
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

     الصفحة
     :ي الرئيسرالخب

  3   لن نلغي اسرائيل في لحظاتنالكن...اتفاق اوسلو مات: مشعل .1
   

    :السلطة
  4  حماس تسعى لحكومة تلبي متطلبات مصالح جميع االطراف .2
  5  المجلس التشريعي الجديد الى مواجهة األزمة الماليةعريقات يدعو  .3
  5  حماس تخطط لوضع بنية قانونية لتنظيم عمل األجهزة األمنية .4
  5  عباس يطالب بوالء قوات األمن الفلسطينية .5
  6  سموح لحماس طرد أي عسكريغير م: قائد الشرطة الفلسطينية .6
  6  سياسي لن يكون قابال للحياةالخط حماس : عبد ربه .7
  6   ما بعد تشكيل الحكومة االردنمناقشة عودة قادة حماس إلى: خيري .8
  6 حماس والعالم عباس حلقة الوصل بين:تقرير .9

   
    : المقاومة

  7  انفالت فتحاوي في الشارع قبل تسليم السلطة .10
  7  أعضاء في مركزية فتح يتهمون دحالن باستغالل مشاعر االستياء لتمرير انقالبه .11
  7  الجهاد تؤكد أن نتائج االنتخابات تعزيز للمقاومة .12
  7  مستعدة لعقد شراكة مع حماسفتح : انتصار الوزير .13
  8 كتائب االقصى تنفي تهديد مجموعة منها باالنضمام الى حماس .14

    
    :األرض، الشعب

  8   طفالً استشهدوا  خالل انتفاضة األقصى791:تقرير .15
  8  مسوحات مشبوهة بالقرب من الحدود مع االردن .16
  8   االحتالل يشن حملة اعتقاالت عشوائية .17

  264  العدد -  29/1/2006 :التاريخ



 

 2

 8 أسرى شطة وهداريم وتلموند يشربون المياه الملوثة .18
   

    :الكيان اإلسرائيلي
  9  للمدى القصير حماس تظهر سياسة مسؤولة وستحاول لجم اإلرهاب :فازمو .19
  9   اسرائيل تسعى الى تشكيل جبهة دولية لمقاطعة السلطة الفلسطينية .20
  9  موفاز يهدد باستئناف سياسة االغتياالت ضد قادة حماس .21
  9  شالوم يطالب الحكومة بالعودة لسياسة االغتياالت ضد قادة حماس .22
  10   نتنياهو يطالب بتجميد اموال الضرائب .23
  10   !رئيسة ميرتس تطرح خطة تخضع االراضي الفلسطينية لوصاية دولية .24
  10   المح تصفية القضية الفلسطينيةهرتزليا يكشف م .25
  11  تحويل مسجد بئر السبع الكبير إلى متحف: محكمة العليا تقترحال .26
  11    ناشطا استيطانيا عن الخليل21اوامر بابعاد  .27
  11 نيةوفاة الحاخام اسحق قادوري خبير القبال .28

    
     :اقتصاد، اجتماع

  11  أوروبا أكبر مانح للفلسطينيين .29
  11  إغالق معبر المنطار يكبد قطاع غزة خسارة فادحة .30
  12 أداء بورصة فلسطين العام الماضي .31

    
    :عربي، إسالمي،دولي

  12  اوروبا تدعو إسرائيل إلى التعاون مع حماس .32
  12  يهود فرنسيون ينددون برفض الغرب لحماس  .33
  12   فوز حماس يزيد المخاوف األردنية .34
  13 سالقواسم المشتركة بين األردن وحما: الذنيبات .35
  13  على العالم التعود على فوز حركة حماس: حزب اهللا .36
  13  صلوخ يدعو المجتمع الدولي الحترام الخيار الفلسطيني .37
  13 كلينتون يدعو إلى البراغماتية والصبر مع حماس في الشرق األوسط .38
  14  فوز حماس يؤكد فشل استراتيجية بوش للسالم: الواشنطن بوست .39
  14 اوغلي يدعو المجتمع الدولي الحترام نتائج االنتخابات الفلسطينية .40

    
    : وتقاريرمقاالت
  14  محمد خالد األزعر. د ... ها وما عليهاما ل.. انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني .41
  16  رجب طيب أردوغان ... ولكن أي حماس؟.. وفازت حماس .42
  17  صالح بشير ... فلسطين وقد وقعت في قبضة حماس .43
  18  عبد الرحمن الراشد ... أصاب عريقات .44
  19  محمد أبو رمان ... األردن والسيناريو األسوأ .45



 

