكلون عائقا امام                
  .الحقيقية او نجاح تجربة حماس في الحكم

ورغم ان حماس طرحت في برنامجها االنتخابي قضية الشراكة السياسية غير أن تحقيق هـذه الـشراكة اآلن                  
وبعد فوزها بهذه الطريقة لن يكون باالمر السهل ليس ألنها لن تحاول تحقيقها ولكن ألن تغير موازين القـوى                   

ين إلى االبتعاد ألن قدرتهم على التأثير في القرار ستكون شبه معدومة في ظل سـيطرة حمـاس                  سيدفع باآلخر 
على قرابة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي ما سيجعل منهم ليس اكثر من ديكور، وهي االسباب ذاتهـا التـي                   

صائل اخـرى   احجمت حماس نفسها الدخول في برامج شراكة طرحت عليها في السابق، مع االشارة الى ان ف               
  .غير فتح قد تشارك مع حماس المرحلة المقبلة ولكن استنكاف فتح سيكون له تداعياته السلبية على اي حكومة

  28/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

    من قوتهم   نجاح اإلسالميين ليس مستمداً: محللون .70
اعات االسالمية العربيـة   مرحلة جديدة من اختراق الجميشكل الفوز الساحق لحماس:  أسعد عبود ـ أ ف ب 

د وفقا لعـد     لكن هذه التجربة ناجمة عن تحجر االنظمة وليست مستمدة من قوة االسالميين،              لصناديق االقتراع، 
بمختلف اطيافه نابعة مـن تحجـر االنظمـة            قوة التيار االسالمي      ان , عريب الرنتاوي    قال حيث    . من المحللين 

حيث أن التصويت لحماس جاء عقابـا لفـتح         . ها السير على طريق االصالحات    الفاسدة وتخلفها وقمعها ورفض   
حدا اقـصى      ٪ ٠٢ االحزاب الدينية ال تحصل على اكثر من           واوضح ان  .  والسيطرة االمنية لباروناتها وتسلطهم   

 نـسب مرتفعـة   يرفع هذه المعدالت الى   تركيا مثال ولكن انسداد االفاق وسياسة االقصاء والقمع   كما حصل في  
ظل عجـز االحـزاب        ان الحكومات تهددنا باالسالميين وهؤالء حاذقون بالمزايدات وخصوصا في           وتابع  . جدا

 اذا لم تحصل اصالحات      غليون،   قال برهان    ومن جهته،     . حاليا   ٪ ٥ ال تمثل اكثر من        اليسارية او الليبرالية التي   
  يشكلون   احضان االسالميين الن االخوان المسلمين       في   العالم العربي    جرة في جدية فستسقط جميع االنظمة المتح    
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ليس مـن      لكن،   واضاف  . صراعا مضمرا وعلنيا حول هذا االمر        يعيش العالم العربي     حين   في .  غالبية سياسية  
الصراع مع اسرائيل وسياسة       كل مكان عربيا كونها تمتلك خصوصية وهي         تعميم تجربة حماس في      الضروري

مـا  ان   مؤكـدا     .نمط الحركة االسالمية     الى تغيير في     دخول حماس السلطة سيؤدي      وتابع ان .  االخيرة وتعنتها 
انها فرصة ماثلة امام العرب      و,  االسالم هو الحل     مثل, حصل هو افضل مثال لكسر الوهم والشعارات المرفوعة       

وجوب الحفاظ      يعني   استالم االسالميين الحكم     واكد ان   .الحكم   ل اشكالية االسالم في   ينتهوا من الصراع حو      لكي
  الناجح والفاعل قـد      الخيار التركي    موضحا ان  ,  على اليات تداول السلطة عبر االنتخابات وغيرها من الثوابت        

  ان نتائج االنتخابات     راى حسن البراري     ره،بدو  .  الوجهة االمثل لالسالميين العرب وليس المثال االيراني       يكون 
الخـارج  يجـب ان تتعامـل مـع           بعقلية الثورة ام بعقلية الحكومة التي        فهل ستقود    تشكل فخا بالنسبة لحماس،    

يـشكل     الن انتصار حماس  , تطهر صفوفها     االنتخابات وفرت فرصة لفتح لكي      وقال ان  .  للحصول على الدعم  
وحول تاثير نتائج االنتخابات على دول        .ى المدى البعيد من حيث الحوار مع الغرب       فلسطينيين عل كارثة على ال  

نوا يكو   يريدون اكثر من ان      االردن فانهم ال     مصر كان محسوبا اما في       ان صعود االخوان في    اوضح     المنطقة،
  .  مع الخيار االسالمي   ي الشعب االردنغالبية   مضيفا عدم اعتقاده بأن.  غير   ابرز قوة معارضة فقط ال

  28/1/2006األيام البحرينية 
 
 
  

 حركة فتح ودرس االنتخابات  .71
 علي بدوان

النتائج التي أفرزتها العملية االنتخابية الديموقراطية الختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، كانت في 
للشأن الفلسطيني، والمتابعين لخريطة القوى السياسية وقعها أشبه بالصاعقة التي هبطت فوق رؤوس المتابعين 

 .الفلسطينية وأوضاعها الذاتية
حزب , فالنتائج كانت حادة في انزياحها لمصلحة قائمة حماس ولمصلحة مرشحيها فيما تراجعت حركة فتح

وى الفلسطينية من السلطة، الى الموقع الثاني للمرة األولى في التاريخ المعاصر بفارق كبير نسبياً، وباتت الق
 مقعداً، على 13كل التالوين القومية واليسارية في خانة القوى ذات الوزن الخفيف ولم تستطع أن تحصد سوى 

  .رغم التاريخ الوطني الطويل لبعضها
ان الفحص الدقيق للمقدمات التي أوصلت الى هذه النتائج يتطلب وقفة تأملية لسبر مسار التطورات التي 

فوف حركة فتح منذ العودة الكثيفة لقياداتها وكوادرها الى فلسطين وتشكيل السلطة الوطنية اعتملت داخل ص
فقد امتأل جزء غير يسير من جسم .  واستحواذ فتح على مقادير األمور في ظل تحولها حزباً حاكما1994ًعام 

 الترهل التنظيمي وغياب الكادر الفتحاوي بأمراض السلطة وامتيازاتها ومظاهر الفساد، فضالً عن سيادة حال
األطر والهيئات وتراجع دور المؤسسات الفتحاوية، خصوصاً التأجيل المتواصل ألعمال المؤتمر العام السادس 
للحركة والذي لعب دوراً في تململ القاعدة الفتحاوية العريضة واعالنها حال التمرد أحياناً، في ظل نمو 

ن األولى والثانية، اال انها بقيت بعيدة نسبياً عن مواقع القرار بعدما األجيال الجديدة التي صقلتها االنتفاضتا
  .دفعت أثماناً باهظة العادة البريق الى فتح ودورها التاريخي

ففي العنوان التنظيمي الداخلي، يمكن القول بأن األمور مازالت تراوح مكانها عند حدود المؤتمر الخامس 
ن عقد ونصف عقد، فيما تتطلب الهزات العنيفة التي وقعت في الفترات للحركة الذي عقد في تونس قبل أكثر م

الماضية السير نحو مؤتمر حركي موحد لوضع التجربة على مقياس التقويم والمراجعة، واعادة انتخاب الهيئات 
 القيادية المركزية بطريقة شفافة ونزيهة تضمن انتقال فتح من حال حزب التحرر الوطني إلى حال المزاوجة

فحركة فتح من موقعها كتيار . بين هذا الحزب وبين حزب بناء الكيان الفلسطيني وتجسيده على أرض فلسطين
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وطني عريض، والتي تحملت العبء الرئيس في رسم مسار حركة المقاومة الفلسطينية المعاصرة منذ عام 
ي إنجاز بناء الهياكل الحية معنية اآلن قبل الغد بإعادة النظر في أوضاعها الداخلية، واإلسراع ف, 1965

للمؤسسات الجماعية قوالً وعمالً، وليس بناء مؤسسات المجموعة الضيقة أو مؤسسة الفرد كما لدى العديد من 
بخاصة اليسارية منها، التي يمكن اختصار مؤسساتها وقرارها بأفراد محدودي , األحزاب والقوى الفلسطينية

قرارها، وتالياً مستقبلها، وفقاً الرث يحمل تالوين من النزوع الفاشي العدد يمثلون قدرها والمطبخ الخلفي ل
  .العصابي المرضي الداخلي المزمن

شكلت النتائج التي أفرزتها االنتخابات التشريعية صدمة كبيرة لحركة فتح، لكنها كانت ضرورية في سياق 
ئب شهداء األقصى والقيادة المستحوذة على مراجعة الذات، واعادة تصحيح العالقة بين القيادة والقاعدة، بين كتا

فحركة فتح، في واقعها الراهن، ومع أزماتها . القرار في مركزه األول في اللجنة المركزية والمجلس الثوري
المتالحقة، تعاني مخاضات الوالدة العسيرة والواعدة ألجيال جديدة تتبوأ تدريجاً مواقع القيادة من الداخل 

وفي سياق هذا التدافع كان من الطبيعي أن . دافع األجيال نقيضاً لمنطق صراع األجيالالفلسطيني في سياق ت
وصوالً الى الفترة القليلة الماضية , نلحظ مدى استفحال الحراكات الداخلية في جسم الحركة بين تجاذب وتنافر

 .التي اندلعت فيها الخالفات في شأن توحيد قائمتي فتح في قائمة انتخابية واحدة
انطالقاً من المعطى اياه، على فتح أن تسرع فوراً الى اعادة توحيد الجسم الفتحاوي تحت خيمة واحدة، و

واالسراع في عقد أعمال المؤتمر الوطني العام السادس، وتحقيق المزاوجة بين األجيال المجربة والتاريخية 
  .زمنواألجيال الصاعدة، بدالً من التحول الى حزب للقيادات التي طواها ال

حركة فتح تجد نفسها اآلن أمام تحد بالغ الخطورة، وهو أن تحافظ على ديمومتها وتطور أداءها وتعيد تجديد 
حيويتها وبناء مؤسساتها مستفيدة من تجاربها التي أكسبتها منعة وشيئاً من الحصانة الداخلية حمتها من التشرذم 

 .1983ام إبان أزماتها العاصفة خصوصاً زمن االنشقاق الكبير ع
 

وفي كل الحاالت، ال بد من االقرار بأن النزول القيادي الفتحاوي عند ارادة الشعب الفلسطيني، والقبول بمبدأ 
نلحظ استعداد حزب , عربياً وعالمثالثياً, فللمرة األولى. المشاركة عبر صندوق االقتراع، انجاز كبير يسجل لها

 المشاركة الديموقراطية مع األخرين عبر صندوق االقتراع، في عريق من أحزاب السلطة والقرار للقبول بمبدأ
 .انتخابات شهد المراقبون الدوليون بنزاهتها

  28/1/2006الحياة 
  

  من أسئلة النصر الكاسح لحماس .72
  عريب الرنتاوي 
ألول مرة في تاريخها الممتد على مدى عشريات ثمانية من السنين، ستتمكن حركة اإلخـوان المـسلمين مـن                   

 ولعلها من مفارقات القدر وسخرياته، أن يكون وصـول اإلخـوان إلـى              .ار شعاراتها وبرامجها ونهجها   اختب
السلطة قد تم عبر صناديق االقتراع التي لم تؤمن بها كثيرا، وبتنظيم من سلطة أوسلو وحزبها الحاكم، اللـذين                   

 بمختلف األشكال، بما فيها العمليات      ناصبتهما أشد العداء والتشكيك واالتهام، وفي دولة تخضع الحتالل قاومته         
   .الملتبسة والمثيرة للجدل

للذين ناهضوا االنتخابات والعملية الديمقراطية في فلسطين والعراق، ومن ضمنهم حماس في مراحل سـابقة،               
أليـست  : وحركات إخوانية أخرى في ساحات أخرى وظروف مباينة، وطعنوا في شرعيها ونزاهتها، نقول لهم             

ت البرلمانية الفلسطينية، اكثر نزاهة وتمثيلية من جميع االنتخابات التي جرت في العالم العربـي منـذ                 االنتخابا
ان من جـاء    : فجر االستقالالت العربية، بل ومنذ أزمنة االحتالل والكولونيالية واالنتداب؟ ولهؤالء أيضا نقول           

ية والثقافية واالجتماعية، عليـه أن يخـضع        إلى السلطة عبر صناديق االقتراع عليه أن يحترم التعددية السياس         
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دائما وباستمرار إلى قواعد اللعبة الديمقراطية ذاتها، عليه أن يحترم قوال وفعال الحقوق المدنية لكل مكونـات                 
الشعب وتياراته وشرائحه، فال يبدأ بمشاريع قوانين لفرض الحجاب، وال يخطرن بباله تطليق قواعد اللعبة التي                

  !قع السلطة من دون انتظارحملته إلى موا
 ما كانت لتكون    ,ان النتيجة التي تكشف عنها انقالب الخامس والعشرين من يناير         : ولحماس بشكل خاص نقول   

لوال قيام السلطة الوطنية بمؤسـساتها      ولوال نجاحات فتح ومنظمة التحرير في قيادة العمل الوطني الفلسطيني،           
 االنتخابات في موعدها وبكل الشفافية والنزاهة اللتين اعترفت بهمـا           لوال إصرار عباس على إجراء    والمختلفة،  

حماس بعد فوزها فقط، ولوال العملية السياسية التي أبقت نافذة األمل والحلم مفتوحة، ما يوجـب قلـيال مـن                    
  .التواضع والواقعية المتخففة من اللفظية والشعاراتية واإلدعاء؟

عن نبوءة عندما أعلنا قبل أشهر عديدة عن وداع حقبة تاريخية في كفاح             ونقول لفتح أيضا، اننا لم نكن نصدر        
شعب فلسطين، دشنتها فتح وقادتها ألربعة عقود، فالمكتوب يقرأ من عنوانه، وحزب السلطة والزعيم تفسخ بعد                
سنوات أربع من ترهل السلطة وفسادها، وتمزق إلى نتف واجنحة مقتتلة بعد رحيـل زعيمـه، فهـل آن أوان                    

 في فتح انعكاسا لالنقالب التاريخي في النظام السياسي         .مراجعة والتغيير، هل أزفت ساعة االنقالب التاريخي      ال
هل ننتظر مؤتمرا حركيا شبيها من حيث ثورية نتائجه بالثورة الديمقراطية البيضاء التي شـهدها                .الفلسطيني؟

  . المجتمع الفلسطيني؟
انهيار النظام الرسمي الفلسطيني هو اإليذان الصريح والواضح بقـرب          إن  : وللحكومات واألنظمة العربية نقول   

وقوع انهيارات مماثلة في عواصم عربية عدة آجال ام عاجال، وان ما يبقي هذه النظم والحكومات في مواقعها،                  
ليس في واقع الحال سوى إقفالها األبواب وبإحكام، في وجـه الديمقراطيـة واالنتخابـات وحريـة االختيـار                   

لمشاركة، فهل نتعلم من درس فلسطين ونتصرف قبل فوات األوان، أم اننا سنظل ننتطر مفاجأة كتلك التـي                  وا
  شهدتها فلسطين قبل أيام؟ 

وللحركة اإلخوانية بشكل عام نقول، كما قلنا قبل عدة أشهر، ان التغيير واإلصالح في المنطقة، رهن بما يمكن                  
بها وإصالح في أدوات وطرائق عملها، وان انبالج فجـر العـصر            أن تقوم به هذه الحركة من تغيير في خطا        

اإلخواني يملي مسؤوليات وتغييرات في خطاب هذا التيار وتوجهاته، وإال كانت النتيجة إبقاء القديم على قدمه،                
  تواطؤا أو عجزا أو قصورا؟ 

ان نسبة الخمسة بالمائة التي حظي بها ممثلو هذا         :  العلماني نقول  - الليبرالي   - اليساري   -وللتيار الديمقراطي   
التيار في انتخابات فلسطين ومصر، والعشرة بالمائة في انتخابات العراق، تجعل منه تيارا ثانويا، مدعيا، غريبا                

وبة التي تعيد له بعضا من ألقه المفقود، وتمكنه من استرداد           ومتغربا، مبعثرا ومشتتا، ما لم يجر المراجعة المطل       
دوره المصادر، فهل الفرصة ما زالت متاحة لمراجعات ومبادرات مختلفة، هل الباب ما زال مفتوحا لجرعـة                 
شجاعة وإقدام تتخطى المراوحة وأنماط العمل السائدة واالنتهازية المتفشية ومحاوالت البحـث عـن صـفقات        

  . إلى أحضان النظام الرسمي العربي السائد؟ونقاط تسلل 
  28/1/2006الدستور 

  
 نظرة إسرائيلية: ابات الفلسطينيةاالنتخ .73

 عبد الوهاب المسيري    . د
 2006 يناير ،25منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي ُأجريت أخيراً يوم 

ات التي ستخوض االنتخابات، انهالت تصريحات السياسيين في الكيان وحتى قبل أن تتضح طبيعة القوى والتيار
الصهيوني وفي الواليات المتحدة األميركية وبعض العواصم األوروبية عن المخاطر التي تنطوي عليها 

بصفة خاصة، وغيرها من المنظمات التي تصنفها الواليات المتحدة ) حماس(مشاركة حركة المقاومة اإلسالمية 
وتراوحت هذه التصريحات بين التحذير وتوجيه · نظمات اإلرهابية بصفة عامة، في العملية االنتخابيةضمن الم
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النصح إلى السلطة الفلسطينية حيناً، والتهديد الصريح في معظم األحيان بعواقب وخيمة للشعب الفلسطيني 
عن التعامل مع ممثلي السلطة ولقيادته، من قبيل وقف المعونات االقتصادية األميركية واألوروبية والكف 

الفلسطينية، إذا ما سمح لحركة حماس وغيرها من منظمات المقاومة الفلسطينية بأن تلعب دوراً في العملية 
 · السياسية

ومن الممكن إدراج هذه المواقف في سياق تكثيف الضغوط على السلطة الفلسطينية إلرغامها على الرضوخ 
ي القلب منه الحفاظ على موقع محوري وسيادي للكيان الصهيوني في المنطقة، لمشروع الهيمنة األميركية، وف

والقبول بالشروط األميركية والصهيونية لما يسمى الحل النهائي للصراع العربي الصهيوني، وهي شروط ال 
نسانية، تكترث بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو حتى بالحد األدنى من مطالبه القومية والسياسية واإل