 3

  20  بشارى دوماني... فوز حماس ومالمح جديدة للمشهد الفلسطيني  .46
  21  بالل الحسن... الناخب الفلسطيني يعاقب فتح ويكافئ حماس .47
  23   عريب الرنتاوي... اإلسالم هو الحل على المحك .48
  24 ياسر الزعاترة ... اسئلة الداخل والمفاوضات حماس وما بعد الفوز .49
  25  بالل الصباغ... دفع االلتباس عن أهل حماس .50
  26 أيمن ياغي...لكمائن لـ حماس؟هل تقلع فتح عن نصب ا .51
  27  سيمون جيفري.جوزيف حرب : ترجمة... ?هل تغير حماس.. السلطة .52
  28  أول دليل يرصد الحركات اإلسالمية في العالم:تقرير .53
    

  31  كاريكاتير
***  

  
   لن نلغي اسرائيل في لحظاتنالكن...و ماتاتفاق اوسل: مشعل .1

 تمت تغطيته من العديد من وسائل مشعل امس مؤتمراً صحافيا في دمشقخالد عقد :  ابراهيم حميدي-دمشق 
 منذ ممارسة واشنطن هفي اول ظهور علني من نوعه ل,  وسط اجراءات امنية سورية وفلسطينية قوية,االعالم

 ينسوريالان ب هاعرب عن اعتقادحيث . ب وجود قيادات فلسطينية فيهاالضغوط السياسية على سورية بسب
 , وان الفوز كسب لها العتقاده ان اولى حلقات الحصار والعزلة فكت من على سورية, حماسسعداء بنجاح

اوسلو انتهى زمنياً وانتهى اعتبر أن و .جبهة الممانعة والصمود تتعززلذا فإن نحن شركاء لسورية، : أضافو
, أضافو. متمسكون بتحرير االرض والقدسونحن  , ثوابتنا الوطنية هي مرجعيتناأن , مؤكدا بالقول. لهمفعو

وزاد ان . وخيارنا هو المقاومة ولن نقبل االمالءات.  نقبل بأي تفريط بحق العودة ونرفض االستيطاننل
واننا سنتعامل مع . لح شعبناموضوع التزام االتفاقات االمنية الموقعة مع اسرائيل سيجري ضمن التزام مصا

وعن مسألة االعتراف باسرائيل  . لن نتنازل عن حقنانالن تحمل حماس السلم بالعرض، لكنو. كل اتفاق بواقعية
لن تعترف بشرعية لذا  ,حماس ليست الحركة التي تخضع للضغوط: واحتمال تغيير حماس ميثاقها، قال

عدم االعتراف ال يعني انه لن يكون هناك خطوات و. والمرحلية واقعيون ونؤمن بالتدريج إال أننا. االحتالل
,  وفي المقابل. ال يعني الغاء اسرائيل في لحظات,وعدم اعترافنا. ممارسة تراعي ظروف الواقع والمرحلة

 كل ارض أن وأكد من ناحية أخرى.  حماس بحسب قولهعلى قاعدة مواقف  للحوار مع اميركاا استعدادىبدأ
ان وجود حماس في المجلس التشريعي سيقوي أكد ولتنا عليها شرط ان تكون سيادة حقيقية، و سنقيم د,حررت

المقاومة وأكد أن . عدو عن ذلكاليتوقف حين ،  سيتوقفلمدنيين االسرائيلييناستهداف  وأوضح أن ا.المقاومة
 .ينية على باقي النقاطضع موضوع تحديد الموقف من التهدئة في سياق اتفاق القوى الفلسطو إال أنهحق قائم، 

 إال أنه أشار إلى أن. المقاومة حق مشروعأن , وقال ردا على اعالن شهداء االقصى استمرار العمل المسلح
في سياق الجدل الفلسطيني بعد  هناك فرقا بين ممارسة المقاومة على انها حق وممارستها للتوظيف السياسي

لهم ولغيرهم بل وقبل . دينا ممدودة لالخوة في الجهاد االسالميان اي:  قائالواضاف. اكتساح حماس لالنتخابات
حماس خططت لهذا الفوز، وهي تمضي في طريق متسلسل ضمن أن : بدايةالقال في قد وكان  .غيرهم

اصالح الواقع الفلسطيني وحماية المقاومة وترتيب البيت  وهي استراتيجيتها بهدف تحقيق ثالثة اهداف
 ان محاربة الفساد ستجري على اساس عفا اهللا أكد ه انإال. ؤسسات القرار الفلسطينيالفلسطيني ومؤسساته وم