كما أنها تتناقض جوهرياً مع مصالح الشعوب العربية في تحقيق التنمية المستقلة والسيطرة على مقدراتها 
وبالرغم من الدالالت العميقة لهذه المواقف والتصريحات السياسية، فمن الممكن · ومواردها والتحرر من التبعية

كان المستوطَن الصهيوني وعن رؤيتهم لواقع االنتخابات القول بأنها ال تعبر بصورة دقيقة عن المزاج العام لس
ولعل السبيل األمثل للتعرف على هذا · الفلسطينية ولمستقبل العالقات مع الشعب الفلسطيني وآفاق حل الصراع

المزاج وهذه الرؤى يكمن في إلقاء الضوء على بعض كتابات المعلقين والمحللين في الكيان الصهيوني ممن 
وع االنتخابات الفلسطينية قبل إجرائها، وهي كتابات تكتسب أهميتها من أن أصحابها ال يشغلون تناولوا موض

مواقع رسمية وليسوا معنيين بالتعبير عن مواقف المؤسسة الحاكمة وتوجهاتها، بغض النظر عن اتفاقهم معها 
ن اتجاهات الرأي العام في إلى هذا الحد أو ذاك، ومن ثم يمكن النظر إليها بوصفها األقرب إلى التعبير ع

 · الكيان الصهيوني
أن فوز حركة حماس بعدد كبير من ) 2006 يناير 20صحيفة هآرتس، (فعلى سبيل المثال، يرى عكيفا ألدار 

مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني أمر الشك فيه، ومن ثم يجب التحسب له ومواجهة نتائجه حيث إنه يشكل 
: ويبدأ الكاتب بطرح تساؤل أساسي، فيقول· ي فحسب بل للقيادة الفلسطينية أيضاًتحدياً ليس للكيان الصهيون

 في المئة في 50 أو 45ماذا سيحدث إذا لم تكتِف حماس بالحصول على نسبة : الذي يقلق الجميع هو
ى اتفاق ماذا سيفعلون إذا ما أرادت هذه الحركة، التي أعلنت الحرب عل· االنتخابات التشريعية حسبما هو متوقع

 ·أوسلو، أن تشارك في حكومة السلطة، وهي حكومة ُأقيمت بموجب هذا االتفاق؟
ويراهن الكاتب على أن ضم حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية قد يكون نوعاً مما يسميه ترويض هذا 

الحكم في الفصيل الذي يعد رفضه لمسار التسوية وتمسكه بخيار المقاومة المسلحة مثار قلق للقابضين على 
ويفترض الكاتب أن تختلف مواقف حركة حماس وهي · الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية على حد سواء

قد تبدو الحياة ألفراد : في موقع الحكم عنها وهي خارجه، مما قد يدفعها إلى التخلي عن معارضتها، فيقول
د يفترض أبومازن أنه سيكون بوسعه وق··· حماس من مكاتب الحكومة مغايرة لما تبدو عليه من المساجد

وسيكون الثمن توقيعاً على إعالن · الحصول على ثمن باهظ من حماس بعد أن تتذوق شيئاً من مغانم السلطة
ويعرض الكاتب خياراً · بالوالء لمبادئ السلطة، والتي تتمثل في قانون واحد، وسلطة واحدة، وجيش واحد

ى إعالن حالة الطوارئ غداة االنتخابات وإبطال النتائج، واإلعالن عن آخر، وهو إقدام السلطة الفلسطينية عل
انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر، وهو يبدو واثقاً من أن الحكومة اإلسرائيلية المتوقع تشكيلها بعد 

ن  ومن ورائها اإلدارة األميركية، لن تعارضا مثل هذه الخطوة لتخوفهما م2006انتخابات الكنيست في مارس ،
ويختلف تحليل تسفي بارئيل · تشكيل حكومة فلسطينية ذات توجهات إسالمية في ظل مشاركة حركة حماس

إلى حد كبير عن التحليل السابق، فهو يبدأ بالسخرية من المطالب ) 2006 يناير 22صحيفة هآرتس، (
ا تعكس موقفاً انفعالياً ال األميركية واإلسرائيلية باستبعاد حركة حماس بدعوى أنها منظمة إرهابية، ويرى أنه

حتى الواليات المتحدة وافقت على أن يشارك المشتبه في : يستند إلى أي أساس، ويدلل على هذا الرأي بقوله
ارتكابهم أعماالً إرهابية في الديمقراطيتين الجديدتين اللتين أقامتهما في العراق وأفغانستان، وذلك فقط من أجل 
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كما أعربت الواليات المتحدة عن رضاها، ولو بشكل محدود، · دول بشرعية ماأن تحظى الحكومات في هذه ال
عن مشاركة حزب اهللا للمرة األولى في الحكومة اللبنانية، ألن ذلك، حسب اعتقاد اإلدارة األميركية، قد يدفع 

أن مشاركة حركة ويرى الكاتب · هذا التنظيم الذي يعتبر إرهابياً إلى إبداء قدر أكبر من المسؤولية السياسية
حماس في المجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية ستفرض واقعاً جديداً، واألهم من ذلك أنه يقر بأنه ليس ناجماً 
عن نتائج االنتخابات فحسب، بل هو باألساس محصلة االنتفاضة الفلسطينية التي أعادت ترتيب وضع القوى 

منها، بحيث لم يعد تقرير حدود اإلجماع الوطني السياسية على الساحة الفلسطينية وأظهرت وزن كل 
الفلسطيني مقصوراً على حركة فتح، التي تمثل حتى اآلن العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 

وفي الوقت نفسه، يذهب الكاتب إلى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تتمخض عنها االنتخابات · الفلسطينية
لن يكون من :  لكثير من الثوابت التي استندت إليها السياسة اإلسرائيلية لسنوات طوال، إذ إنهستمثل تحدياً

ولن يكون من الممكن اتهامها · الممكن مواصلة تسميتها بالسلطة اإلرهابية، كما فعلت إسرائيل في عهد عرفات
يل حكماً فلسطينياً ال قائداً فلسطينياً وألول مرة ستواجه إسرائ· بأنها غير منتجة أو غير تمثيلية، أي غير شرعية

فيؤكد صراحة ال مباالة الجمهور في ) 2006 يناير 24صحيفة يديعوت أحرونوت، (أما عوفر شيلح · أوحد
 ·الكيان الصهيوني باالنتخابات الفلسطينية، وهو موقف ينبع أساساً من عدم الثقة في القادة السياسيين لهذا الكيان

 : ألمر قد قُضي وأنويعترف الكاتب بأن ا
، وهو مقبول عند نسبة عالية جداً من )في يد الفلسطينيين(الحسم في حدود دولة إسرائيل المستقبلية أصبح هنا 

وستكون الحدود قريبة · ستكون هناك دولة فلسطينية وعاصمتها القدس تحت هذا الغطاء أو ذاك: اإلسرائيليين
ولسنا نحن، بالرغم من كل الخطابة الفصيحة وأوهام االنفصال · اماً إن لم تماثلها تم1967جداً من حدود عام ،

 ·على اختالف ضروبها، من سنختار المكان والزمان اللذين سيصبح فيهما هذا اإلجراء الحتمي أمراً واقعاً
اناة إن قوتنا العظيمة تستطيع أن تسبب للفلسطينيين المع: ويختتم الكاتب تحليله باعتراف بالغ األهمية، فيقول

 · واأللم إلى أبعد الحدود، لكنها ال تستطيع منع اإلرهاب، أو قمع التطلعات القومية أو تغيير مسار التاريخ
وإذا كانت هذه التحليالت تعكس بعض الرؤى السائدة في الكيان الصهيوني عشية االنتخابات الفلسطينية، فهل 

· ؟ هذا ما سوف يتضح خالل األيام القالئل القادمةيختلف الحال بعد إجراء االنتخابات وما أظهرته من نتائج
 ·واهللا أعلم

  28/1/2006االتحاد االماراتية 
  

  رسالة فلسطينية إلى النائب وليد جنبالط  .74
  رأفت مرة  
أنتمي الى مدرسة فلسطينية تؤمن بالمقاومة ضد االحتالل وتسعى للحرية والتحرر واالستقالل، وأنا أنتمي الى               

لذي يحترم حرية واستقالل وسيادة لبنان، ويلتزم الى أبعـد الحـدود بالدسـتور اللبنـاني                الشعب الفلسطيني ا  
  . وبالقوانين اللبنانية، ويرفض المس بأمن واستقرار لبنان

والشعب الفلسطيني يقدر الدعم اللبناني لفلسطين ولقضيتها على مدى الزمن، والذي تجلى في أبهى صور مـن                 
  . انب الفلسطيني ضد االحتالل الصهيوني في أكثر من محلةخالل اصطفاف اللبناني الى ج

لعلك تدرك ان تحوالت كثيرة طرأت في السنوات العشرين األخيرة، كرست ما يمكن تسميته بواقع فلـسطيني                 
جديد، أثمر توافقا فلسطينيا على دعم مسيرة السلم واألمن واالستقرار في لبنان، ورفض اي محاولة لإلخـالل                 

لم والسيادة، وقد بات الفلسطينيون على قناعة بأنه ممنوع ومحظور استخدام السالح الفلسطيني في              باألمن والس 
لبنان في أي أحداث داخلية، او توجيه السالح الى غير وجهته لضرب األمن واالستقرار، او إيـذاء صـاحب                   

  . األرض والدار او النيل من كرامة المؤسستين العسكرية واألمنية في لبنان
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 لنا إذاً ان نخاطبك بحرية وديموقراطية واستقالل، فأنت شنّنت هجمات متواصلة على السالح الفلسطيني،               اسمح
ووصفته بالغدر، ووصمته بأنه سالح إجرام، وفي ذلك إساءة بالغة لكل الـسالح الفلـسطيني، وإهانـة لكـل                   

  . المقاومين وطعنة لكل المجاهدين والشرفاء
لسالح بالنسبة لإلنسان الفلسطيني هو جزء من شخصيته وهويته وكرامتـه، وأن             تعلم أن ا   تان.. سعادة النائب 

هذا السالح هو الذي حمى الفلسطيني من االندثار، وهو الذي حافظ على الهوية من الطمس، وهو الـذي منـع                    
  . عمليات استئصال الشعب الفلسطيني واجتثاث حضارته وتاريخه ومقدساته وكرامته

  سعادة النائب جنبالط 
لقد أخطأ بعض حملة السالح الفلسطيني ذات يوم، لكن هذه الفترة انتهت وال داعـي لنـبش األحقـاد، وفـتح                     

  . السجالت، فلكل تاريخه وسجله، والشواهد حية
  سعادة النائب جنبالط 

بوصفك للسالح الفلسطيني بأنه سالح غدر وإجرام طعنت جميع الفلسطينيين، وأهنت كل الـشهداء والجرحـى                
ى والمعتقلين، وألبست منازلنا وساحاتنا السواد، وجرحت مشاعر عشرة ماليين فلسطيني ومن ورائهـم              واألسر

  . كل حر ومستقل وصاحب كرامة في هذا العالم ساند كفاحهم ودعم نضالهم
لقد جرحت عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني وجمال عبد الناصر وكمال جنبالط ومعروف سعد وأبو جهاد                 

، 1973لقد أغضبت شهداء الكرامة واألغوار، وشهداء العبـور عـام           .  ويحيى عياش وفتحي الشقاقي    الوزير
لقد أسأت لكل الشهداء الذين دافعـوا       . وأبطال الجوالن، وشهداء مارون الراس والعرقوب وخلدة ودير ميماس        

  . بصدورهم العارية عن كل األمة وكل العرب
، ليس من شأننا الدخول في التفاصيل اللبنانية، لكن أن تهرب مـن اتهـام               التاريخ ال يمحى، والحقيقة ال تزور     

سالح حزب اهللا بالغدر باتجاه السالح الفلسطيني عذر أقبح من ذنب، ألن طهارة السالح الفلسطيني المقاوم هي                 
ال إذا كـان    بطهارة السالح اللبناني المقاوم، وأي خلل في حادثة ما ليس مبررا للتعميم وال للتحريض، اللهـم إ                

المطلوب تحريض المجتمع اللبناني بهذا الشكل الدائم والمستمر والعنيف على الفلسطينيين لصنع وقائع جديـدة               
  . وخلق أجواء شحن تعيدنا جميعا الى دائرة الهالك

  سعادة النائب جنبالط 
رفاء ان توقـف مسلـسل      ال أطلب منك الندم وال االعتذار، لكن أناشدك باسم كل اللبنانيين والفلسطينيين الـش             

التحريض ضد الفلسطينيين من أجل فلسطين ولبنان، وأن تمتنع عن إثارة الحساسيات والنعـرات تعلمـا مـن                  
عليـك أن تقـرأ     . الماضي األليم، وأن تكف عن إثارة هواجس توسيع رقعة موقع الناعمة نحو دمشق وطهران             

دته الفعلية، وهم ليسوا أدوات فـي التنـازع، لكـنهم           بعمق ان الفلسطينيين في لبنان هم مع استقالل لبنان وسيا         
مصممون على مقاومة االحتالل الصهيوني ومتمسكون بالعودة ويرفضون التوطين والتهجير وصفقات الـسيد             

  . تيري رود الرسن
. لالفلسطينيون في لبنان يشددون على الحوار والقراءة السياسية اللبنانية الفلسطينية المعمقة للواقـع والمـستقب              

. وحل مشكلة هنا او أزمة هناك يكون باالحتكام الى العقل والمنطق والوعي، ال إلى التجريح والشحن والتوتير                
وإذا كان الفلسطينيون يصرون على ان ال يكونوا أدوات في معركـة غيـرهم، عليـك ان ال تحـول بعـض                      

يبدأ من بناء عالقات جيدة مع الدولة       الفلسطينيين الى أدوات في معركتك أنت، ألن للفلسطينيين برنامجا طويال           
. اللبنانية ومؤسساتها، وينتهي بالمقاومة والتحرر من االحتالل واإلصالح وبناء مجتمـع فلـسطيني متماسـك              

الشعب الفلسطيني في لبنان سيظل مخلصا للبنان وشعبه ومقاومته الباسلة، والتاريخ لن يعـود الـى الـوراء،                  
  .  حيط واطيوالفلسطينيون ليسوا مكسر عصا وال

  . والسالم.. اللهم احفظ لبنان وفلسطين
  28/1/2006السفير 
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  حماس وأعباء الفوز الكبير.75

  ياسر الزعاترة
حدث ذلك على رغم أن تاريخ الحركة . من المؤكد أن أحداً في حماس لم يتوقع هذا الفوز الكبير الذي تحقق

 يقرب من نصف أصوات الفلسطينيين، كما كان يحدث منذ مطلع الثمانينات، ما زال يشير إلى حصولها على ما
ما توقعته حماس هو حدوث بعض التجاوزات من طرف سلطة تملك  .في الجامعات وفي النقابات واألندية

سيف المعز وذهبه، ويشكل رجالها وعائالتهم ما بين عناصر أمن وموظفين وكوادر ما يقرب من ربع الكتلة 
ال األمن قبل الناس وفي مراكز عملهم لتؤكد نيات التالعب، األمر الذي الناخبة، وجاءت لعبة تصويت رج

  .رجح حصول فتح مع بعض القوى اليسارية على ما يزيد على نصف المقاعد
ثمة جملة من المعطيات ال شك أنها ساهمت في حصول حماس على قدر من المقاعد أكبر مما توقعته وتوقعه 

بية للسلطة، وهي حيادية لم تكن لتتوافر لوال القناعة بضمان الفوز، ال سيما اآلخرون، لعل أبرزها الحيادية النس
لكن ما جرى هو أن توحيد القائمتين، وبزعامة رموز عليهم الكثير من المالحظات، لم . بعد توحيد قائمتي فتح

م بعضاً في يغيب خالفات الحركة وصراعاتها الداخلية، ما أثر في طبيعة المرشحين، فضالً عن منافسة بعضه
 في المئة من مقاعد الدوائر على رغم حصولها 70أكثر من دائرة، األمر الذي أفاد حماس التي فازت بنحو 

  . في المئة من القائمة النسبية45على 
 عاماً من نشوء السلطة 12ال شك في أن ردة فعل الشارع الفلسطيني على أداء فتح السيئ طوال ما يزيد على 

ما األهم من ذلك فيتمثل في ردة فعل الشعب على إمالءات الخارج األميركي واألوروبي أ. ساهم في ما جرى
واإلسرائيلي الرافضة لمشاركة حماس أو فوزها، فهنا ثمة شعب يتميز برفض عارم للغطرسة الخارجية بكل 

ويالً خلف انحاز الشعب إلى خيار المقاومة على رغم كل التحذيرات، خصوصاً بعدما سار زمناً ط .أشكالها
خيار التفاوض فلم يجن غير الموت والدمار وتجاهل الحقوق، بل إن عدوه لم يحتمل ياسر عرفات، فقتله كما 

  .قتل الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي
ال شك في أن األسئلة األهم بالنسبة للكثيرين هي تلك المتعلقة بالكيفية التي ستتصرف بها حماس حيال هذا 

  .وصاً في ظل استحالة تهربها من مسؤولياتها وتجاهلها لهذه الثقة التي أوالها لها الشعب الفلسطينيالفوز، خص
على أن إجابة تلك األسئلة لن تتم بمعزل عن رؤية مواقف األطراف األخرى، خصوصاً مواقف السلطة 

  .يوحركة فتح، إلى جانب المواقف العربية والدولية، فضالً عن موقف الطرف اإلسرائيل
بالنسبة الى فتح يمكن القول إن ما رشح من مواقف ال يزال يشير إلى نيتها ترك حماس وحيدة في الميدان، ال 
سيما التفاوضي منه، وبالطبع ضمن روح من الشماتة وتمني السقوط، ما يعني أن دور فتح في المرحلة المقبلة 

  .سيركز على دفع حماس نحو الفشل بكل الوسائل
  لك تخلي فتح فعلياً عن السلطة؟ولكن هل يعني ذ

 من المستبعد أن يحدث ذلك، إذ أننا إزاء سلطة تتحكم الحركة بكل مفاصلها، واذا قامت حماس الحقاً بفصل 
  .ضابط أو حتى مستشار ليس له عمل ستقوم الدنيا علـيها ولن تقعد