اوضح وجود خطوات محددة للمرحلة المقبلة بينها التشاور فلسطينياً من اجل الوصول الى صيغة  و.عما مضى
 من اجل التفاهم البدء سريعا باالصالح والتغيير، ثم التواصل مع المحيط العربي والدولي و.الشراكة الوطنية

حماس ف. لذلك ونيسعممن البعض ألن هناك  ,مخطئ من يراهن على فشلنا, لفت قائالو. على طبيعة المرحلة
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 , في المقاومة ستنجح في االصالحنانجحكما , وأكد قائال. ال تريد السلطة، بل حماية مصالح الشعب الفلسطيني
تحمل فلي , من يحاول تعطيل المسيرة, قائالحذرو، ومن مصلحة الجميع ان يركب القطار الذي تقوده حماس

 من هقلق إال أنه عبر عن عدم . داخل النسيج الفلسطيني في اشارة الى فتح,مسؤولية التعطيل وخلق ازمة
لسنا لكننا نؤكد أننا ,  يعتقد اننا في ورطة او مأزق,البعضأشار قائال أن و.  فلسطيني-حصول اقتتال فلسطيني

 وفي ادارة معركة الصراع وكيفية الجمع بين , والقرار, امام تحد كبير في االصالح الداخلينحنفي مأزق، بل 
ذلك ان مشاورات تشكيل الحكومة ربما تأخذ اشهرا  ال نقبل ان نحشر بعامل الزمن،:قال والمقاومة والسياسة، 

ورفض  .وذجاً ناجحاً وستقدم نماهااننا ندرك حجم التحديات وستكون حماس على مستو: وزاد. او اسابيع
اننا لن نفرض فكرنا : الموافقة على اعتبار فوز حماس مؤشرا الى زيادة التشدد في الشرق االوسط، قائال

 السلطة باالنتخابات بعد اكتساب إلىوقال ان حماس جاءت  .الثقافي والديني، بل ستكون حماس متسامحة
لذا . لديموقراطية وتداول السلطة، سينفض شعبنا عناعندما توقف حماس ا, وأوضح بالقول. الشرعية بالمقاومة

رفض اعتبار  ومن ناحية أخرى .هاسنحميو, سنلتزم ممارسة الديموقراطية سواء كنا في السلطة او خارجها
انه محور الممانعة : واوضح. تقوية العالقات بين سورية وايران والمنظمات الفلسطينية محورا متشددا

 ان الحكومة ,بقوله التعامل مع حكومة تشكلها حماس  اسرائيلرفضحول رد و .والصمود والمقاومة
ليس هناك زعيم . ال يخدعك قادتك: خاطب الناخب االسرائيلي قائالواالسرائيلية رفضت حكومة شكلتها فتح، 
ان حركته مستعدة لدمج الفصائل المسلحة، بما فيها أشار إلى  و .يمكن ان يوفر لك االمن وهناك احتالل

 بالنسبة الى موضوع ,مؤكدا. حها العسكري لتشكيل جيش للدفاع عن الشعب الفلسطيني كأي دولة اخرىجنا
اليوم هناك اجنحة عسكرية، قد نتوافق فلسطينيا فنشكل , وقال. ن هناك تحول وظيفيو يكنلأنه كتائب القسام 

 القوى العسكرية الفلسطينية  إن قائالوتابع. اجنحة عسكرية تتحول الى اجهزة امنيةأو  ,منهم جيشا للمقاومة
  .هذه هي المسؤوليةو ,هذا هو الدورفوتقاوم االحتالل، .. المتواضعة هي التي تحمي شعبها

  29/1/2006الحياة 
  
 حماس تسعى لحكومة تلبي متطلبات مصالح جميع االطراف .2

 ان حماس ,لعة مصادر مطهذكرتإلى ما : رام اهللاو غزة من 29/1/2006الحياة  مراسل فتحي صباحلفت 
رجح مراقبون ان  في حين .عرضت على محمود عباس اعطاء ثماني حقائب وزارية لفتح تختارها بنفسها

تشكل حماس حكومة مختلطة ذات غالبية تكنوقراطية تتألف من وجوه مقبولة دولياً وغير مرفوضة اسرائيلياً، 
  .بعضها خدم في الحكومات السابقة

 قررت التخلى عن فتحن  أل نبيل شعث،وق: الفت حداد نقال عن مراسلته 28/1/2006 48 عرب وذكر موقع
السلطة لصالح حماس، ولن تشارك فى الحكومة المقبلة دون االتفاق على برنامج سياسي، اال انها لن تضع 

تقوم بالحكم من خالل ها مؤكدا ان فتح ستتعاون مع حماس مستقبال طالما أن .العراقيل في طريق تشكيلها
لقد , قائالوأكد أن من حق فتح أن تكون معارضة ومنظمة من خالل البرلمان، وأضاف  .ور الفلسطينيالدست

وفي تعقيبه على تصريحات مشعل  .تحملنا مسؤولية المشروع الوطني ولن نتخلى عنه وسيبقى محل اهتمامنا
عداد للعمل المشترك والنوايا نحن نبادله االست, رغبة في مشاركة كافة الفصائل في الحكومة القادمة قالالحول 
إن حماس ستدخل منظمة التحرير، وال تستطيع أن تتنصل من مسؤولياتها، كما أن السلطة عليها  وقال .الطيبة

  .مسؤوليات سياسية أيضا
حركة الجهاد،  أنقول نافذ عزام  :لندن من  علي الصالح عن مراسلها29/1/2006 الشرق االوسط ونشرت
لن نشارك , قائالواضاف  . بشكل جديلمشاركة في حكومة تستند إلى برنامج المقاومةا  لدراسة استعدادعلى

يفترض ان يعقد  يشار إلى أنه .في الحكومة إذا قامت على نفس االسس التي قامت عليها الحكومات السابقة
م فياض الذي سال أما . حول المستقبل الفلسطيني حماساجتماع بين الحركتين في اطار المشاورات التي تجريها
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نحن يمكن ,  من جهتهفقد قالنفى نفيا قاطعا ان يكون قد تلقى أي عروض من حماس بشأن تشكيل الحكومة، 
 في حكومة وحدة وطنية في اطار اتفاق حول برنامج سياسي وامني توافق عليه جميع ةشاركالم فيان نفكر 
لبرنامج السياسي واالجتماعي الذي ستطرحه  بين ا,ربط المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية بينما .االطراف

اما مصطفى البرغوثي فقال ان موقف مجموعته سيكون مرهونا بمدى  .حماس والمشاركة في الحكومة
مع الوحدة الوطنية ومع ائتالف عريض وقيادة باالضافة إلى أننا , استعدادها لتنفيذ برنامجنا سياسيا واجتماعيا

من و .ة، فان ثمة احتماال في ان تشارك في الحكومة لكن ليس من دون شروطلجبهة الشعبي وبالنسبة ل.موحدة
تمكين ل ,غلبيتها من خارج المجلس التشريعيان لدى حماس توجها بتشكيل حكومة أ أكد يحيى موسىناحيته 

مكنت مع القوى المختلفة التي ت النواب من القيام بدورهم في الرقابة والتشريع، مؤكداً أن المشاورات مستمرة
من الفوز، إضافة إلى القوى االجتماعية واألكاديمية المؤثرة بهدف التوصل إلى صيغة للشراكة السياسية في 

 الى ان حماس تدرس ارسال وفد من نوابها الى عدد من البلدان , من ناحية أخرىوأشار .المرحلة المقبلة
 الوفد قد يزور العديد من  إلى أنلفتو. ابات في اإلنتخالعربية واالسالمية، لتوضيح مواقف الحركة بعد الفوز

 .الدول االوروبية في هذا االطار
  
 عريقات يدعو المجلس التشريعي الجديد الى مواجهة األزمة المالية .3

 دعا صائب عريقات أمس المجلس التشريعي المنتخب الى المبادرة لسن قوانين : وكاالت- رام اهللا، غزة
واقترح ان تشمل التخفيضات بشكل اساسي  .زمة المالية التي تشهدها السلطةلخفض االنفاق العام في ضوء اال

 من المجلس الجديد ان يعمل على تفعيل قانون الكسب غير المشروع وإخضاع طلبو .نفقات اعضاء المجلس
   .رقابةلميزانيات المنظمات غير الحكومية ل

  29/1/2006الغد االردنية 
  

 ظيم عمل األجهزة األمنيةحماس تخطط لوضع بنية قانونية لتن .4
قال قيادي بارز في حماس، إن المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد سيقوم بأعداد بنية قانونية لتنظيم : غزة

وأضاف، انه من األهمية بمكان أن يتم اعادة النظر بالطريقة التي تعمل بها . عمل االجهزة األمنية الفلسطينية
واكد أن ذلك ال يعني استبدال .  وفق القانونهااً على وجوب ان يتم ضبط عملاالجهزة األمنية الفلسطينية، مشدد

واشار الى انه  .هؤالء القادة بكوادر من حماس، مشدداً على أن المعيار ستكون الكفاءة والمهنية ونظافة اليد
 والعمل قبل، ضرورة الفصل بين االنتماء التنظيميميتوجب أن تكون احدى المهام الرئيسية للبرلمان ال