 بما في ذلك قطاع غزة، بل إننا أزمة حماس الحقيقية تكمن في أن السلطة القائمة ليست دولة في واقع الحال،
في واقع الحال إزاء سلطة أنشأها االحتالل بهدف التخلص من عبء إدارة السكان الفلسطينيين، ومن ثم 

  .الحصول على وضع احتالل ديلوكس كما وصفه شلومو غازيت
كومة وإدارة كان الوضع المتوقع بالنسبة الى حماس هو حصول فتح على غالبية ضئيلة تمكنها من تشكيل الح

على نسبة كبيرة تمكنها من التأثير في القرار الداخلي والمسار السياسي بما هي المفاوضات، في حين تحصل 
أما التورط في . يحول دون تغول السلطة وفسادها من جهة، ودون تقديم تنازالت غير مقبولة من جهة أخرى

  .معطيات العربية والدولية المعروفةالعملية التفاوضية فلم يكن متوقعاً وال مأموالً بسبب ال
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اآلن يبدو أن على حماس أن تفكر في طريقة تتجاوز بها هذا الوضع المعقد؛ هذا إذا لم يأت الحل من طرف 
بقوة دفع دولية وعربية؛ أكان بصيغة االنقالب الجزائري، أم بصيغة أكثر ذكاء تقوم على » السلطة و فت

سة الرئاسة ومؤسسة المجلس التشريعي، األمر الذي يمنح الرئيس االحتجاج بصدام الصالحيات بين مؤس
حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات أخرى ترتب على نحو آخر، أو إعالن حالة طوارىء يجري  فرصة

  .تبريرها بحساسية الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني
لعيار الثقيل، لكن منذ متى كانت من المؤكد أن موقفاً من هذا النوع سينطوي على فضيحة سياسية من ا

األحزاب الحاكمة في الوطن العربي تعبأ بذلك؟ فيما يستبعد أن تحتج على ذلك أطراف سبق أن رحبت بانقالب 
  .العسكر األتراك على الديموقراطية، كما رحبت بانقالب العسكر الجزائريين عليها أيضاً

 هذا النوع، مع أننا نستبعد تكرارها لتجربة جبهة لن نتحدث هنا عن موقف حماس في حال وقوع انقالب من
اإلنقاذ، لكننا نتحدث عما قبل ذلك، وهنا يمكن للحركة أن تشكل حكومة تكنوقراط قوية بمشاركة رموز ذوي 
صدقية في الشعب الفلسطيني، وهي حكومة تكون مهمتها إدارة حياة هذا الشعب بطريقة نزيهة وشفافة، في 

فاوضية للجنة وطنية منبثقة من المجلس التشريعي، وبمشاركة رموز فلسطينية من خارج حين تترك العملية الت
األراضي المحتلة، يكون سقفها األدنى دحر االحتالل عن قطاع غزة وكامل الضفة الغربية بما فيها القدس، 

همة ضمن واإلفراج عن األسرى وإعادة الالجئين، فيما يمكن توكيل طرف عربي، مصر تحديداً، بهذه الم
بهذه الطريقة يمكن إلقاء الكرة في مرمى  .الثوابت ذاتها، فيما يواصل الفلسطينيون مقاومتهم ورفضهم لالحتالل

اإلسرائيليين واألميركيين واألوروبيين، ولن يعود السؤال هو ما إذا كانت حماس ستعترف بحق اإلسرائيليين 
لفلسطينيين كما نصت عليها قرارات ما يسمى الشرعية في الوجود، بل ما إذا كانت إسرائيل ستعترف بحقوق ا

  .الدولية، أم ستواصل سياستها القديمة
ينبغي أن ترفض حماس منذ اللحظة األولى وحتى النهاية اإلجابة عما إذا كانت ستعترف بحق إسرائيل في 

 بحقه في الوجود، الوجود، ألن المحتل هو الذي يجب أن ينهي احتالله، ال أن يطلب اعتراف الشعب المظلوم
في هذه الحال سيكون من المتوقع، بل ربما المؤكد، أن يلجأ  .وحين يفعل ذلك سيكون لكل حادث حديث

اإلسرائيليون إلى خيار شارون، أعني االنسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية، وهنا تحديداً سيكون على 
قع في تجربة غزة الذي تركت معابره وأجواؤه حماس أن ترفض تنسيق ذلك االنسحاب أو االعتراف به كما و

ومياهه اإلقليمية رهن اإلرادة اإلسرائيلية، مع تأكيد، بل وممارسة الحق في مقاومته سلمياً ومن خالل المقاومة 
المسلحة أيضاً، حتى لو أدى ذلك إلى إعادة االحتالل العسكري المباشر للضفة الغربية وإنهاء معادلة االحتالل 

  . ألن وضعاً سياسياً ال يؤدي إلى التحرر بل يعيقه ال يستحق الحرص عليهالديلوكس،
من الضروري أن يتذكر قادة حماس أن األمة تراقبهم بعناية، وأن جماهيرها التي منحتهم المحبة والثقة لن تقبل 

 أكثر عليهم أن يتذكروا أن هناك خمسة ماليين فلسطيني في الخارج هم. منهم أي سلوك يصطدم مع وعيها
 وحماس من فلسطينيي الداخل، ومن ورائهم يقف مئات الماليين من المسلمين الذين ال ,انحيازاً لخيار المقاومة

وإذا كان في وسع المطحونين بفساد السلطة والقمع . يهايجمعون على حركة إسالمية كما يجمعون عل
  . تلك فإن جماهير األمة ليست كذلكاإلسرائيلي أن يتسامحوا مع هذا التصريح أو ذاك أو هذه الخطوة أو

هي تجربة فريدة ال يمكننا التنبؤ بمآلها، وفيما يراهن الكثيرون على إفشالها، أكان انحيازاً للدولة العبرية أم 
فئوية أم كرهاً للبرنامج اإلسالمي، فإن المحبين والمخلصين يراهنون على مسار آخر ال يبدو مستحيالً، وإن 

هناك فرصة ال بأس بها للخروج من المأزق بقدر من األرباح، أو من دون خسائر  .بيركان صعباً إلى حد ك
في أقل تقدير، ولن يحدث ذلك من دون اإلمساك بالثوابت األصلية بصرف النظر عن ردة فعل األطراف 

  .األخرى
  28/1/2006الحياة 
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 حماس وأسئلة السلطة: القضية الفلسطينية في العهد الجديد.76
 مماجد عزا

ويمكن تحديد .  سيكون يوماً مشهوداً في تاريخ القضية الفلسطينية2006الخامس والعشرون من كانون الثاني 
 :مالمح العهد الجديد على الساحة الفلسطينية وسماته الرئيسة على النحو اآلتي

وعلى رغم ان . أوالً، انتهاء سيطرة فتح على مقاليد القيادة الفلسطينية التي استمرت اربعة عقود تقريباً
التصويت كان في جزء جوهري منه لمصلحة برنامج آخر، إال ان ثمة عقاباً واضحاً لفتح على سياساتها في 
المرحلة السابقة بكل سلبياتها وعثراتها، وإنما ايضاً في صورة الشعب الفلسطيني كشعب قادر على حكم نفسه 

وعموماً يمكن ان يشهد العهد الجديد اعادة بناء . لسليمةبنفسه ضمن األطر والقوانين اإلدارية والديموقراطية ا
 .فتح وفق الظروف والمعطيات الجديدة وإعادة الحياة الى مؤسساتها وأطرها القيادية المختلفة

ثانياً، الفوز الساحق لحماس والذي يدشن العهد الجديد للقضية الفلسطينية يعني حكماً، وفقاً للروح الديموقراطية، 
لى البرنامج االنتخابي للحركة وغلب عليه الطابع الداخلي، مع حديث عام عن المقاومة كأساس الموافقة ع

غير ان حماس ستكون مطالبة بجالء الحقائق في ما يتعلق بكيفية المواءمة بين . للمشروع الوطني الفلسطيني
ة التي ستتبعها الحركة اإلصالح والمقاومة، وكيف يمكن تكريس مقولة ان اإلصالح جزء من المقاومة الشامل

كما ستكون مطالبة بتوضيح مشروعها السياسي العام واإلجابة عن األسئلة . في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي
الخاصة بعملية التسوية والمفاوضات مع اسرائيل وجناحها العسكري وعمليات المقاومة وما الى ذلك من 

لماً ان هذه اإلجابات سترسم في شكل كبير معالم العهد الجديد جزئيات الواقع المعقد على الساحة الفلسطينية، ع
 .وستكون لها تداعيات كبيرة محلية وإقليمية ودولية

ثالثاً، يرتب الفوز على حماس ايضاً توضيح موقفها من منظمة التحرير كمرجعية عليا للشعب الفلسطيني تشكل 
ية واالقتصادية واالجتماعية في بقاع وجوده اإلطار الوطني المعبر عن هذا الشعب بكل تالوينه السياس

اذ ان هذه المسألة التي لم تحتل حيزاً مركزياً في الخطاب االنتخابي والسياسي للحركة، قد تمثل حالً . المختلفة
الخراج حماس من ورطة السلطة عبر إعادة هذه السلطة الى مهمتها األصلية في اإلشراف على مناحي الحياة 

ينيين في الداخل من تعليم وصحة ورفاه وما الى ذلك، فيما تتولى منظمة التحرير الملفات المختلفة للفلسط
 .االستراتيجية والحساسة وتجتهد للتوصل الى رؤية فلسطينية مشتركة وموحدة تجاه تلك الملفات الشائكة

ا، نظرياً، تعطي حماس الحق رابعاً، تشير نتيجة االنتخابات الى ان العهد الجديد سيكون احادياً ايضاً، بمعنى انه
في ادارة الوضع الفلسطيني وحدها، فهل تقع الحركة في خطأ االنفراد بالسلطة والقرار؟ واألهم من ذلك ومع 

من يتحمل مسؤولية العجز عن تقديم خيارات اخرى للشعب : ان ثمة سؤاالً ينبغي ان يطرح بكل شفافية
 هذا السقوط المدوي للفصائل اليسارية والديموقراطية ولبعض  فتح، ولماذا–الفلسطيني تتجاوز ثنائية حماس 

  منابر المجتمع المدني ومؤسساته؟  
خامساً، قضت تجربة االنتخابات نهائياً على النظام االنتخابي الحالي الذي يتبع المناصفة بين الدوائر النسبية 

واب التشريعي السابق ونتيجة والجغرافية، وهو النظام الذي كان نتيجة أطماع فئوية وشخصية لبعض ن
االنقسامات الفتحاوية العميقة التي حالت دون اتباع النظام النسبي بالكامل ما ارتد سلباً على فتح في الدرجة 

 ال يتعدى ,الحركتيناألولى، ولو اعتمدت النسبية بالكامل لكان يمكن الحديث عن فارق بسيط في المقاعد بين 
 ومن المرجح ان تحتل المطالبة بالنظام النسبي الكامل مكاناً مهماً في جدول .فتحخمس او ست مقاعد لمصلحة 

االعمال الفلسطيني للفترة المقبلة، ولحماس مصلحة في عدم معارضة هذا النظام ألسباب وطنية واستراتيجية 
 .وحتى فئوية لها عالقة بتوزيع األعباء ومواجهة التحديات في شكل جماعي ووفق اصطفاف وطني واسع

سادساً، على رغم كل المعطيات السابقة ينبغي عدم تجاهل ان االنتخابات جرت في الداخل الفلسطيني 
وبمشاركة الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، فيما لم يتمكن فلسطينيو الشتات المشاركة 

لفرصة لهؤالء للتعبير عن إرادتهم السياسية او التصويت، وهذا األمر يستلزم البحث عن اآلليات الكفيلة بإتاحة ا
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وهذا . وما جرى في الداخل يظل ناقصاً طالما لم يعد بناء الجسر بين الداخل والخارج الفلسطينيين. والحزبية
األمر يتحقق عبر اعادة تشكيل المجلس الوطني مناصفة بين الداخل والخارج على ان يتولى المجلس اختيار 

  .منظمة التحرير مع األخذ في االعتبار المزاج الشعبي وموازين القوىلجنة تنفيذية جديدة ل
سابعاً، شكلت نتيجة االنتخابات صدمة في المحيط اإلقليمي والدولي، ولكن يمكن القول ان هذه األوساط 
ستحاول التعايش مع الواقع الجديد من زاوية التأثير عليه وضمان عدم تحوله رافعة لنهوض عربي وإسالمي 

كما يمكن القول ان العهد الفلسطيني الجديد يؤشر . وجه السياسات والخطط الخارجية، خصوصاً األميركيةفي 
الى فشل ذريع لمشروع الشرق األوسط الكبير ومحاوالت اعادة تشكيل المنطقة وفق المصالح والتصورات 

بطها وفق اإليقاع األميركي األميركية، وعليه ينبغي توقع محاوالت دؤوبة إلخضاع التحوالت الفلسطينية وض
 في وصول اإلسالميين الى السلطة شرط عدم تحولهم عائقاً امام – نظرياً ومبــدئياً -الـــذي ال يمانع 

 .الالسياسات والمصالح األميركية
ثامناً، رد الفعل األبرز على نتيجة االنتخابات والذي يجب التمعن فيه هو اإلسرائيلي لمعرفة كيف سيؤثر 

 حماس على التوجه االستراتيجي اإلسرائيلي في الشهور األخيرة والقاضي بتبني سياسات احادية انتصار
ومحاولة رسم الحدود مع الكيان الفلسطيني من جانب واحد وفق ما تقتضيه المصالح األمنية واالستراتيجية 

ية وهل يؤدي ذلك الى مزيد اإلسرائيلية، وترقب كيف سيؤثر التطور الفلسطيني األخير في السياسات اإلسرائيل
من الخطوات األحادية ام ان اسرائيل لن تحتمل سيطرة حماس على األراضي الفلسطينية، بما يؤدي الى سلسلة 

وهذا يضيف . من ردود األفعال والتصرفات التي قد تصل حد االحتالل المباشر لقطاع غزة والضفة الغربية
كيف ستواجه الحركة السياسة : مطلوب من حماس اإلجابة عنها، وهوسؤاالً آخر الى األسئلة الكثيرة الصعبة ال

األحادية اإلسرائيلية؟ وما هي معالم السياسة األحادية الفلسطينية التي يجب اتباعها في المقابل لتحقيق اكبر قدر 
لخسائر ممكن من المصالح الفلسطينية ولتحويل الخطوات اإلسرائيلية مكاسب فلسطينية مع اقل قدر ممكن من ا

 واألضرار؟
 اإلسرائيلي – كانون الثاني وضع إجابات لكثير من األسئلة المتعلقة بالصراع الفلسطيني 25وواضح ان 

غير ان الواضح ايضاً ان ثمة قدراً كبيراً من األسئلة وضع ايضاً في . ومالمحه وطبيعته في المستقبل المنظور
سياسي، وبرسم آلية التعاطي الفلسطيني واإلقليمي والدولي مع هذا اليوم، واإلجابات هي برسم حماس وأدائها ال

  .الزلزال الحماسي
  28/1/2006الحياة 

  
 ماذا يعني فوز حماس في انتخابات التشريعي؟.77

  إبراهيم علوش. د
قد يكون من السابق ألوانه التكهن بالسياسات المحددة التي ستضطر حماس إلتباعها للتأقلم مع وضعها الجديد 

مسيطرة عملياً على أماكن تجمع الفلسطينيين في الضفة والقطاع، كما قد يكون من السابق ألوانه التنبؤ كقوة 
غير أن تلك االنتخابات، حتى لو كانت انتخابات في ظل احتالل، .  بردة الفعل الصهيونية على الوضع الجديد

ل ما تفرزه، فقد حملت نتائجها الكثير وحتى لو كان هناك اعتراض مبدئي على االنخراط فيها، وبالتالي على ك
فالتصويت . من الدروس والعبر المتعلقة بالشعب العربي الفلسطيني نفسه، بغض النظر عن االنتخابات نفسها

 وإذا كانت هناك مؤشرات، من .لحماس هو تصويت لبرنامجها السياسي المعلن، حتى لو تغير فيما بعد
 البرنامج قد يكون عرضة للتغيير، فإن الحركة كحركة تبقى عند تصريحات بعض قادة حماس أنفسهم أن ذلك

الشعب العربي الفلسطيني التنظيم الذي قام بأكبر عدٍد من العمليات االستشهادية خالل انتفاضة األقصى، 
 بالتالي، بجب أن نستنتج أوالً أن. والتنظيم الذي لم يفرط بعد بذرة من تراب فلسطين، والذي لم يتلوث بالفساد

أي أن النتائج .  الشعب الفلسطيني صوت لبرنامج المقاومة المسلحة والتحرير، مقابل برامج التسوية والتفريط
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تدل أن كل الجهود التي بذلتها وسائل اإلعالم العربية والعالمية، وكل الجهود التي بذلها المثقفون العرب، وكل 
يب العقل والوجدان العربي والفلسطيني على مدى عمليات تلويث الوعي التي جهدت قوى سياسية مختلفة لتخر

  .عقود قد باءت بالفشل الذريع
وقد تختلف أهمية عامل الفساد والفوضى، مقارنة بعامل االرتباط السياسي لرموز السلطة وبرنامجها بالعملية 

 ولكن . التفاوضية والعالقة مع العدو الصهيوني، في ترجيح حماس على حزب السلطة بين مواطن ومواطن
الدرس اآلخر من . األكيد أن العاملين تضافرا في التأثير بموقف الناس بصورة متوازية وتراكمية، ال متعارضة

نصر حماس هو أن نتعلم عدم الثقة مطلقاً بنتائج استطالعات الرأي التي تنشر دوماً في وسائل اإلعالم ال 
والتأثير عليه بهذا االتجاه أو ذاك إلجبارك على لقياس الرأي العام بشكل موضوعي، بل لصناعة الرأي العام 

فقبل انتخابات التشريعي، كانت تلك االستطالعات تدعي تكراراً أن .  التفكير أن األغلبية تريد كذا أو كذا
األغلبية االنتخابية لحزب السلطة، وهو  نفس نمط االستطالعات التي ادعى من قبل أن الشعب الفلسطيني 

أن ينظر في بدائل عملية لحق العودة ونفس االستطالعات التي تدعي دوماً كل ما يريده خارج فلسطين يمكن 
  .الذين صمموها على لسان الشعب، ال في فلسطين فحسب، بل خارجها أيضاً

الدرس اآلخر من نصر حماس هو تحجيم الكثير من القوى التي كانت تدعي أنها بديٌل للسلطة وحماس، 
قيقي، خاصة تلك التي تمولها المنظمات غير الحكومية الممولة أجنبياً، وتلك التي وإظهار وزنها الشعبي الح

وهو درس . تقدم طروحات تفريطية أكثر تهاوناً من طروحات حزب السلطة، باستثناء أنها تقدم بلبوس يساري
لممكن أن فمن ا.  للجميع أن يفهم المزاج الشعبي، ال في فلسطين وحسب، بل في الشارع العربي بشكل عام

تخدع بعض الناس بالمصطلحات الكبيرة المفتعلة كل الوقت، ومن الممكن أن تخدع كل الناس ببعض 
المصطلحات الكبيرة المفتعلة بعض الوقت، ولكن ليس من الممكن أن تخدع كل الناس ببعض المصطلحات 

ووية، ويقلق كثيراً على صحة وشتان ما بين هذا اليسار الذي يتبنى طروحات تس.  الكبيرة المفتعلة كل الوقت
اليهود التقدميين من العمليات االستشهادية، واليسار في أمريكا الالتينية الذي ينطلق أوالً من خطاب محلي ومن 

  . الهموم المحلية، ويتمسك بهوية بالده الحضارية في وجه مشروع العولمة، وهو ما يحتاج لمعالجة أخرى
ها، وإن كانت قد حققت نصراً انتخابياً وسياسياً مبيناً، فإنها قد دخلت ميدان واآلن على حماس أن تدرك جيداً أن

المعركة االنتخابية من بوابة أوسلو، أوالً، ألن السلطة تقوم مشروعيتها على اتفاق أوسلو، وثانياً، ألن المجلس 
ألن الدخول في السلطة يرتبط التشريعي ال يجوز قانوناً أن يسن أية قرارات ال يوافق عليها االحتالل، وثالثاً، 

باختصار، كان مقلقاً التزام . الصهيوني-لذلك باستحقاقات سياسية وإدارية في العالقة مع الطرف األمريكي
حماس بالهدنة مع العدو الصهيوني دون التزام العدو الصهيوني بها، وها هي حماس تعرض تمديد الهدنة حتى 

نت تصريحات بعض ممثليها حول الهدنة المطولة واالستعداد لقبول وكذلك كا.  قبل إعالن انتصارها رسمياً
وقد جاء الدخول في االنتخابات .  دولة مؤقتة وما شابه مصدراً لقلق الكثيرين من مناصري الحركة وأصدقائها

 في ظل االحتالل سبباً للمزيد من القلق والتساؤل حول ما إذا كانت حماس تعتزم التحول عن برنامج المقاومة
  .  والتحرير الكامل كما تحولت عنهما فتح من قبلها

الشيء المؤكد اآلن أن وجود أغلبية لحماس في المجلس التشريعي يجعلها مسئولةً عن كل ما تقوم به الحكومة 
وهو ما يضعها أمام استحقاقات حقيقية .  الجديدة للسلطة، حتى لو لم يكن وزراء تلك السلطة من حماس نفسها

كما أن حماس وضعت نفسها اآلن في موضع المسئول عن انقطاع المساعدات . ا بالذوبانتهدد شعبيته
الخارجية عن الشعب المحاصر، بسبب تعنتها في موضع االعتراف وسالح المقاومة أو لو قامت بأي عمل 

ت في غير مسئول، وهو ما ال يجوز أن يتحول لسبب لتقديم تنازالت سياسية بحجة عدم انقطاع تلك المساعدا
ظل غياب بدائل أخرى حالياً، وفي ظل غياب حركة شعبية عربية منظمة يمكن أن تقدم دعماً جدياً لالنتفاضة 

 فاألولى في مثل تلك الحالة عدم الدخول في االنتخابات أصالً.  بالرغم من األنظمة
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 بعض عناصر تلك نقطة أخرى، أغلبية األجهزة األمنية من فتح والجماعات المرتبطة بالسلطة، ال بل أن
األجهزة من العمالء السابقين للعدو الصهيوني في االنتفاضة األولى، فهل ستبقى حماس على تلك األجهزة كما 
هي بذريعة عدم التسبب بحرب أهلية مثالً، أم أنها ستضم أجنحتها المسلحة لتلك األجهزة، وهو ما يشكل عملياً 

  غطاء لنزع سالح المقاومة؟
 أن حماس لن تقدم أياً من التنازالت في القضايا أعاله، وهو ما نتأمله، ولوافترضنا أنها ولو افترضنا جدالً

ستستمر على خط المقاومة، وهو ما نرجوه، فكيف ستمارس عملها كحكومة محاصرة، ربما تتعرض لضربات 
  !!  عسكرية متتالية من العدو الصهيوني؟

 نظر قبر اتفاق أوسلو عملياً، ولو حدث، فسيقف الشعب وال شك أن االحتمال األخير هو األفضل من وجهة
الصهيوني وأذنابه، ويبقى -العربي مع حماس بدون تردد كما وقف دوماً مع كل من يواجه الطرف األمريكي

  .أن الزمن سيكشف كل شيء، وما هذه إال مالحظات أولية على هامش الصدمة التي تلقاها كثيرون
  28/1/2006الشعب المصرية 

  
  

  !حماس ومأزق الفوز المحرج.78
  خالد الحروب

زلزال فوز حماس سيحتاج إلى وقت كي تستوعبه األطراف المختلفة، ورغم أنه ليس مفاجأة كاملة، إال أن 
في ها كان الكل يتوقع ويتقبل وجود.  السلطة بشكل كاملى الهاكثيرين كانوا ال يحبون التفكير في وصول

وكان كثيرون يحبذون هذا السيناريو لكونه يشد من مفاصل السلطة . رةالمجلس التشريعي كقوة معارضة كبي
الفلسطينية المفككة، ويضخ دماً جديداً في التسيس الفلسطيني، ويساهم في بلورة أجندة وطنية أكثر وضوحاً 

  .إلى الواقعية أكثر وأكثرها وصالبة، كما أنه سيدفع
سطيني، وأن يكون لها صوت مسموع وقوي، وربما إلى أرادت حماس أن تكون مشاركة في صناعة القرار الفل

أما أن تؤول إليها صناعة . ، في المجلس التشريعي، وأن تشكل رقيباً على أداء السلطة»فيتو«درجة شبه 
القرار الفلسطيني كاملة في مرحلة صعبة وحاسمة وضبابية، فال أظن أن الحركة سعت إلى ذلك، فضالً عن 

, بل أرادت من المشاركة في االنتخابات أن تتخلص من مأزق وجدت نفسها فيه. أنها غير مستعدة له أصالً
  .تحالفات إسرائيل والسلطة والمناخ اإلقليمي والدولي ضدها، وإتساع نطاق الشعبيةيتمثل ب

االنخراط في الشرعية الفلسطينية عبر االنتخابات وعبر اإلرادة الشعبية يحقق لحماس كل ذلك، وهو الطريق ف
فعندما تكون ممثلة في أعلى هيئة تشريعية فلسطينية . حم لكل خصومها، وهو ضربة ذكية تحت الحزامالمف

وقد عمل فوزها الكبير الذي حققته على . وعبر عملية ديموقراطية ال يستطيع أحد أن يحكم الحصار عليها
األمام دفعة واحدة واضعاً  مرحلتين إلى هااخراجها من ذلك المأزق، لكنه فوز أكبر من المطلوب، إذ ألقى ب

 أن تجد لنفسها مرحلة انتقالية تأخذ فيها نَفساً، ما هاكان من األفضل ل. إياها في قلب مآزق أخرى من نوع جديد
بين المعارضة المطلقة والسلطة المطلقة، فتختمر خبراتها وتهيئ نفسها للسيطرة على السلطة إن كان ذلك ما 

اآلن تحديات وأسئلة هي األشد وطأة في تاريخ الحركة حتى اآلن، وعليها وفي أي حال تواجه حماس . تريده
  .أن تجيب عليها بأسرع ما يمكن، للجمهور الفلسطيني وللعالم أيضاً

 الوطني على مستوى الصراع مع إسرائيل، وهي اآلن هابرنامجوالتحدي األول يتعلق بالصراع مع إسرائيل، 
ومة، فكيف، وأين، وعن أي طريق، وبأي أكالف؟ وإذا كان التفاوض، في موقع صانع القرار؟ إذا كان المقا

فكيف، وما شكله، وكيف يختلف عن برنامج السلطة؟ لن تستطيع الحركة بعد اليوم أن تختبئ خلف السلطة فال 
صارت تلك الممارسة شيئاً من الماضي . تشعر بأنه من الضروري اإلجابة بوضوح عن كل األسئلة الصعبة

فقد كانت قوية لكن في المعارضة، تقول ما .  في التسيس الفلسطيني2ت تستمتع بإحتالل الموقع الرقم عندما كان
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اليوم هي . تشاء، وترفع سقف الخطاب، وال تحتاج إلى سياسة واقعية تبرهن بها على صالحية ذلك الخطاب
لكن ذلك . يد دفء الترفه الشعاراتيفي السلطة، ولن يعود بإمكانها أن تمارس السياسة السابقة، بل ستفقد بالتأك

الدفء الخادع ال يفيد في انضاج الحركة، وهي اآلن خطت الخطوة األهم في تاريخها كله، وأصبحت محاطة 
  .لكنها سياسة محرجة بالمعنى األعرض للكلمة. بالسياسة من كل جانب

ندتها السياسية والتنظيمية فجأة قبل االجابة عن هذه األسئلة على حماس أن تتأمل مستجدات كثيرة اقتحمت أج
 أن حماس صارت مسؤولة عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع ,هامن. وفي اليوم األول النتخابها

. غزة، بفقره وارتفاع معدالت البطالة فيه، وانخفاض مستوى دخله، والشعور بالالمباالة المنتشرة في أوساطه
وصارت مسؤولة عن عشرات األلوف من رجال األمن .  راهناً ومستقبالًوصارت مسؤولة عن إدارته السياسية

والمخابرات واألمن الوقائي الفلسطيني، برواتبهم المرهقة، وأجهزتهم البيروقراطية، وأسلحتهم ورصاصهم 
 وعن ملفاتهم السرية التي احتلت حماس وأفرادها جزءاً ,الذي يأتي عن طريق توافقات تفصيلية مع إسرائيل

وصارت مسؤولة عن وزارت مترهلة تنخر فيها المحسوبيات وتعج بالبطالة المقنعة، وتحتاج إلى ! اً منهامهم
وصارت مسؤولة عن عشرات السفارات الفلسطينية في الخارج، . موازنات شهرية تأتي من االتحاد األوروبي

امج سياسية وتوجيهات عن كيفية  تزويدهم ببرنهاوعن أجنداتها الديبلوماسية، وعن سفرائها، الذين سيطلبون م
وصارت مسؤولة عما يقارب عشرة آالف أسير فلسطيني ظلت تلوم . هاالتعامل مع العالم من وجهة نظر

وصارت مسؤولة عن اقتصاد فلسطيني محاصر، بل يمكن خنقه . السلطة ألنها لم تعمل ما يجب لإلفراج عنهم
وصارت في مواجهة تحديات، بل تهديدات، . ال الفلسطينيتماماً من جانب إسرائيل التي تسيطر على حركة الم

من دول العالم ومنظماته بأن تعلن مواقف واضحة من االعتراف بإسرائيل، والمفاوضات، والمقاومة المسلحة، 
  !2وكلها مواقف كان بإمكانها أن تراوغ وتناور بشأنها عندما كانت في الموقع رقم 

على الموقف اإلسرائيلي إزاء وجودها على رأس السلطة، وهو موقف وفوق ذلك كله صارت مسؤولة عن الرد 
 العسكريين؟ وماذا لو تهاكيف سيكون رد حماس إذا استمرت إسرائيل في سياسة إغتيال قاد. لم يتضح بعد

 الى اإلعالن عن أنها لن تجدد الهدنة الموقتة؟ هل ستنفذ ها  لتجرهارفضت إسرائيل التزام عدم اغتيال أحد من
س عمليات في قلب المدن اإلسرائيلية؟ هل ستحسب حساب االجتياحات اإلسرائيلية الثأرية؟ لكن حتى لو حما

جددت الهدنة، ماذا سيكون موقفها لو قامت كتائب األقصى أو حركة الجهاد بعمليات ورفضتا اإلنخراط في 
  هدنة مع إسرائيل؟ هل ستمنعهما حماس بالقوة؟

وعليها اآلن أن تفكر في .  عليه، وقد ظلمها انتصارها اإلنتخابي الساحقبإختصار، حماس في وضع ال تحسد
أولها أن تورط فتح وبقية التنظيمات في حكومة إئتالف على برنامج سياسي يمثل الحد : خيارات أحالها مر

 ، وبناء عليه تحافظ على غموض242 و191األدنى لما تقبل به، ويقوم على أسس الشرعية الدولية والقرارين
غير أن فتح وبقية التنظيمات، بل حتى كثير من الشخصيات . موقفها السياسي من إسرائيل والتفاوض معها

الفلسطينية، ولحسابات بعضها حزبي وبعضها ثأري وبعضها إجهاضي لحماس، ترفض حتى اآلن فكرة 
  .  في حاجة ماسة لهم اآلنها حتى تغرق وتفشل، وهم يعلمون أنهايريدون توريط .المشاركة

 أن تعيد صياغة المبادرة التي طرحها مكتبها السياسي ى حماسربما سيكون عل. إذا أصرت فتح على رفضها
لن تستطيع أن حيث .  وحامت حول مبادئ الشرعية الدولية وقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع96عام 

  . أن فلسطين من البحر إلى النهرتعيش في بيئة دولية وإقليمية وهي تقود الشعب الفلسطيني برؤية تنص على
إذا لم تتحمل حماس إعالن برنامج يقوم على قرارات الشرعية الدولية، فإن عليها أن تجد حالً آخر للمأزق 

وهنا ال بد من التفكير بحيل للتراجع المدروس بهدف إشراك أكبر قدر ممكن من . الذي وجدت نفسها فيه
فمثالً، يمكن أن تعمل وبسرعة على زيادة عدد المقاعد في .  مباشرةالطيف الفلسطيني السياسي ولو بطرق غير

المجلس التشريعي، أربعين مقعداً إضافياً، ال تتنافس حماس عليها، وتقر ذلك في الجلسات األولى للمجلس 
وتقر إجراء انتخابات تكميلية لتلك المقاعد بحسب المناطق، مع إعطاء محافظة القدس نصيب األسد . التشريعي
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صحيح أن الفكرة فيها شطط ما، كما أن فيها تضمين . الحركة القدس في برنامج تهاكإشارة للتوكيد على أهمي
لفكرة قد ترفضها كبرياء الفائز، لكنها حلول أحالها مر، ومآزق ال تحاصر حماس وحدها، بل الشعب 

  .الفلسطيني وقضيته
  28/1/2006الحياة 

  
  ماذا ستفعل؟‚‚ حماس.79

  مازن حماد 
حمـاس فـازت    :  الغارق في غيبوبة عميقة    وهووسمعهما  ‚ و همس أحد في أذن آرييل شارون بكلمتين اثنتين        ل

فنتائج االنتخابات الفلسطينية تحمل رسالة قوية مفادها       ‚ النقطعت على الفور شعرة الحياة التي تربطه باألجهزة       
  .أن إسرائيل فشلت فشال ذريعا في حربها على حماس

ها ليكوديون مرضى بالحقد والكراهية من أمثال نتانياهو الذي سارع بعد إعالن فـوز حمـاس                هذه الرسالة تلقف  
وإيفي إيتام الذي دعا محمود الزهار إلى إرسال باقة ورد كبيـرة            ‚ إلى وصف األراضي الفلسطينية بحماسستان    

  ‚إلى إيهود أولمرت عرفانا بدور حزب كاديما في صعود نجم حماس
بينما الذي يجدي بالفعل هو     ‚ ت الساخرة والتحريضية لن تجدي إال في ترسيخ فكرة الحرب         لكن مثل تلك التعليقا   

ريثما تتمكن حماس مـن إجـراء حـساباتها         ‚ االنتظار قليال بدل دق طبول الذعر حينا وطبول القتل حينا آخر          
ه لتعلن انـسحابها    فهذه الحركة لم تُقْدم على درب التهدئة الصعب وتصبر على مصاعب          ‚ وتحديد مواقع أقدامها  

 أما الساسة اإلسرائيليون الحاقدون واالنتهازيون      .من الحياة السياسية رغم فوزها المدوي بثقة الناخب الفلسطيني        
 فحماس المرتبطـة فـي أذهـان        .فعليهم أن يقلعوا عن تهييج الجمهور     ‚ الساعون إلى إشعال الصراع من جديد     

خاصة أن تـصفية قادتهـا ورموزهـا وكوادرهـا          ‚ في نفوسهم هلعا  تثير  ‚ اإلسرائيليين بالعمليات االستشهادية  
ونسف كل المعـادالت    ‚ مكَّناها من إزاحة فتح جانبا    ‚ واعتقالهم ومطاردتهم لم تفلح إال في زيادتها صالبة وقوة        

  .والرؤى والمخططات التي جالت في رؤوس أصحاب القرار
ول استعدادها لدخول المعترك الـسلمي ال يمكـن   المطلوب االنتظار ألن ما أعطته حماس من اشارات مهمة ح    

ولكـن لتركهـا البـاب      ‚ ليس فقط ألن من ال يريد العمل السياسي ال يشارك في االنتخابات           ‚ إخطاؤه أو إخفاؤه  
  .بل وأمام نزع أسلحتها عندما يحين الوقت لذلك‚ مفتوحا أمام التفاوض مع إسرائيل

لـو  و. والبد أن يؤقلم نفسه مع التزامات المراحل السابقة       ‚ طارهومن يدخل المعترك السلمي البد أن يعمل في إ        
ولما ‚ لما تسيست بعمق ولما اهتمت بمحاورة السلطة والفصائل       ‚ أرادت حماس أن تواصل الكفاح المسلح وحده      

ولما أبدت رغبتها بالمشاركة في الحكومة والبرلمـان وحتـى فـي منظمـة              ‚ أقدمت على التهدئة مع إسرائيل    
  .التحرير