  .المؤسساتي، الذي يتوجب أن يتم ضبطه بشكل اخر
  29/1/2006الشرق االوسط 

  
  عباس يطالب بوالء قوات األمن الفلسطينية  .5

 أبلغ قادة األجهزة األمنية أنهم خاضعون له الذي ,تعهدت قوى األمن الفلسطينية بوالئها لمحمود عباس: غزة
ونقل عن مسؤول فلسطيني في  .ع القليلة المقبلة، بقيادة حماسوليس للحكومة  التي ستتشكل في خالل األسابي

اجتماع في المقاطعة، أمر عباس وبوضوح قادة األجهزة بتقديم  نه وخاللأقوات األمن في رام اهللا قوله 
  .تقاريرها له شخصيا

  29/1/2006سي ان ان 
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 غير مسموح لحماس طرد أي عسكري  : قائد الشرطة الفلسطينية .6
 بأن تطرد أحدا أو تقوم بمحاسبة أحد ,هالن عالء حسني امس انه ليس مسموحا لحماس وال لغير أع:ب.ف.أ

 .من افراد الشرطة الفلسطينية
  29/1/2006الخليج االماراتية 

  
  سياسي لن يكون قابال للحياةالخط حماس : عبد ربه .7

لسياسية الوحيدة التي تمثل الشعب أكد ياسر عبد ربه أمس أن المنظمة هي المرجعية ا:  وكاالت- رام اهللا، غزة
، انه ال يحق ألي طرف أن يغير الخط أضافو .الفلسطيني بما في ذلك مسؤولية كل االتفاقيات والمفاوضات

ان الخط في سياق آخر واعتبر  .السياسي للمنظمة بما في ذلك برنامجها السياسي الذي اقره المجلس الوطني
 ستغير في النهاية ها مشيرا الى ان, ما قد يقود إلى انهيار السلطة بالكاملالسياسي لحماس لن يكون قابال للحياة

 . خطها بأسلوبها ولغتها الخاصة
  29/1/2006الغد االردنية 

  
  ما بعد تشكيل الحكومة االردنمناقشة عودة قادة حماس إلى: خيري .8

 حماس إلى األردن عقب  سيناقش عودة قادة عباس أن, السفير الفلسطيني في عمانقال :عمانـ كندة حتر
 , إلى أهمية توضيح حماس لبرنامجها وموقفها من العديد من األمور ونوه.ةيلتشكيلة الحكوما الحركةإعالن 

 ألن تعيين أي ,فوز حماسبوأشار إلى أن السفارات الفلسطينية في الخارج لن تتأثر  .أهمها العملية السلميةو
  .السلطةسفير يعتبر بروتوكوليا من صالحيات رئيس 

  29/1/2006الغد االردنية 
  

 حماس والعالم عباس حلقة الوصل بين: تقرير .9
 بعد يوم واحد من الهزيمة الساحقة التي منيت بها فتح في االنتخابات البرلمانية يجد محمود :د ب أ ـ رام اهللا

ألنها , يهج إلفحماس التي خرجت فائزة في االنتخابات تحتا .عباس نفسه على الرغم من ذلك في موقع مهم
كما أن إسرائيل والواليات المتحدة  .تعلم أنه من خالله هو فقط تستطيع السلطة االتصال بالغرب وإسرائيل

 ألنه بوجود حماس في الحكومة سيكون هو الشخص الوحيد الذي يمكن لتلك ,يهوالدول االوروبية كلها تحتاج إل
ن الطرفين يحتاجان عباس وسيعمل كل منهما على وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أ .الدول التحدث إليه

  التيستجد حماس نفسها عارية أمام العالم وأمام إسرائيل, وأوضحت أنه حال تخلى عباس عن الرئاسة .كسبه
 والواقع أن المخاوف من أن ينفذ هذا ,قبل االنتخاباتكان عباس قد هدد باالستقالة و . العنوان االخيرهتجد في

أعرب مسؤولون في فتح عن اعتقادهم بأن أزمة ستنشب بعد وقت قصير داخل في حين  . بعدالتهديد لم تهدأ
وإلى  . في االنتخابات وأن عباس سيتحمل جزءا من المسؤوليةها إللقاء اللوم على المسؤولين عن فشل,الحركة

يل حكومة من اآلن مهمة صعبة تتمثل في اختيار رئيس للوزراء سيتولى بدوره تشكه يواجه جانب ذلك فإن
على أمل أن تفشل , لحكومة ائتالفولكن فتح أعلنت أنها لن تنضم  .المحتمل أن يلعب دورا في اختيار وزرائها