المشهد السياسي في    و ‚اإلسرائيليون منقسمون حول ما يجب عمله وحول من يتحمل مسؤولية ما أنجزته حماس            
فحماس قادرة بفضل فوزها الساحق على تشكيل الحكومة دون الحاجة إلى أي فصيل أو              ‚ غاية التعقيد والغرابة  

لكنه رئـيس   ‚ فتح المهزومة ل اعيموأبومازن الذي مازالت أمامه ثالث سنوات إلكمال فترته ليس فقط ز          ‚ حزب
وبالتالي فهو يمثل سلطة أعلـى مـن سـلطة          ‚ منظمة التحرير والمسؤول األول عن ملفي المفاوضات واألمن       

  .مجلس الوزراء خصوصا عندما يتعلق األمر بالتفاوض مع إسرائيل
مـاس ليـست    ولكن لنتذكر أن ح   ‚ صحيح أن الصورة تغيرت بعد فوز حماس ووضعت في إطار مختلف تماما           

معنية بعزل نفسها عن بقية الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية األكثر منها خبرة فـي إدارة العالقـات مـع                   
  .إسرائيل والعالم الخارجي

‚  مليون فلسطيني الترتبط باقتصاد الدول العربية المجاورة       3‚5ولنتذكر أيضا أن حماس تدرك بالتأكيد أن حياة         
وأن الضفة الغربية وقطاع غزة ال يشكالن كيانا مستقال يستطيع أن يفعل ما             ‚ يلي وحده وإنما باالقتصاد االسرائ  



 

 42

بل هو كيان محتل يعتمد على المساعدات األميركية واألوروبية المهددة بـالتوقف إذا لـم تبـادر إلـى                   ‚ يشاء
  ‚!!نها شهرا واحداوعن األموال التي اليستطيع الكيان العيش دو‚ اإلفصاح عن برنامج عمل يفرج عنها سياسيا

  28/1/2006الوطن القطرية 
  

 اختبار البديل اإلسالمي في العالم العربي: زلزال حماس.80
  محمد أبو رمان

نتائج االنتخابات الفلسطينية وما أسفرت عنه من حصول حماس على أكثرية مطلقة تمثل زلزاال سياسيا في 
فهناك سؤال صعود ما . على أكثر من صعيد سياسيالمنطقة بال جدال، ال بد من قراءة دالالته ومؤشراته 

يسمى باإلسالم السياسي في العالم العربي وتفرده في الساحة الشعبية وما يرتبط بذلك من إشكاليات وجدل، 
وهناك سؤال العالقة بين اإلسالميين والواليات المتحدة فيما إذا كانت ستتخذ صيغة الحوار والتفاهم أم الصراع 

اك الموضوع الداخلي الفلسطيني، وهو األهم في المرحلة القادمة، وتُطرح على هذا الصعيد والتناحر، وهن
العديد من األسئلة الحاسمة مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة الفلسطينية وما يتبع ذلك من مواقف حماس السياسية 

ورات الوضع الداخلي الفلسطيني بالتأكيد، فإن هذه االنتخابات وتط. بالتحديد من التسوية والعالقة مع إسرائيل
ستمثل اختبارا عمليا وفريدا لمعضلة البديل اإلسالمي ودوره السياسي في المرحلة القادمة، ليس فقط في 

أغلب التحليالت والقراءات السابقة كانت ترى أن حماس لن تسعى للحصول . فلسطين بل في المنطقة بأسرها
إال أن المفاجأة وقعت بالفعل، وُأِخذت حماس نفسها بهذه . اقات كبيرةعلى أكثرية في االنتخابات، تجنبا الستحق

أحد . النتائج التي وضعتها ووضعت الشعب الفلسطيني معها أمام معادالت واحتماالت جديدة ومصيرية
االحتماالت الرئيسة اليوم، وفي حال إصرار فتح على عدم المشاركة في الحكومة القادمة، أن تنجر حماس إلى 

ف سياسية واقعية، وتستجيب للضغوط الدولية واإلقليمية بالتخلي عن خيار المقاومة المسلحة، وإعالن مواق
القبول بالمسار السلمي، وهو الشرط الواضح الصريح من قبل االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األميركية، 

يستبعدون تماما هذا الخيار، ويرون أنها عدد من المراقبين والمقربين من حماس . وهي بالتأكيد رغبة إسرائيلية
في المقابل فإن . ال تستطيع أن تقوم بهذا التحول، ألنه باختصار كفيل بخسارة قاعدتها االجتماعية واالنتخابية

هناك توجها آخر يرى أن حماس تسير، في الفترة األخيرة، بوضوح تجاه هذا التحول واإلمساك بالسلطة بدال 
الستعداد للتفاوض مع اإلسرائيليين، وهو ما تسنده تصريحات عدد من مرشحي حماس من فتح، وأن لديها ا

ويرى هذا االتجاه أن األساس الذي تم انتخاب حماس على أساسه هو . وتلميحات عدد من قياداتها السياسية
ن هموم إصالح الوضع السياسي الفلسطيني وكسر حالة الفساد اإلداري والمالي المستشري في السلطة، كما أ

. الشعب الفلسطيني اليومية تتطلب خطابا واقعيا عمليا يخفف من المحنة التي يعاني منها الشعب منذ عقود
القراءة الموضوعية لتطور األحداث تشير إلى أن التحول االستراتيجي لحماس، بعيدا عن عملية تقويم ذلك 

وهنا تطرح مسألة التناقض بين خطاب المكتب . قيةإيجابا أو سلبا، أصبح أمرا واقعا، ويسير إلى نهاياته المنط
السياسي لحماس في الخارج، وعالقته بكل من سورية وإيران وبين التحوالت الجديدة واستحقاق الحكم 

في هذا السياق فإن االحتمال األكبر هو إما عودة المكتب السياسي لحماس إلى . والتعامل مع الضغوط الخارجية
 أو بروز قيادة سياسية جديدة في الداخل تمسك هي بمقاليد حماس وتتحكم بسلوكها  السعودي،-الخط المصري

وهنا يمكن الحديث . السياسي الداخلي، وتعيد المكتب السياسي إلى مربع صغير من العالقات العامة الخارجية
اول التقليل بعض المقربين من حماس يح. عن ازدواجية القيادة داخل حماس، كما هو الحاصل اليوم داخل فتح

من خطورة المرحلة الجديدة، بالقول إن االستطالعات اإلسرائيلية تظهر تقدم حزب كاديما في االنتخابات 
اإلسرائيلية القادمة، لذلك ستستمر إسرائيل بعملية الفصل أحادي الجانب، كما حصل في غزة، وهذا سيعفي 

إال أن .  ليست مضطرة لتنسيق االنسحاب اإلسرائيليحماس من تقديم أية ضريبة حقيقية لتوليها الحكم، كما أنها
هذا التحليل يتناسى أن السلطة ذاتها قائمة على أوسلو وعلى التنسيق مع إسرائيل في مختلف المجاالت، بما في 
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كما أنه ال يمكن استبعاد الضغوط اإلقليمية والدولية ودورها في دفع . ذلك الخدمات األساسية للشعب الفلسطيني
اتجاه الواقعية السياسية، وقبل ذلك من الصعوبة، إن لم يكن االستحالة، أن تكون حماس هي الحكومة حماس ب

في مقابل االحتمال األول، هناك احتمال أن تعود فتح عن . وال تدفع في الوقت نفسه استحقاق ذلك وضريبته
دة الشراكة الوطنية، وهذا يسهل قرارها بعدم المشاركة في الحكومة، وأن يتم تشكيل حكومة فلسطينية على قاع

تماما عملية التحول التدريجي في خطاب حماس وممارستها، ويساهم في الوقت نفسه في تنمية التعددية 
السياسية الداخلية، والمسؤولية المشتركة في تحمل أعباء المرحلة القادمة وتداعياتها، ما يتطلب من القوى 

ويبدو هذا االحتمال . صالح الوطنية على الحسابات الحزبية واأليدولوجيةالسياسية الفلسطينية مجتمعة تغليب الم
هو األفضل ويجنب الشعب الفلسطيني منزلق مخاطرات ورهانات سياسية خطيرة، بانتظار االنتخابات 

أما إذا أصرت فتح على موقفها ورفضت المشاركة في تشكيل الحكومة . اإلسرائيلية وما ستسفر عنه
 تتمكن حماس من تجاوز المعضالت التي تحول بينها وبين قبولها بالواقع السياسي الحالي من الفلسطينية، ولم

ناحية، واحتفظت فتح، من ناحية أخرى، بنفوذها وقوتها في رئاسة الدولة وإدارة األجهزة األمنية والحكومية، 
ئل الفلسطينية، فسنكون أمام ووقعت حالة من ازدواجية السلطة وتناقضها، وانعكس ذلك على العالقة بين الفصا

حالة انهيار للحالة الفلسطينية بأسرها، والدخول إلى نفق خطير جديد، ستستثمره إسرائيل من خالل التأكيد على 
وسيعود المجتمع الدولي بضغط من إسرائيل والواليات . عدم قدرة الفلسطينيين على إدارة الوضع الداخلي

مستقبل . مي لدول الجوار، سيكون بالتأكيد على حساب الدولة الفلسطينيةالمتحدة باتجاه الحديث عن دور إقلي
فإما تغليب العقل : الفلسطينيين اليوم بأيديهم تماما، ومصيرهم السياسي مرتبط باختيار واضح ال لبس فيه

وت والمصلحة الوطنية الفلسطينية وإثبات كفاءة هذا الشعب وتتويج نضاله التاريخي، وإما االحتكام إلى ص
  !العاطفة والحسابات الحزبية الضيقة وعند ذلك سيخسر الفلسطينيون جميعا ولن يربح أحد

  27/1/2006الغد االردنية 
  

  !انتصار حماس ينقلها من وضع الثورة الى وضع الدولة.81
  سليم نصار

ات البلدية مثلما أخطأت مراكز استطالعات الرأي في تقدير نسب التأييد لقوائم فتح و حماس خالل االنتخاب
 في .الفلسطينية، كذلك أخطأت هذه المرة أيضاً في تقدير نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية هذا األسبوع

فإلى جانب نتائج التفوق التي حصلت . كانت أقرب الى الواقعأنها  توقعات الصحف اإلسرائيلية تثبتحين أ
ي تراجع فتح الى فقدان سيطرتها على األوضاع عليها حماس، أعرب ايهود أولمرت عن تخوفه من أن يؤد

وهذا معناه العودة الى تطبيق . األمنية، األمر الذي يفرض على الحكومة اإلسرائيلية اتخاذ قرارات منفردة
نظرية شارون الذي أوكل الى الجيش مهمة فرض األمن في المناطق الفلسطينية بعدما عجز محمود عباس عن 

  .الوفاء بتعهداته
ن الطبيعي أن يطرح هذا التحول الملحوظ في مزاج الرأي العام الفلسطيني، العديد من األسئلة المحيرة وكان م

ولقد حاول جيمي كارتر، بصفته المشرف على أكبر . المتعلقة باآلثار السياسية التي ستحدثها هذه االنتخابات
ويبدو أن األيام . غالبيةالحماس على فريق من المراقبين الدوليين، استكشاف العوامل التي قادت الى حصول 

القليلة التي أمضاها في الضفة الغربية لم تكن كافية لالحاطة بكامل التفاصيل السابقة، خصوصاً أن هذا التحول 
.  حتى انتخابات هذا األسبوع1996حصل عبر مراحل متقطعة طوال الفترة الممتدة من تاريخ انتخابات سنة 

ائسة التي أجراها محمود عباس بهدف تأجيل موعد االنتخابات لم تخدم مرشحي فتح والمؤكد أن المحاوالت الي
ذلك أنها اكتشفت في بعض الخطوات المريبة فداحة العجز السياسي الذي يعانيه . لدى الغالبية الشعبية المحايدة

 االقبال على ورأى المراقبون األجانب أن. الحزب الحاكم بعد اخفاقات متواصلة استمرت اثنتي عشرة سنة
اختيار ممثلي حماس لم يكن بدافع التأييد فقط، وإنما بدافع االنتقام من قيادات استغلت مناصب السلطة لتعمم 
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كما استغلت الدعم الشعبي سابقاً لتترجمه الى استئثار بالفوز بعيداً عن أي . الفساد داخل المؤسسات الرسمية
وهكذا انتشرت الفوضى داخل مناطق الحكم الذاتي . تمعتنسيق أو مشاركة مع الشرائح األخرى من المج

وعلى . بطريقة غير مسبوقة تمثلت في الرغبة الجامحة التخاذ قرارات أحادية من دون اشراك أطراف أخرى
تنتقل الى مرحلة جديدة من دون حرج بهدف المشاركة في تعزيز ماس هذه الظاهرة يعلق خالد مشعل بأن ح

وهو يرى أن السنوات العشر الماضية أفرزت .  عن التفرد بالقرارات الخاصة بالمقاومةالديموقراطية واالبتعاد
نتائج سلبية بسبب استشراء الفساد وتراجع النهج الديموقراطي، وتعميم الفوضى واالبتعاد عن هموم المواطن 

  .الفلسطيني
لمساعدات المالية التي تحصل  إن ا,على هذا القصور في تحقيق االصالحات المطلوبة ترد قيادة فتح بالقول

عليها حماس من إيران ومن مصادر أخرى، هي التي توفر لها فرص القيام بخدمات اجتماعية أعانتها على 
 وفداً الى طهران بغرض تنسيق المواقف السياسية 92وتدعي هذه القيادة أن حماس أرسلت سنة . زيادة شعبيتها

 كما تزعم فتح -ولقد قاد هذا التنسيق المتواصل .  الصهيونيوالحصول على مساعدات تؤمن مقاومة المشروع
  .في إيران ولبنانحماس  الى التشاور بشأن تبادل المعلومات وتدريب عناصر تابعة ل-

يجمع القياديون داخل فتح على القول إن وفاة ياسر عرفات أربكت المنظمة وجردتها من قوة من جهة أخرى 
ولقد ساهم عباس بزيادة البلبلة عندما همش . مر الذي أدى الى تشرذم صفوفهااالنضباط التي كان يمثلها، األ

. القادة الشباب، وقدم عليهم العائدين من تونس، أي الذين استمدوا سلطتهم من قربهم البيروقراطي من عرفات
ن عدد من ومثل هذا الوضع المقلق قاد الى عقد تحالفات سرية بي. وهذا ما أدى الى ظهور انشقاقات داخلية

وليس أدل على ظاهرة التشرذم من األمر الذي أصدره أبو مازن يحذر فيه رؤساء . شبان فتح وقيادة حماس
ولكن االعتراضات التي صدرت عن جبريل رجوب، ومحمد . األجهزة األمنية من الدخول في قوائم المرشحين

ب هذه االنقسامات اضطر البعض وبسب. دحالن، فرضت عليه التراجع عن قراره واصدار سلسلة استثناءات
  .الى خوض االنتخابات بطريقة مستقلة وليس ضمن إطار قائمة التنظيم الرسمية

 بدت متخوفة جداً من ردود فعل األحزاب اليهودية الدينية بسبب االنتصار  من جهتهاالصحف االسرائيلية
وتساءلت هآرتس عن . د أولمرتالساحق الذي حققته حماس، ومن انعكاس آثاره السياسية على حكومة ايهو

األسباب العميقة التي أخرجت هذا التيار الديني من القمقم، وما إذا كان إحجام شارون عن قبول محمود عباس 
كما تساءلت ايضاً عما إذا كان قرار ! شريكاً مفاوضاً ساعد على فوز منافسيه المطالبين بإزالة اسرائيل؟

نطباع بأن الصواريخ والعمليات االنتحارية واالنتفاضة الثانية كلها شارون باالنسحاب من غزة قد أعطى اال
  . ذلكساهمت في 

عندما انتقل ياسر عرفات من تونس الى الضفة الغربية أجرى محادثات سرية مع قادة حماس اعترف خاللها 
 تزيد على ثم عرض عليهم في االنتخابات المشاركة بحصة ال. بأنه ليس بعيداً عن نهج الشيخ أحمد ياسين

وعندما . وحصل االختالف ألن حماس قدرت شعبيتها بنسبة تزيد على األربعين في المئة. الخمسة في المئة
ولكن انتخابات البلدية .  لم يخف أبو عمار أمام الوزراء ترحيبه بهذه الخطوة96رفضت المشاركة في انتخابات 

  .أعطت الفرصة لحماس كي تظهر قوتها الشعبية
لة االنتخابية لهذه الدورة بدأ مرشحو حماس يتحدثون عن احتمال مشاركتهم في الحكومة كمراقبين أو أثناء الحم

كوزراء دولة من دون حقائب أو كوزراء تربية وتعليم وشؤون اجتماعية بحيث ال يضطرون الى اقامة اتصال 
 تشكيل حكومة ائتالفية مع ولكن الفوز الساحق الذي حققوه بنسبة برلمانية طاغية حررتهم من .مع اسرائيل

خصوصاً أن قادة فتح أعربوا فور اعالن النتائج، عن نيتهم في تكوين حزب المعارضة واالعتذار عن . فتح
  .المشاركة في الحكومة

من أجل تطبيق شعار التغيير واالصالح تبدو قيادة حماس وكأنها مضطرة بعد اليوم ألن تتصرف بمنطق ف
صوصاً ان تشكيل الحكومة سيجعلها مسؤولة عن تأمين أجور موظفي الدولة وعن خ. الدولة ال بمنطق الثورة
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كما يجعلها مسؤولة عن تأمين ميزانية السلطة وتغطية عجز وصل . توفير المال للخدمات االجتماعية والطبية
 أوروبية سوف تظل تضغط بشأن -كل هذا سيتم في ظل مقاطعة اميركية . آخر السنة الى البليون دوالر

   .االعتراف باسرائيل، مع التهديد بوقف مصادر الدول المانحة
ال اعتراف ... ان ثوابتنا واضحة تعبر عنها ثالث الءات: خالد مشعل قال خالل زيارته األخيرة لطهران

بشرعية الكيان الصهيوني على أرضنا، ال تنازل عن أي جزء من حقنا، ال تراجع عن خيار المقاومة باعتباره 
ويرى ان أوسلو سقطت كمرجعية يحتكم اليها ألن . ستراتيجي لتحرير فلسطين واستعادة الحقوقالطريق اال

اسرائيل دمرتها، ولذلك فهو يرى حماس تدخل الى القضية بعد بلورة موقف مشترك وبرنامج سياسي توافق 
  .عليه كل شرائح المجتمع

 حذرت واشنطن من ممارسة ضغوط -ردن  وفي طليعتها مصر واأل-الدول العربية المنفتحة على اسرائيل 
سياسية واقتصادية وعسكرية مخافة أن يتحول المجتمع الفلسطيني الى مجتمع شبيه بالجزائر، أي مجتمع ساخط 

في غزة يمهد للتنسيق مع االخوان ماس وترى القاهرة وعمان أن فوز ح. يدافع عن حقوقه بالقتل الجماعي
طالما التي حركة الفي حين رحبت ايران بفوز .  في البرلمان المصري مقعدا34ًالمسلمين الذين حصلوا على 

ساندتها وساعدتها مادياً ومعنوياً وعسكرياً، ثم التقت معها في نهاية األمر على حل مشترك أعلنه أحمدي نجاد 
.  حزب اهللابقي السؤال المتعلق بأداء جمهورية حماس، وما اذا كان بمقدورها تقليد .بضرورة الغاء دولة اليهود

ومعنى هذا انها مضطرة للقيام بدور الثورة والدولة في وقت واحد، علماً أنها تمثل سلطة ال أرض عندها وال 
  !دولة وال شرعية سوى شرعية الناخبين

  28/1/2006الحياة 
  

  ! عقوبة لألولى ومأزق للثانية: فتح وحماس.82
  صقر أبو فخر  

 مجرد هزات سياسية    كان  إال أن كل ما حدث     .ائيل في اآلونة األخيرة   ترددت كلمة انقالب مرات كثيرة في إسر      
  . االنقالب وقع في الجانب اآلخر بصورة تدعو إلى الدهشةف. ال أكثر

ما الذي جرى في فلسطين حقاً؟ وما ستكون عليه الحال في األسبوع المقبل؟ وهل تستطيع حمـاس أن تنفـرد                    
   في النظام السياسي؟ بالسلطة؟ وهل يمكن أن تغادر فتح مواقعها

ال ريب في أن نتائج االنتخابات هي عقوبة قاسية لفتح جراء األداء السياسي المضطرب، وال سيما بعد رحيـل                   
لكن هذه االنتخابات برهنت، مع األسف، أن المجتمع الفلسطيني هو مثل غيره من المجتمعات العربية               . عرفات

ومع أن نسبة التعليم بين الفلسطينيين هـي        . ن نحو التدين الشعبي   التقليدية لم يتوقف عن االنجراف منذ ربع قر       
األعلى بين البلدان العربية، إال أن الناس في قطاع غزة والضفة الغربية ما زالوا ينساقون الى الكالم البـدهي                   

 تحقيـق   ويتعلقون بالشعارات التعبوية، بينما يحيدون في الوقت نفسه عن العقالنية السياسية التي تتطلـع إلـى               
لكن هذا وحده ال يقدم جواباً شافياً عن الفـشل المؤقـت             . اإلنجازات ال إلى كسب الجماهير واكتساب الشعبية      

 هـو التفكـك     هاوأول. وال شك في أن هناك أسباباً أخرى جوهرية عملت على الوصول إلى هذه النتيجة             . لفتح
وأبعد من ذلك،  . رشحين، واستطراداً تشتت األصوات   الداخلي الذي كان من مظاهره احتدام المنافسات وتعدد الم        

فإن فتح تحملت طوال ثالثة عشر عاماً سلبيات السلطة كلها، والحقاً بعض سلبيات االنتفاضة، وانعكـس ذلـك                 
أما حماس مـثالً    . على صدقيتها ونزاهة مناضليها، بينما لم تنعكس إيجابيات السلطة واالنتفاضة عليها إال قليالً            

 ل مـسؤولية التفـاوض             ألنهال أي مسؤولية مباشرة بالطبع،      فلم تتحملم تكن شريكاً في بناء السلطة وفي تحم 
المرير مع إسرائيل، بل انصرفت إلى الجمهور الواسع من الناس الذين كان التدين وثقافة الجوامـع عـزاءهم                  

 يلوث سماء اإلدارة وترابهـا      وعالوة على ذلك كان الفساد    . حيال ما يكابدونه من عنٍَت وضيق عيش واحتالل       
ومع أن األمور لم تكن تجري بحسب ما شـاع          . حتى ضجت الناس بأخبار استحالب المنافع ألصحاب المواقع       
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عن الفساد، بل جرى تضخيم هذا الشأن على نحو مقصود، إال أن تبلبل السلطة في اآلونة األخيرة وعدم قدرتها                   
  .  الناس نحو خيارات أخرى ومعاكسة لبرنامج فتحأدار رؤوس على إمساك الوضع األمني بحزم،

 ألجأت فتح الى االنخراط العضوي والمباشر في        2000أن مجريات األحداث واندالع االنتفاضة الثانية في سنة         
عملية بناء السلطة جنباً إلى جنب مع التفاوض السياسي العقيم مع إسرائيل، عالوة على القتـال علـى جميـع                    

ان هذا الجدال، وفي جميع المحطات التاريخية كانت فتح هـي اإلبـداع األكبـر للـشعب        وفي معمع . الجبهات
أما بعد ياسر عرفات فقد بدأت الصراعات والمنافسات في صـفوف الحركـة             . الفلسطيني في القرن العشرين   

  . تتفاقم إلى أن جاء هذا االستحقاق المنطقي
ن تحديد قيمته الفعلية لمنافسي فتح حينما أعلـن بعـض           قدمت اإلدارة األميركية دعماً ال يمك     ومن جهة أخرى    

هذا األمر في منزلة المحرقة لهـؤالء       حيث كان   . الحركةالجهات أنها دفعت أمواالً لمساعدة عدد من مرشحي         
  . المرشحين

واآلن، ما عاد من الالئق أن تستمر فتح على هذا المنوال، وصار عقد المؤتمر العام السادس ضـرورة ملحـة              
. سبة الجميع بال استثناء، وإلعادة تقويم هذا االنقالب المدوي والذي ستكون له آثار بعيدة المـدى بالتأكيـد       لمحا

وفي ما يتعدى المشكالت المعقدة التي ستواجه المجتمع الفلسطيني، فأغلب الظن أن حماس التي زحفت علـى                 
راطية، ولن تستخدمها كحمار ثم تعمد إلـى        المجلس التشريعي بعملية ديموقراطية راقية، لن تنقلب على الديموق        

هل ستطوي حماس، وهي في السلطة قصة جمع السالح من الفصائل؟ وهل، ستمتنع فـتح،                و .تسييبه في القفار  
  حينذاك، عن تسليم سالحها إلى السلطة الجديدة؟ 

  28/1/2006السفير 
  

  والتحدي... فتح المعاِرضة . 83
  هاني فحص

 تهاوالسبب لم يكن في سياس.  مكابرة، بأن دورها في نجاح حماس لم يكن قليالًعلى فتح أن تعترف، من دون
تجاه عملية السالم وتعقيداتها، بل هو كامن في المشهد الميداني للحركة والذي يمكن تلخيصه بالفوضى التي 

 خاللها ان وعلى مدى اكثر من عشر سنوات بعد أوسلو، كان منتظراً. تنتج فساداً وتشرذماً وتشققات وصدامات
إال أن العكس هو يرقى اداء فتح الى مستوى يعطيها القدرة على التأثير في مسار العملية التفاوضية الصعبة، 

  .الذي حصل تماما
من دون ظلم ألهل الرأي والرؤية من اصالء الحركة من القدامى والجدد، الذين ادركوا بعمق معنى عسكرة 

لفصائل المقاتلة بصرف النظر عن طبيعة القتال والقيم واالفكار التي االنتفاضة وما يتيحه ذلك من صدقية ل
تحكمها، بخاصة ان اسرائيل كانت تقوم بنوع من االستدراج الى العسكرة، ألن من شأن ذلك أن يؤمن لها 

وقد بدا المشهد، فعلياً وبعد اكثر من عشر سنوات على اوسلو، وكأنه سابق عليها، . غطاء للخروج من اوسلو
  كثف صدقية حماس في جو العنف المتبادل، موصوالً بتعقيدات االسالم السياسي من مانهاتن الى احتاللما

  .العراق، وانتهاء بتقدم االخوان المسلمين في مصر، الى رئاسة نجاد في طهران
الهم هو ينبغي أال نغفل عن ان اسرائيل سبب كبير من اسباب الوصول الى هذه الحال، ألنها تدرك ان تحديها ا

هجوم السالم ال هجوم السالح، فاألول يشكل مصدراً لالزمات في الكيان، فيما يمثل الثاني عامل تماسك 
وهجوم السالح اذا ما تسيس في العمق فانه يصبح قابالً للتنازل اكثر من موقع  .وغطاء لالرهاب الصهيوني

وجيا ثم سياسياً مع الكيان، هي االقرب واالقدر التمثيل االوسع والصدقية االعمق، أي ان حماس، القاطعة ايديول
وعليه، هل تكون . على القطع بين السياسي وااليديولوجي وتقديم التنازالت، أو لنقل الدخول في المفاوضات

ذا حصل فإ دولة على تمام الضفة والقطاع مع الالجئين ومع القدس؟ ئهااسرائيل مستقبالً على استعداد العطا
  . انجزت انجازاً عظيماً على اساس تنازل او تغيير عميق، ومغفور لهاذلك تكون حماس قد
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هل تتسع حماس لمشاركة فتح، وهل تنفتح الثانية، الى حد مشاركة األولى في حكومة أو سلطة من دون شعور 
  بأنها مهزومة مرتين، وهل يمكن ان يعتبر التنازل هنا خيانة في اوساط فتح فتنتهي نهاية مأسوية؟

لمراقب ان يقول ان بقاء فتح في المعارضة يعطيها فرصة العادة بناء ذاتها وتماسكها، بخاصة ان من حق ا
ان تستمر في صراعها مع اسرائيل من اجل السالم سلمياً، » واالمثل لفتح. الترياق ليس جاهزاً في كيس حماس

  .وأن تستمر في مناقشتها السلمية لحماس
وامامها فرصة لالستفادة مما حصل، فان حماس في بداية ازمتها، علماً أنها واذا ما كانت فتح في نهاية ازمتها 

نمت وتسارعت وتيرة نموها في ظل السلطة الفتحاوية، فيما ال يمكن لفتح ان تعود الى حال النمو الحقيقي في 
  .ظل حماس

ركية وموقع واذا نجحت حماس في تحقيق الدولة، وكان توجهها كذلك، فان فتح، من موقع المعارضة الح
  .الشراكة الوطنية تصبح اقدر على العطاء لفلسطين ولو من بوابة السلطة الحماسية

ليست حركة فتح افتعاالً حزبياً أو سياسياً فلسطينياً، بل هي انبثاق فلسطيني، مشكلته انه أدرك، فكرياً وسياسياً، 
  .المطلب الفلسطيني الواقعي بعمق، لكنه تخلف ميدانياً عن رؤيته

  28/1/2006حياة ال
  

  اختبار مصداقية حماس.84
  سميح المعايطة

رغم المرارة الكبيرة لدى اقطاب السلطة وفتح، اال انهم يشعرون بالتشفي بالواليـات المتحـدة واالوروبيـين،                 
، لم تقم كل هذه االطراف بما يجب عليها لدعم الحالـة الـسياسية للـسلطة،                همإذ، وفق منطق  ! وحتى اسرائيل 
  .تفاقات الى وقائع سياسية واقتصادية وامنيةوترجمة اال

، ألن هذه المشاركة سـتقدم       وطنية ومفهوم االعالن المبكر من قيادات فتح رفضها المشاركة في حكومة وحدة          
خدمة مجانية للواليات المتحدة واسرائيل؛ إذ ستكون فتح مطالبة بتمثيل تيار الحل السياسي والدفاع عنه، كمـا                 

، او تعطي مبررا لهـذه  هاماس، وتكون بمثابة القفاز الذي سيمارس العمل السياسي نيابة عن       انها ستقدم خدمة لح   
  .األخيرة للموافقة على استمرارية الواقع السياسي بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية

، وسنرى مـن صـاحب التوجـه        تهالكن الجانب االهم في الفوز الكبير لحماس هو االختبار الحقيقي لمصداقي          
يقي؛ رموز حماس في الداخل الذين اعلنوا عن استعداد للتفاوض، ام من اكدوا ان حماس سـتبقى حركـة                   الحق

  .مقاتلة رافضة للحل السياسي او للتفاوض مع اسرائيل
 الحكومة ام كانت شريكا مع آخرين، فإنها تبقى صاحبة القرار في صناعة الواقع السياسي                حماس وسواء شكلت 

بار خطابها يفرض عليها ان تطبق برنامجها وخطها الذي يعني اعـادة هيكلـة مـسار                ولهذا، فان اخت  . للسلطة
وسواء أكان هذا القول واقعيا ام ال، فـإن         . السلطة باتجاه قطع كل اشكال العالقة السياسية واالمنية مع اسرائيل         

  .او التعامل معه تفرض عليها ان تعامل اسرائيل باعتبارها عدوا غاصبا، ال يمكن االعتراف به تهامصداقي
 تفرض عليها ان تُجير وتسخّر كل امكانات السلطة، السياسية واالمنية، نحـو المقاومـة والقيـام                 تهاومصداقي

  .بالعمليات ضد قوات االحتالل
 قد مات، مطالبة االن بدفن هذا       هوحماس التي بررت قيادتها دخولها مجلسا تشريعيا جاء به اتفاق اوسلو باعتبار           

 ان ال تختبـئ وراء اي مبـرر         يها عل .ل االتفاقات والتشريعات واالجراءات التي بقيت وراءه      الميت ونقض ك  
للحفاظ على اي من تركة اوسلو، وان ال تبرر لنفسها استمرار ما هو قائم بحجة الحفاظ على المصالح العليـا                    

  .للشعب الفلسطيني
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لجزء االهم، وهو العمل علـى اسـتعادة        وحماس التي اصبحت صاحبة القول الفصل وحاملة السلطة، مطالبة با         
كامل االرض الفلسطينية، وحل مشكلة الالجئين والنازحين والقدس، ووقف االعتداءات االسرائيلية، وهذا ضمن             

  على حماس الجديدة التي اصبحت السلطة ان تثبت ان ما يجري داخلها ليس  .برنامجها ورؤيتها وثوابتها
  

  .لن تفاوض اسرائيل: ي ال يخل بثوابتها، وانها كما قال قادتها قبيل االنتخاباتتحوال، وان دخولها العمل السياس
  28/1/2006الغد األردنية 

  
 كبر في االنتخابات الفلسطينيةاألسياسة الواليات المتحدة الخاسر .85

  غلين كسلر 
 الزيتونة: ترجمة

وم مشمس يحيط به مستشاروه  وقف جورج بوش في حديقة مزهرة وي2002في الرابع والعشرين من حزيران 
أنا أدعو : في شؤون السياسة الخارجية، ووجه دعوة صريحة لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني المميت فقال

 . الشعب الفلسطيني إلى انتخاب قيادات جديدة، قيادات ليست متورطة باإلرهاب
في خطابه المذكور، كان بوش يقصد . وهذا األسبوع رد الفلسطينيون عليه، حين قدموا لحماس نصراً كاسحاً

  . ياسر عرفات، ولكن تحدث في نفس التصريح عن ضرورة اإلطاحة بحماس وغيرها من الفصائل المسلحة
إال أن االنتخابات التي جرت تشير الى الفشل الذريع في استراتيجية الواليات المتحدة فيما يتعلق بالسالم في 

وبما أن الواليات المتحدة . ون وبعض المسؤولون األمريكيون الرسميونالشرق األوسط، وفقاً لما قاله المحلل
األمريكية ال يمكنها التعامل مع منظمة مصنفة من قبل اإلدارة األمريكية على أنها إرهابية فإن هذا يعني أن 
ة انتصار حماس سوف يقطع المساعدات األمريكة، ويحد من االتصاالت بين المسؤولين األمريكيين والحكوم

 . الفلسطينية، ويؤخر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وال تتوقف األمور عند هذا الحد، بل ينظر إلى فوز حماس على أنه ضربة للحملة األمريكية الداعية إلى المزيد 
من الديمقراطية في الشرق األوسط، فقد أسفرت االنتخابات التي جرت  في إيران والعراق، ومصر ومؤخراً 

راضي الفلسطينية عن هزيمة األحزاب العلمانية والمعتدلة وصعود األحزاب اإلسالمية المعادية لمصالح في األ
وقد تعرضت اإلدارة األمريكية للكثير من النقد بسبب إعراضها عن التدخل في . الواليات المتحدة األمريكية

اجع مستوى التدخل األمريكي ، تر2002موضوع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، فحتى بعد خطاب بوش عام 
ولكن بعد وفاة عرفات وعد بوش بأن تسير االمور بشكل . بشكل كبير ليقتصر على الخطابات في المناسبات

مختلف، وقال أنه يرغب في استثمار رأس المال السياسي ليضمن قيام الدولة الفلسطينية أن يغادر المكتب 
 . البيضاوي بعد ثالث سنوات

ت اتجاهات خاطئة على ثالث جبهات وفقاً لما قيل في مقابالت جرت داخل وخارج اإلدارة ولكن الجهود اتجه
  :األمريكية

فاإلدارة األميركية تأملت كثير بمحمود عباس، وصبت مئات الماليين من الدوالرات لتمويل المشاريع العامة، 
 . ليينولكنها فشلت في دعمه حين طلب مساعدة قوية خاصة في التعامل مع اإلسرائي

ومن ناحية أخرى فإن اإلدارة االمريكية استجابت لمتغيرات السياسة اإلسرائيلية بإدارة ظهرها لحالة الغليان 
فقد كل جل جهودها منصبة على تسيهل االنسحاب من قطاع غزة لدرجة أنها . التي سادت المجتمع الفلسطيني

يد من السجناء أو تتخذ المزيد من اإلجراء التي لم تضغط على إسرائيل لتوقف التوسع االستيطاني وتطلق المز
 . كان من الممكن أن تخفف من حالة االحتقان الفلسطيني
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ورغم الهواجس اإلسرائيلية العميقة، حدث تبدل في سياسة اإلدارة األمريكية العام الماضي حين قررت بأنه 
ك ميليشياتها على عكس الشروط التي يمكن لحماس أن تشارك في االنتخابات حتى ولو تقم بنزع سالحها وتفكي