 أن استحواذها على دركت أن حماس العلم مع . للسلطة مرة أخرى بعد أربع سنواتتهاحماس ما يمهد لعود
  .السلطة سيعني عزلة دولية

  29/1/2006الغد االردنية 
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 نفالت فتحاوي في الشارع قبل تسليم السلطةا .10
 وا من كتائب األقصى لوحاشبانأن : رام اهللاوغزة  من فتحي صباح عن مراسلها 29/1/2006 الحياة نشرت

خسرت فتح التفويض لقد : بالقولاختصر مسؤول فلسطيني الوضع  في حين .بمعاودة الهجمات ضد إسرائيل
وربحت حماس التفويض لكنها غير قادرة بحكم موقفها وخياراتها، على . الشعبي لكنها ال تزال قوة في الشارع

إدارة وضع معقد أمنياً وسياسياً واقتصادياً تستلزم معالجته قدراً من التعايش مع اإلسرائيليين وقدراً كبيراً من 
ي االقتتال في ثمة رغبة في تفاد. المأزق كبير والشارع يزداد التهاباً: وأضاف. التعاون مع الدول الغربية

حماس ال تستطيع احتواء الموقف من دون تقديم ألن . الشارع، لكن الوضع مفتوح على كل االحتماالت
   .لذلكتنازالت تتعلق ببرنامجها وهي ال تبدو جاهزة 

كتائب شهداء األقصى أصدرت بياناً بتصفية زعماء الحركة اذا أن إلى : غزة من 29/1/2006 البيان ولفتت
  .ومة تتزعمها حماسانضموا لحك

  
  أعضاء في مركزية فتح يتهمون دحالن باستغالل مشاعر االستياء لتمرير انقالبه .11

مروان البرغوثي دعا، أمس الى أن  : ا ف ب نقال عنغزة ورام اهللا من 29/1/2006 الغد االردنية نشرت
 اضحمو .ب أوراقها الداخلية ان فتح مدعوة اليوم الى ترتيقائال,  بأسرع وقت ممكنفتحعقد المؤتمر السادس ل

حفاظا على وحدة الحركة وقوتها وعنفوانها ومن اجل التجديد ألطرها القيادية وحفاظا على ه انه يجب عقد
هنأ حماس بفوزها، مؤكدا على ضرورة احترام العملية الديمقراطية  وفي نفس السياق .دورها القيادي التاريخي

مؤتمر خالل اسابيع ان لم يكن اياما لتجاوز الن أمس الى عقد من جهة أخرى دعا محمد دحال و.ونتائجها
 ان  احتماالتافيانو .بعض عباس باالستقالةالمطالبة  رافضا في نفس الوقت .ةهزيمالاالزمة التي نشأت بعد 

  .تتطور االزمة الحالية الى انشقاق في فتح
 فتح وقوف محمد دحالن، وراء الحركة د مصادر متطابقة داخليكأت: رام اهللا من 29/1/2006 الحياة وأضافت

انهم يعدون لعقد المؤتمر العام ه ويقول مقربون من. االحتجاجية التي شبهها البعض باالنتفاضة داخل الحركة
أعضاء في حين أن بعض . ورجح أحدهم انتخاب مروان البرغوثي رئيساً للحركة .نتخاب قيادة جديدة وشابةال

  .محاولة االنقالب عليهم وعلى الحركة مستغالً أجواء السخط السائدةتهم دحالن بااللجنة المركزية 
  
 الجهاد تؤكد أن نتائج االنتخابات تعزيز للمقاومة .12

أكدت حركتا الجهاد وحماس ان نتائج االنتخابات الفلسطينية ستعزز العالقة :  صالح النعامي ـغزة
ة بخيار المقاومة، لن تجعل من مهاجمة اهداف وقال سيد ابو مسامح، إن حماس الملتزم. االستراتيجية بينهما

واستهجن ان يخطر على بال احد ان تمارس حماس القمع . االحتالل سبباً للصدام مع القوى الفلسطينية األخرى
وشدد على ان حركته ستبذل جهودا كبيرة من اجل التوصل مع جميع الحركات . ضد حركات المقاومة

من ناحيته قال نافذ و .لبرنامج وطني مشترك من اجل مواصلة عملية التحريرالفلسطينية، وتحديداً مع الجهاد 
. عزام ان نتائج االنتخابات، تؤكد أن الشعب الفلسطيني امام مرحلة جديدة تماماً، مع كل ما يعنيه هذا االمر