  . وضعت لالنتخابات في كل من افغانستان وشمال إيرلندا
وللتأكيد على هذا الكالم، فإن قسماً كبيراً من المالمة على فوز حماس وقعت على محمود عباس الذي يوصف 

سطينية فشلت في إدارة فالسلطة الفل. بأنه ضعيف وغير قادر على الحسم، وما وقع بينه وبين فتح من خالفات
وإذا كانت اإلدارة األمريكية تمتدح . األمور في غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي، مما عمق القناعات بعجزها

لتركيزها تعزيز بعض مؤسسات السلطة، كجهودها في تحسين أداء وزارة االقتصاد التي تتولى شؤون 
إال أن الخبراء يلومون اإلدارة األمريكية على كثرة المساعدات الخارجية التي تعوم السلطة الفلسطينية، 

لقد كان : يقول روبرت مالي مدير برنامج مجموعة األزمات الدولية. التصريحات وقلة العمل على األرض
هناك الكثير من الخطابات الرنانة المنمقة، والمديح لعباس ولكن لم يطبق سوى القليل على أرض الواقع، 

إيمان مطلق بالفكرة القائلة أنك إذا فعلت ما هو صحيح، فإنك الحل القائم على إنشاء لقد كان هناك : وأضاف
 . دولتين سوف يتحقق

وخالل العام الماضي وعدت اإلدارة األمريكية بالتخفيف من تدخلها في شؤون المنطقة في العام الماضي، حتى 
ولون ينتقدون االرتباط العميق إلدارة فقد كان المسؤ. تتحمل دول المنطقة عبء الدبلوماسية بين الطرفين

كلينتون في عملية السالم، ولكن بعد فترة قامت إدارة بوش بإرسال جنرال كبير في الجيش األمريكي ليساعد 
في تنظيم القوى االمنية الفلسطينية، كما تم إرسال ولفنسون للمساعدة في موضوع االنسحاب من غزة، فيما 

  .  في تشرين الثاني الماضي في المفاوضات من أجل فتح معبر حدوديتدخلت كوندوليسا رايس بنفسها
والمفتاح األساسي في خطة اإلدارة االمريكية كان محمود عباس الذي انتخب رئيساً بعد وفاة عرفات، وقد تولى 

بالتخلي رئاسة الوزراء ايام عرفات لفترة قصيرة ولكنه استقال بعد أشهر قليلة بعد  أن هدد المانحون الدوليون 
عن عرفات إذا لم يسمح بتولي رئيس وزراء قوي زمام األمور، ملقياً باللوم على الواليات المتحدة وإسرائيل 

وقد وعد المسؤولون في اإلدارة األمريكية بعدم تكرار نفس الخطأ إذا ما تولى عباس . ألنهما أخفقا في دعمه
تحدة ينظر إليها في الشرق األوسط على أنها متحيزة إلى سدة الرئاسة، ولكن  سلك طريقاً شائكة، فالواليات الم

إسرائيل، خاصة وأن بوش دعم االنسحاب من غزة بوعود إلسرائيل بأنه يمكنها االحتفاظ بعدد كبير من 
المستوطنات ورفض إرجاعها للفلسطينيين في مفاوضات الوضع النهائي، علماً ان االنسحاب كان خطوة أحادية 

 من نصر تفاوضي كان يمكن أن ينسبه لنفسه، وسمحت لحماس بالمقابل أن تؤكد على الجانب، حرمت عباس
وتوصل عباس إلى تسوية مع حماس . أن اإلسرائيليين انسحبوا نتيجة لسياستها القائمة على عدم المساومة

كة، مثل تقضي باستمرارها في الهدنة مقابل مشاركتها في االنتخابات، إال أنه لم يضع شروطاً لهذه المشار
تخلي الحركة عن سالحها، أو حتى التعهد بعدم القيام بأي اعتداءات على إسرائيل، وكلها أمور لم تفطن لها 

كما حاول عباس إقناع المسؤولين األمريكيين بأن فوز فتح سوف يشكل . السلطة الفلسطينية إال في وقت متأخر
ت عامالً محرضاً لإلدارة األمريكية التي تسعى إلى ضربة للتطرف اإلسالمي في المنطقة، جاعالً من االنتخابا

تعزيز الديمقراطية في الشرق األوسط، كما تعهد أن يقوم بتمرير مشروع قانون سريع يقضي بتفكيك الفصائل 
المسلحة فور انتخاب المجلس الجديد، في حين أنه كان يجب أن يقوم بخطوة تجاه هذه الفصائل، بأسرع وقت 

وحين هدد رئيس الوزارء اإلسرائيلي بمنع مشاركة حماس في االنتخابات ما . ت سلطتهممكن وليس حين ضعف
لم تقوم بنزع سالحها وحل ميليشياتها وتقبل بحق إسرائيل بالوجود، أجبرته اإلدارة األمريكية على التراجع، 

  .إن االنتخابات أساسية في عملية ارتقاء وتطور العملية الفلسطينية: فصرحت رايس قائلة
  28/1/2006واشنطن بوست 
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  فوز حماس ال يبرر االقتصاص من الشعب.86
  عصام نعمان  . د

. خالفاً لحماس، لم تفاجئ فتح برسـوبها أحـدا        . فاجأت حماس نفسها بفوزها، كما فاجأت شعبها وأمتها والعالم        
ها اختيـاراً، فيمـا بـدت       ذلك انها بسوء أدائها، وفساد أجهزتها، وكثرة مناحراتها وانقساماتها مشت إلى هزيمت           

  .حماس وكأنها تسير إلى انتصارها اضطرارا
أرادت أن يكـون لهـا فـي     .  أن تستعيض عن الميدان بالبرلمان، وعن المقاومة بالمـساومة         حماسما أرادت   

 شاخت في السلطة، وتراجعت فـي الميـدان،         فتحكانت تعلم، أن    . البرلمان حضور وازن وقوة سياسية رادعة     
شارع، وفقدت بغياب الشهيد ياسر عرفات ورقة التوت التي سـترت طـويالً عـورة سـمعتها                 وترهلت في ال  

لكن حماس، لم تعلم أن حال فتح صارت على قدر من الهزال ال يستوجب كل ذلك الجهد المبـذول               . المجروحة
  .من هنا سطعت المفاجأة. إلسقاطها

لكن، بدال من أن تستوعب فوز حماس       . النتخاباتفتح في ا   وأمريكا وأوروبا حيال     كذلك كانت توقعات إسرائيل   
يعلن قادتها بكل صـفاقة     : أكثر من ذلك  . في هذا السياق، نراها اليوم تنظر إليها وكأنها ارتكبت إثما بانتصارها          

أنهم سيقطعون المساعدات على السلطة الفلسطينية، أي عن الـشعب الفلـسطيني، إذا شـاركت حمـاس فـي              
 فاختـار بعمليـة     عتزمون االقتصاص من الشعب ألنه مارس حقه فـي االنتخـاب          بعبارة أخرى، ي  . الحكومة

أية كذبة أضحت هذه الديمقراطية التي يلوكها جورج بوش وأمثاله من قادة الغرب             . حماسديمقراطية مرشحي   
  المترعين بالنفاق وسوء األخالق؟

دية الديمقراطية واعتماد الـشراكة     مهما يكن من أمر، على حماس ان تقبل التحدي باإلصرار على تثمين التعد            
بذلك تنتزع من خصومها لقب أم الصبي وتمارس السياسة بمعنـى القيـادة، بوسـائل ديمقراطيـة                 . السياسية

  .وبمنظور تاريخي
السلطة، المقاومـة،  : ثم إنه يترتب على حماس بعد انتصارها المدوي أن تتخذ مواقف متجددة من مسائل خمس              

  .ر، والمفاوضاتإسرائيل، منظمة التحري
محمود عباس  . الموقف من السلطة يعني االختيار بين الشراكة السياسية في تأليف الحكومة أو االنفراد بالسلطة             

إسرائيل وأمريكا  . أفرقاء آخرون يتمنون أن تستأثر بالسلطة     . يريدها ان تختار الشراكة وتأليف حكومة ائتالفية      
الحقيقـة أن   . ان اآلخرين بالويل والثبور إن هم ارتـضوا ذلـك         تعارضان مجرد مشاركتها في الحكومة وتهدد     

. ظروف المرحلة الراهنة وتحدياتها ومنطق المقاومة وطبيعة األشياء ال تشير إلى حماس بأن تنفـرد بالـسلطة            
بالعكس، االعتبارات السالفة الذكر كلها تدفع بحماس إلى أن تبقى، بالتعاون مع شركائها في التـزام الثوابـت                  

نية، المعارضة النموذجية لنظام أوسلو والمانعة السياسية لتحويله، كما تشتهي إسرائيل، مجرد جمهوريـة              الوط
حماس يجب أن تبقى طليعة المقاومة في الميدان وصوت المعارضة في البرلمـان             . موز قميئة تدور في فلكها    
  .والقدوة الصالحة في الحكم

هـذه  . ب المقاومة البرلمانية على المقاومة الميدانيـة أو العكـس         الموقف من المقاومة يعني االختيار بين تغلي      
لعل القرار الراجح في هذه     . المفاضلة صعبة للغاية وتستوجب الدرس العميق والشجاعة القياسية والحذق الشديد         

 دولة  التمسك بهدف إقامة  : اآلونة هو الموازنة الحكيمة والدقيقة بين الخيارين في إطار مراعاة عاملين أساسيين           
فلسطينية سيدة مستقلة على كل شبر محرر من فلسطين التاريخية الواجب تحريرها تدريجيا مهما طال الـزمن                 

  .وتواصل الكفاح، والظروف المستجدة الحبلى بالتطورات والتحديات والفرص والمخاطر
 بقيـة األطـراف     الموقف من إسرائيل يعني االختيار بين التعامل معها وفق شروطها أو التعاطي معها ومـع              

الفاعلة في الساحتين الدولية واإلقليمية وفق ما يتطلبه هدف التحرير وما تقتـضيه متطلبـات إقامـة الدولـة                   
لعل القرار الراجح يتمثل بالتنسيق مع مختلف القوى الفلـسطينية داخـل البرلمـان              . الفلسطينية السيدة المستقلة  
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إسرائيل السياسية والعسكرية ومراعاة متطلبات التحريـر       الفلسطيني وفي عالم الشتات من أجل تعطيل ضغوط         
  .وإقامة الدولة المستقلة

الموقف من منظمة التحرير يعني االختيار بين مركزية السلطة الفلسطينية في صناعة القرار السياسي وتنفيـذه                
لـسطينية، بأنهـا    لعل القرار الراجح يتمثل في اإلقرار للـسلطة الف        . ومركزية منظمة التحرير في هذا المجال     

صاحبة القرار بكل ما يتعلق بحياة الشعب الفلسطيني في نطاق سلطتها، وان منظمة التحرير بما هـي أو كمـا          
يقتضي أن تكون، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني عموما والشعب الفلسطيني في شتاته خـصوصا،               

 بهدف التحرير وقضايا المصير وشروط إقامـة      هي صاحبة القرار السياسي في كل ما يتعلق بالشؤون المتصلة         
  .الدولة الفلسطينية السيدة المستقلة

الموقف من المفاوضات مع إسرائيل يعني االختيار بين تغليب منطق المقاومة والمعارضة تجاه إسرائيل علـى                
 لخلـق الظـروف     لعل القرار الراجح هو في العمل الميداني والبرلماني معاً        . منطق المفاوضة والمساومة معها   

السياسية واالجتماعية المالئمة للسلطة الفلسطينية، أي للحكومة العتيدة، كي ال تكون مشاركتها في المفاوضـة               
على حساب المقاومة، بمعنى ان تكون مشاركتها في المفاوضة إذا ما اقتضت الحاجة ذلك إسهاماً عمليـاً فـي                   

المزيد من األراضي المحتلة، ومحاربة الفساد، ومعالجة       التقدم المحسوس على طريق وقف االستيطان، وتحرير        
الضائقة المعيشية والبطالة، وتوفير الصحة العامة والضمان االجتماعي، واإلسهام في بناء مؤسسات المجتمـع              

  .المدني ودعمها
  : بانتصارها االنتخابي ثالثة إنجازات استراتيجية واعدةحماسلقد حققت 

بالعكس، أصبحت المقاومة مرشـحة ألن تجـسد فـي          . ن المقاومة والديمقراطية  برهنت للمأل أن ال تناقض بي     
البلدان المحتلة واألخرى المتخلفة الطريق الصحيح واألقصر إلى بلوغ الديمقراطية النابعة من ظـروف البلـد                

تحديات المعني وتراثه وحاجاته وصبواته من دون التفريط باألهداف العليا للنضال الوطني ضد االحتالل وضد               
بذلك تالقت حماس مع حزب اهللا، رائد مسيرة المزاوجة بـين المقاومـة             . التخلف والقوى الرجعية الداعمة له    

  .والديمقراطية وجعلها نموذجا لحركات المقاومة في العالمين العربي واإلسالمي
نواب الـضفة وغـزة     فتحت حماس بانتصارها طريقاً جديداً للتواصل والتفاعل في ساحة العمل البرلماني بين             

وهو أمر سيزيد بالتأكيد فعالية العمل الوطني الفلسطيني        . والنواب العرب في الكنيست، أي البرلمان اإلسرائيلي      
  .على كامل أراضي فلسطين التاريخية من أجل تحقيق األهداف الوطنية العليا
 بمزيد من االنتصارات على طريق      شعب فلسطين أهدى نفسه في االنتخابات األخيرة نصراً جديداً ووعداً حاراً          

  .كفاحه الطويل
  28/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
   حماس تواجه العالم.87

  شاكر النابلسي.د
وأحقيتها بناء على ذلك بتشكيل الحكومـة الفلـسطينية         , النصر السياسي الديمقراطي الكبير الذي حققته حماس      

كما كان عليه الحال قبـل      , من وراء نقاب أو قناع    , لوجهيضعها ليس فقط في مواجهة اسرائيل وجهاً        , الجديدة
ولكن في مواجهـة    , وبعيدة من نار الحقيقة السياسية الواقعية     , وأيام كانت في المعارضة الفلسطينية    , االنتخابات
تقول أنا هنا لقيـادة الـشعب       , وتقدمت للعالم بوجه مكشوف   , اليوم رفعت حماس عن وجهها األقنعة      .العالم كله 

  .سطيني في بناء دولته الجديدةالفل
وال بقيمـه الـسياسية واالجتماعيـة       , وهي ال تعتـرف بـه     , فكيف ستتعامل دولة حماس الفلسطينية مع العالم      

وحماس وحزب اهللا واالخـوان المـسلمون       , فالعالم كله بما فيهم معظم العرب في صف        .واالقتصادية والثقافية 
  . صف آخروالقاعدة واإلعالم العربي المؤيد لهم في
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مـن أجـل    , نجاح حماس اليوم باالنتخابات التشريعية الفلسطينية رحمة من السماء للفلسطينيين وللعرب وللعالم           
  .فتح هذا الورم الديني السياسي أخيراً أمام شمس حقيقة العالم الجديد وقيمه

ـ  , وانتقال حماس من المعارضة إلى الحكم هو ما كنا نريده ونطالب به منذ زمن              رف حمـاس وبـاقي     لكي تع
وأن الـشعارات   . ليس كمن كانـت يـده فـي المـاء         , الفصائل الدينية السياسية العربية أن الذي يده في النار        

يـد حمـاس اليـوم       .الجماهيرية والوعود الرومانسية ال تصلح أوراقاً رابحة على الموائد السياسية المعاصرة          
  .كمها في المستقبلوعليها أن تواجه العالم بأفكارها وبطريقة ح. انتقلت

. وهذا الشريك هو اسرائيل فقط    . فهذا هو مكر التاريخ   . سوف يكون لحماس شريك في فلسطين رضيت أم أبت        
 .وليس لهـا آخـر  , لكي تحل تالل مشكالت الشعب الفلسطيني التي لها أول    , وعليها أن تتعامل مع هذا الشريك     

وتسعى للقـضاء   , وهي التي ال تعترف به أصالً     , جابفكيف ستتعامل مع هذا الشريك غداً من وراء نقاب أو ح          
  ؟عليه وعلى دولته

وبحضور , وبزواج شرعي , لن يحله إال الطرفان المتخاصمان    , ففلسطين كأي صراع سياسي عتيق بين طرفين      
من دون مناكحة   , التي ستلد المنتظر دولة فلسطين    , إال إذا كانت حماس تعتبر نفسها مريم العذراء       , مأذون دولي 

فحماس كانـت    .ولم يضعها أحد  , وهي التي وضعت نفسها فيه    , هذا هو االمتحان األكبر أمام حماس     . !ن بشر م
واسـتحقاقات ال بـد     , عندما ستواجه االمتحان الكبير   , جماهيرياً أقوى في المعارضة مما ستكون غداً في الحكم        

ومن ,  في جلهم جزء من هذا العالم أيضاً         الذين هم , منها وإال أصبحت محاصرة من العالم كله بما فيهم العرب         
ولكنها أمام تالل من المشكالت     . حماس سعيدة اليوم بفوزها العظيم     .شروطه العامة في الحياة والتعامل الدولي     

وهـي  . فهي تحكم للمرة االولى في تاريخها. وهي التي تفتقد التجربة السياسية, والقضايا عليها أن تتصدى لها   
جمـاهير حمـاس    .نتيجة لتعقيدات القضية الفلسطينية   , عب حكم عربي ربما في التاريخ كله      ستحكم أعسر وأص  

فهل لنا أن نعـرف مـا هـي         , وانما يوم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة     , ولكن النصر ليس هنا يا سادة     . سعيدة
  ؟التي ستتبعها حماس غداً لكي تحقق لنا هذا الحلم, الخطوات السياسية السحرية

ولكـن بحتميـة    , ماس مضطرة ألن تتخلى غداً عن الكثير الكثير من أفكارها وشعاراتها ليس برغبتهـا             إن ح 
إن أفكـار وشـعارات      .فيما لو أرادت تحقيق حلم الشعب الفلسطيني في اقامة دولته         , المرحلة التي دخلتها اآلن   