  .مع حماسواعتبر ان ان التشبث بخيار المقاومة هو اكبر قاسم مشترك 
  29/1/2006الشرق االوسط 

  
  مستعدة لعقد شراكة مع حماسفتح : انتصار الوزير .13

صرحت انتصار الوزير بأن فتح مستعدة لعقد شراكة مع حماس في حال اعترفت بـالخط  : غزة ـ سمر خالد 
  .السياسي لفتح واتفاقات السالم التي تم التوقيع عليها

  29/1/2006الرأي األردنية 
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 م الى حماسكتائب االقصى تنفي تهديد مجموعة منها باالنضما .14

 إعالن مجموعة منها في سجن أريحا الدخول في حماس , نفت كتائب شهداء األقصى: عماد أبو سمبل-أريحا
  كتائب االقصىن من يصرح بمثل هذه التصريحات هم دخالء علىأ توأضاف .إذا لم يتم اإلفراج عنهم فورا

 .التي كانت وما زالت ملتزمة بالقرار الفتحاوي
 29/1/2006الحياة الجديدة 

  
  طفالً استشهدوا  خالل انتفاضة األقصى791:تقرير .15

 جرحوا جراء 28,822 طفالً استشهدوا و791أكد مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن : وسمير حمت،غزة
% 3 طفل، دون سن الثامنة عشرة، منهم 4000واعتقلت قوات االحتالل  .االحتالل خالل انتفاضة األقصى

 . منهم رهن االعتقال321إناث، ال يزال 
  29/1/2006الحياة الجديدة 

  
  مسوحات مشبوهة بالقرب من الحدود مع االردن .16

ذكر مصدر أمني مطلع أنه تم رصد تحركات مكثفة خالل اليومين األخيرين : عبد الستار شريدة، طوباس
ين يرافقان مركبة لقوات االحتالل في األغوار الشمالية، وأوضح المصدر أنه شاهد أمس األول جيبين عسكري

مخلفين وراءهم عالمات وإشارات ، إسرائيلية مدنية وقاموا بأعمال مسح استنادا إلى خرائط كانت بحوزتهم
  .باللون األحمر لألجزاء التي قاموا بمسحها

  29/1/2006الحياة الجديدة 
  
  االحتالل يشن حملة اعتقاالت عشوائية  .17

حملـة اعتقـاالت عـشوائية دون إيـضاح         بدأ  يش االحتالل   ذكرت مصادر محلية أن ج    :  ماهر إبراهيم ،  غزة
 .في الخليل اعتقلت قوات االحتالل ثمانية مواطنين خالل عمليات دهم وتفتيش لمنـازل المـواطنين              ف. األسباب

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن قوات االحتالل اعتقلت أيضاً عدداً من المطلوبين في نابلس وبيت لحم بيـنهم                 
من ناحية أخرى كثفت قوات االحتالل المنتشرة في البلدة القديمة من الخليل             . فتح وحماس نشطاء من حركتي    

عمليات احتجاز المواطنين، خصوصاً قبل وبعد صالة الجمعة حيث أن معظم عمليات االعتقال تمت في محيط                
  . انوالحرم اإلبراهيمي وميدان البلدة القديمة القريب من الموقع االستيطاني المسمى بيت روم

 29/1/2006البيان 
  
  أسرى شطة وهداريم وتلموند يشربون المياه الملوثة  .18

أفادت محامية خالل زيارٍة لإلطالع على أوضاع األسرى في كلٍّ من سجن شطة وهداريم وتلموند بأن األسرى                 
كتظـاٍظ  وقالت إن ظروف السجن قاسية جداً حيث يعانون من ا          .هناك يعانون من وضع معيشي مأساوي للغاية      

أن  و .كبير في الغرف ووضع الغرف مزري للغاية وأن المياه التي تصل إليهم ملوثة وغير صـالحة للـشرب                 
العديد منهم ينامون على األرض وال يوجد ما يكفيهم من أسره النوم واألغطية، وأن إدارة السجن ترفض إدخال         

ن الوضع الطبي سيئ جداً وهناك إهمال ومماطلـة    ولفتت إلى أ   .المالبس الشتوية التي تقيهم برد الشتاء القارس      
  .شديدين، موضحة أن األكامول  هو دواء لكّل داء وهذا أكثر ما يصرف لألسير

  29/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 للمدى القصير حماس تظهر سياسة مسؤولة وستحاول لجم اإلرهاب   :موفاز .19
إن حماس وفي هذه المرحلة تظهر مسؤولية للمدى : سبوعية، اليوم قال شاؤول موفاز في جلسة الحكومة اال