ا الشارع الفلـسطيني العـاطفي      المعارضة التي كانت حماس ترفعها قبل االنتخابات التشريعية والتي هيجت به          
فإذا كانت قد نجحت في االنتخابات التشريعية       . في مرحلة بناء الدولة القادمة    , لن تنفع , ودفعته إلى التصويت لها   
فإن هذا  , وبفضل حلفها مع ايران وسورية وحزب اهللا وباقي الفصائل الدينية المسلحة          , بفضل ضعف وفساد فتح   

وباقي العـالم هـم     , ي الحكم إال إذا اعتبرت بأن هؤالء الحلفاء هم مفاتيح العالم          الحلف لن يمكنها من النجاح ف     
ما لم تقم بثورة سياسية وفكريـة داخـل الثـورة           , هافكل أبواب العالم مقفلة في وجه     , وهذا مستحيل . هامشيون
  .الحماسية

  28/1/2006السياسة الكويتية 
  

  قولكن نحن جميعاً في المأز.. ليست حماس وحدها.89
  عبد الناصر النجار

فـي ظـل    .. كثير من المصطلحات تم تداولها خالل اليومين الماضيين       .. انقالب.. ثورة.. زلزال.. صدمة.. 
عشرات التحليالت السياسية، والـضيوف علـى       . المثيرة، وغير المتوقعة، في أسوأ األحوال     .. نتائج التشريعي 

ه، أو حزبه، أو فصيله، دون أن نخلـص الـى معلومـة             الشاشات الفضائية، كلٌّ يحاول الدفاع عن وجهة نظر       
  .مفيدة

ودخلنـا، راغبـين غيـر      ... لم أسمع أحداً، مثالً، يقول إننا جميعاً اليوم في مأزق سياسي واقتصادي وثقـافي             
.. مجبرين، متاهة لنظام سياسي جديد، ال أحد يعرف اآلن الى أين سنصل، وال ما سنواجهه في هـذه المتاهـة                   
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ذا الموضوع لن يكون أفضل حاالً من كافة استطالعات الرأي المضللة خالل األشهر الماضية،              وأي رأي في ه   
  .حتى ليمكنني القول، كما يقول الكثيرون، إن استمارات بعض هذه االستطالعات لم تخرج من المكاتب

  .جميعاً اليوم في مأزق، فتح قبل حماس، ومعهما غالبية الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع
وكـل واحـد    .. لم نسمع منهم الجديد   .. في فتح، مثالً، وخالل اليومين الماضيين، تحدث لإلعالم، معظم قادتها         

  ..وهم المسؤولون.. وكأنهم ليسوا هم القيادة، وهم المشكلة... يحمل القيادة ومراكز صنع القرار، المسؤولية
ة البنّاءة أو المشاركة بشكل ما، في غير محلّها،         أيضاً، كافة التصريحات المستعجلة بعدم المشاركة أو المعارض       

لتـذهب  : ، وبمعنـى  !وبعضها يعطي إشارات خاطئة للمواطن العادي وكأن فتح تريد االنتقام من المقتـرعين؟            
.. حماس الى البحر، ال يعنينا ذلك اآلن، ال من قريب وال من بعيد، عجباً لهذا المنطق السياسي عـديم الرؤيـة               

وال يتخلى كلياً عن دفـة      .. يقي يتصف بالدهاء والذكاء والفطنة والقدرة على تحليل المستقبل        ألن السياسي الحق  
  .ولتغرق بعد ذلك.. السفينة التي يركب بها

فتح اليوم، القوة الثانية، حسب نتائج التشريعي، ولكنها القوة األولى القادرة على مواصلة حمل القضية والـسير                 
  .ية العاصفة التي تمر بها القضية الفلسطينيةبالمركب في ظل األجواء السياس

مأزق فتح ال يمكن الخروج منه، بسياسة االنتقام، وكيل االتهامات للذات، وإنمـا بدراسـة واعيـة، ولتحديـد                   
والجميع مسؤول عنها، من الكوادر، وحتى القيادات       .. األسباب التي ربما كان يتحدث الشارع عنها منذ سنوات        

اللجنة المركزية، والخطورة أن تدير فتح األزمة باآلليات السابقة، واعتبارها مجرد غيمـة             الوسطية، وانتهاء ب  
  .كما ان اسلوب الطبطبة سيعمق األزمة والخسارة.. ستزول

ألن التغيـرات التـي     .. ولكن، ليست هذه الحقيقة كاملـة     .. أما حماس فقد يرى البعض، ان مأزقها بال حدود        
خالل السنة الماضية على األقل، وفي األسابيع العشرة الماضية، تؤكد انهـا            حصلت في فكر الحركة السياسي      

  ..ليست كما كانت تدعي سابقاً، وان السياسة ليست معادلة رياضية ثابتة
نعم، الغرب ممثالً بالواليات المتحدة وأوروبا، ال يرفض التعامل مع حماس، ألنها كذلك، ولكن مـن منطلـق                  

ة في موضوع العالقة مع إسرائيل واالرهاب، ولعّل ما طرحته الحركـة خـالل              الحصول على تنازالت سياسي   
اليومين الماضيين من مقترحات لهدنة مفتوحة، يجيب عن جزء من المطالب، أما الجزء اآلخر، فقد يكون مثل                 
اتفاق أوسلو، سرياً، حتى إشعار آخر، واتصاالت حماس ومن يدعمها من العـرب، سـتتكثف مـع واشـنطن            

ولن نكون بعيدين عن اليوم الذي سيكون فيه اعتراف بواقع إسرائيل، ومـن ثـم     .. وبا خالل األيام المقبلة   وأور
  ..وهذا ما أكده مطلعون على أحوال الحركة.. بوجودها

مأزق حماس أيضاً، هو مأزقنا جميعاً، ألننا اليوم، سواء أكنا راغبين أم غير راغبين، جالسون فـي المركـب                   
  .أي خرق للمركب سيغرقنا جميعاًو.. الذي ستقوده

ولعّل حجارة أنصارها التي انهارت على المجلس التشريعي في         ... حماس أنها صورة مطابقة عنّا جميعاً     مأزق  
رام اهللا، والزجاج المتطاير والدماء التي سالت على جدرانه، تضيء لنا، ليس ضوءاً أحمر واحداً، بل أخطـر                  

وأن الفوضى ليست مقتصرة علـى فـصيل أو         .. هي البداية لحريق مدمر   وان الشرارات الصغيرة    .. من ذلك 
  .حزب بذاته

وأخطر ما في األمر أن يتم هذا التغيير على أساس الخبرات           .. مأزق حماس انها ستعيد تشكيل النظام السياسي      
على كيفيـة توزيـع   والقائمة .. المتراكمة في بناء المؤسسات االجتماعية والتعليمية واالقتصادية التابعة للحركة  

  ..واألقربون أولى بالمعروف... الصدقات ولحوم األضاحي
  .لعّل األسابيع المقبلة سترد على ذلك.. مأزق حماس بالفكر القائم على من هو ليس معي فهو ضدي حتماً

 انه لن   ويبدو... مأزقنا أيضاً، مأزق التيار الديمقراطي الذي ما زال يحبو، ولم يستطع الوقوف على قدميه بعد              
يستطيع، إذا ما ظّل قابعاً في قمقمه العتيق، ومبهوراً بترديد كلمات كبيرة عن الديمقراطية والتعددية والمجتمـع                 
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ومن راهن علـى أن     .. وهو كالذي ينظر الى صورته في المرآة، فينبهر بها، ويعتقد ان الجميع كذلك            .. المدني
  ..ه لم يكن هناك قبان في األصليشكل هذا التيار بيضة القبان، لم يكن يتوقع أن

مأزقنا هو مأزق شوارعنا التي سادتها الكآبة أول من أمس، وكل واحد فينا غير مصدق، أو ال يريد التـصديق                    
  .وأصبحنا كالطباخين الذين ال يريدون تناول ما طبخوه.. وكأننا لسنا الذين ساهمنا فيها.. والقبول بهذه النتائج

وإنما نحـن   .. وال للندم .. ال وقت لدينا لجلد الذات    .. عاً آباؤه، ونحن نتحمل المسؤولية    المولود الجديد نحن جمي   
بحاجة الى ساعة تفكير من حكمائنا، إن وِجدوا، لصياغة إجابات منطقية وضـرورية حـول مجموعـة مـن                   

  :ومنها.. السيناريوهات المقبلة
  ؟.. ماذا لو قبلت حماس تشكيل الحكومة وحدها-
  ؟..هت المدة المحددة لذلك، وأخبرت الرئيس انها غير راغبة في تشكيلها ماذا لو انت-
  ؟.. ماذا لو شكلت حكومة ضيقة ال تتمتع بأغلبية في التشريعي-
 كيف سنبني عالقاتنا الداخلية والخارجية، وكيف سنؤمن الرواتب لجيش الموظفين، في شهر نيسان أو ايـار                 -

  ..وحذّرت من إمكانية الوصول إليه!!!  أربعة أسابيعالمقبلين؟ وهذا كتبتُه في مقالة قبل
  28/1/2006األيام الفلسطينية 

  
  السماء لم تسقط.90
  

  عمير ريابورت
. تلبدت السماء طوال يوم أمس مع اتضاح مستويات االنتصار المذهل الذي حققته حماس، لكنهـا لـم تـسقط                  

يصبحوا أكثر تديناً، وعلى الحواجز المحيطـة بكـل         فالمناطق الفلسطينية بقيت ذاتها، والسكان الفلسطينيون لم        
 .المدن الفلسطينية ستواصل الطوابير ذاتها االحتشاد خالل األيام القادمة كما كان الحال عليه قبل شهر وشهرين               

فاستثناء العادية عن نوايـا منظمـات       . على المدى القصير، لن يؤدي فوز حماس الى تغيير في الوضع األمني           
علـى   .سالمي في تنفيذ أعمال القتال عندنا، ال يوجد تحذيرات من مغبة حصول عمليات ضخمة             مثل الجهاد اال  

فكل ما تـدربت عليـه   . المدى الزمني األطول، فإن تأثير انتصار حماس على الواقع األمني سيكون دراماتيكياً        
. شكيل حكومة جديدة  قوات األمن حتى اآلن سيكون من دون أي قيمة في حال أخذت حماس على عاتقها فعالً ت                

فقد انتهت الفترة التي كان يتم خاللها مواصلة العمل بشكل طبيعي مقابل قوات األمن الفلسطينية التـي كانـت                   
واآلن، أصبحت الـسلطة    . تقوم من جهتها وبشكل عام بغض النظر عن العمليات التي كانت تطبخ في محيطها             

الواقع الجديد بعد فوز حماس سيتشكل على يد األعمال أكثر           .أيضاً هيئة إرهابية رئيسية في المجتمع الفلسطيني      
على سبيل المثال، من المهم معرفة ما هو الدور الذي          . منه على يد التصريحات الكالمية المتشددة لدى الطرفين       

ستلعبه قوات األمن الفلسطينية في حال انتقالها الى مسؤولية حماس، وليس واضحاً ما الذي سيحـصل عنـدما                  
ثمة ضرورة للتنسيق بين جهات اسرائيلية وبين رجال حماس بخصوص مواضيع يومية مثـل خـروج                يكون  

انتصار حماس يشكل    .العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل أو نقل فلسطينية مريضة لتلقي العالج في اسرائيل            
ا التطـور تحديـداً سـيخفف       لكن هذ . رسالة تهديد لكل المعتدلين في العالم العربي الذين ال يجدي نهجهم نفعاً           

صحيح . الضغط الدولي على اسرائيل وسيغلق األبواب التي فتحت في واشنطن أمام الفلسطينيين من رجال فتح              
أن حزب السلطة هو بعثة ارهابية تقتل مدنيين بدم بارد، وهو حزب رفع راية تدمير اسرائيل، لكن من جهـة                    

ر الذي سلكته حركة فتح منذ زمن ـ من منظمة إرهابية الى  ثانية، ثمة فرصة معينة أن تسير حماس في المسا
  .حزب يعتبر شرعياً

  28/1/2006المستقبل اللبنانية 
  27/1/2006عن معاريف 
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  !الرسائل التي لم تصل  :انتصار حماس المفاجىء. 90

  محمد خروب
مليـة الـسالم وصـادرت       وتحديدا ادارة جورج دبليو بوش التي أغلقت باب ع         -االدارات االميركية المتعاقبة    

مفتاحه وسلمته السرائيل بل هي رمته في البحر على وجه الخصوص واشتغلت على صياغة صك استـسالم                 
عربي وفلسطيني رافضة عن حماقة وقصر نظر ومواقف تتسم بالغطرسة واالستعالء والعنصرية طـرح أيـة                

حتى ألحد بطرح مثل هذه المقاربـات       مقاربات تأخذ في عين االعتبار دروس التاريخ وعبره بل هي لم تسمح             
كي يغسلوا أيـاديهم     . وأحسب انهم ارادوا الوصول الى هذه اللحظة التاريخية       . ورفضت مجرد قراءة ما يطرح    

  .من عملية السالم التي هي في الحقيقة ميتة أو على وشك
موازين القوى والترسـانة    هم في تل ابيب استندوا الى قاعدة ظنوها ذهبية وهي لعبة شراء الوقت المتكئة على                

العسكرية األضخم في المنطقة واالستخدام المفرط للقوة والعنف وفق الثقافة التوراتية والصهيونية بأن العـرب               
 وأظهروا ازدراء لكل نداءات السالم والتنـازالت        ,رفضوا كل المبادرات  . ال يفهمون غير لغة القوة والضرب     

منذ نصف قرن وارادوا ان يفوزوا بـاألمن واألرض والـسالم دون أي      غير المسبوقة التي قدمها الفلسطينيون      
لعبوا في اسرائيل على التناقضات فأشعلوا الخالفـات وافتعلـوا          . اعتبار أو قيمة حتى لقوانين الطبيعة والتاريخ      

 عملوا على تحويل األراضي الفلسطينية الى كانتونات ومعازل عنصرية ومع هـذا             ,وعندما فشلوا . المواجهات
  .يزعمون اآلن انهم فوجئوا بانتصار حماس وراحوا يصفون فوزها بأنه زلزال سياسي

ورائحة النفاق تفوح من كل بياناتهم فهم جبنوا وارتضوا ألنفسهم دور صاحب دفتر             , يكذبون كثيرا في بروكسل   
ـ                ة بـأن سياسـات     الشيكات وقبلوا أن يلعبوا دور التابع والبقاء مع ذلك في الظل على رغم قناعاتهم التاريخي

واشنطن الشرق اوسطية تعرض أمنهم للخطر وتنحاز في شكل فظ الى اسرائيل ضد كل ما هـو ديمقراطـي                   
وشرعية دولية وحقوق انسان وقانون انساني دولي لكنهم يخرسون عندما يتعلق األمر باسرائيل وجرائم الحرب               

ع عقيرتهم للتهديد بقطع المـساعدات الماليـة        وعندما يطالب الفلسطينيون بالعدل واالنصاف ترتف     . التي ترتكبها 
  .والفنية

يكذبون في رام اهللا حيث ثقل فتح بما هي حزب السلطة والمهيمنة على القرار الوطني الفلسطيني ألنهـم اآلن                   
وبعد ان فقدوا كل مقومات المناصب واالمتيازات يريدون تحميل المسؤولية للشعب الفلسطيني الذين قال احدهم               

ها هو العقاب قد حل بالجميع اآلن اال فتح النها          . ن الشعب الفلسطيني يعاقب نفسه اذا لم ينتخب فتح        ذات يوم ا  
تستحق العقاب منذ سنوات ومنذ سمحت لنفسها ان تتحول الى حركة اشبه بالبازار ال تعـرف مـن يدخلـه او                     

  .يخرج منه
مختلفتين هم مع القيادة الفلسطينية الراحلـة       يكذبون في معظم العواصم العربية ألنهم نطقوا وما يزالون بلغتين           

والراهنة بالبيانات والتصريحات والمؤتمرات الصحفية لكنهم في السر يتآمرون ويدعمون الخصوم والمنافسين            
 .بالمال والسالح وغيرهما، اما الشعب الفلسطيني فمطلوب ان يذهب هو وربه ليقاتال ويبقون هم هناك قاعدون               

 فاالنتصار قد تجسد وفاجأ حتى ابناء الحركة وقيادتها وانـصارها           . فيهم حماس في مأزق    انهم اآلن جميعا بمن   
ال يكفي الحديث عن حكومة وحدة وطنية الن فتح قد انهارت بالفعل وهي عـادت               . لكن ما هي الخطوة التالية    

ة فتح الجديدة   الى وضعها الطبيعي واصبحت فتوح وتداعيات هزيمتها لم تظهر بعد ولن يطول االنتظار لمعرف             
وال يكفي القول ان حماس لن تفاوض اسرائيل الن ليس لدى حماس خيار             . التي ستقوم على انقاض فتح القديمة     

ربما تستطيع تحسين شروط تفاوضها لكن محظور ارتهان الشعب الفلسطيني والقـول لـه ان اسـرائيل                 . آخر
 دفعوا ثمنا باهظا كما كل ابنـاء الـشعب          كان قادة حماس وانصارها يعرفون ذلك وهم       .اترفض االعتراف بن  
. لكنهم اآلن جلسوا في مقاعد السلطة وعليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنيـة او يتنحـوا               .الفلسطيني وفصائله 

ألن الجميع يعرف ان ال جيوش لدى حماس وال صواريخ وال بنية تحتية لدى الشعب الفلسطيني او فوقية واذا                   
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 التي حملتها الى المقدمة فان الشعب الفلسطيني وليس حماس وحدها           ,ظة التاريخية لم تحسن حماس توظيف اللح    
ارادت بانتصارها هذا مجرد ارسال رسائل الـى تـل ابيـب وواشـنطن              ها  سيدفع الثمن الباهظ وال نحسب ان     
  .وبروكسل ورام اهللا تقول اننا هنا

س هو اشتراط االوروبيين واالسـرائيليين      أطرف ما في ردود الفعل االسرائيلية واالوروبية على انتصار حما         
والسؤال اآلن هل ان اسرائيل تعترف بأحد مـن         : اعتراف حماس باسرائيل اذا ما ارادت المشاركة في السلطة        

  الفلسطينيين بما في ذلك السلطة واتفاق اوسلو الذي اعادوا اليه الحياة اآلن ولو بشكل اعالمي وتحديدا منذ 
  .تتأكدوا ان حماس قد اكتسح

  28/1/2006الرأي األردنية 
  

  
  :كاريكاتير.91

  
28/1/2006عكاظ   