وأضاف إن الجهاز الفلسطيني متواجد في حالة ما بعد الصدمة  .القصير والتقدير هو أنها ستحاول لجم اإلرهاب
والسؤال المركزي هو كيف ستتصرف حماس؟ وكيف سيتصرف محمود عباس؟ ومن سيكون رئيس الوزراء 

من : وأضاف .ستخضع اجهزة األمن الفلسطينية؟ ومن سيقف على رأس الواجهة السياسية؟الفلسطيني؟ ولمن 
ولكن بالمقابل هناك تقديرات بأن خائبي اآلمال . الممكن أنه في المرحلة االولى ستلجم حماس الجهاد االسالمي

تها والتخلص من على حماس أن تلغي وثيق: قائالوانهى  .من فتح من الممكن أن يبادروا لعمليات إرهابية
 . سالحها وعندها سنقف مقابل واقع واضح

  29/1/2006 48عرب 
  
 اسرائيل تسعى الى تشكيل جبهة دولية لمقاطعة السلطة الفلسطينية  .20

تواصل اسرائيل منذ اعالن فوز حركة حماس، سعيها الى تجنيد جبهة دولية لمقاطعة السلطة الفلسطينية ووقف 
وكان ايهود . دات ستحول لحكومة سترأسها حركة تطمح الى ابادة اسرائيلالمساعدات بزعم ان هذه المساع

اولمرت، ووزيرة خارجيته ليفني، قد اجريا امس سلسلة من االتصاالت مع العديد من المسؤولين الدوليين 
وحسب مصادر اسرائيلية اتصل اولمرت باالمين العام لالمم المتحدة، وبالرئيس . بهدف تجنيد هذه الجبهة

ان اسرائيل تصر على  لكوفي عنان  ونقل عن اولمرت قوله .رنسي ، فيما اتصلت ليفني بنظيرها الروسي الف
تفكيك حماس والتنظيمات الفلسطينية من اسلحتها، الغاء ميثاق حماس الذي يدعو الى ابادة : ثالثة مبادئ

وحسب المصدر  . فلسطينيةاسرائيل والمصادقة على كل االتفاقيات وااللتزامات التي وقعتها السلطة ال
االسرائيلي فقد ابلغ عنان اولمرت، بان الرباعي الدولي نشر بيانا دعا فيه حماس الى تفكيك اسلحتها، واعرب 

 .عن دعمه للمطالب االسرائيلية، واتفق مع اولمرت على متابعة التطورات معا
  29/1/2006 48عرب 

  
 حماس موفاز يهدد باستئناف سياسة االغتياالت ضد قادة  .21

وقال ان قيادة حماس ليست محمية من . هدد شاؤول موفاز،باستئناف سياسة االغتياالت ضد قيادة حركة حماس
وواصل تهديده  .االغتياالت اذا واصلت ممارسة االرهاب حتى لو كانت تجلس في السلطة على حد تعبيره

وحسب . سرائيل لن يكون محمياكل من يقف على رأس تنظيم ارهابي ويواصل تنفيذ العمليات ضد ا: قائال
 !رأيه فان حماس تعرف اكثر من كل مواطني اسرائيل ما هي قوة اسرائيل في محاربة االرهاب
  28/1/2006 48عرب 

  
  شالوم يطالب الحكومة بالعودة لسياسة االغتياالت ضد قادة حماس .22

. ير أموال السلطة الفلسطينية هاجم سيلفان شالوم، امس الحكومة بشدة بسبب نيتها تحر:نظير مجلي، تل أبيب
وقال انه لموقف غريب ومستهجن فالواليات المتحدة تتخذ قرارا واضحا بحجب المساعدات عن السلطة 

وقال حتى حكومة حزب العمل، . الفلسطينية بينما حكومة اسرائيل تتلعثم وتتجه بوضوح لتحرير تلك األموال
، فكيف يتصرف بشكل مخالف من 2000نتفاضة في سبتمبرجمدت دفع تلك األموال للسلطة في أعقاب تفجر اال

ودعا شالوم الحكومة الى االستمرار في السياسة االسرائيلية القديمة الرافضة ألية . خرج من صفوف الليكود
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بل دعا الى اعتقال نوابها على الحواجز وتصفية من يواصل منهم سياسة دعم . عالقات أو اتصاالت مع حماس
   شالوم حكومة الواليات المتحدة واللجنة الرباعية والرئيس أبو مازن واتهمهم بالمسؤولية وانتقد. االرهاب

  
 .عن اجراء االنتخابات وفوز حماس الساحق فيها

  29/1/2006الشرق االوسط 
  
 نتنياهو يطالب بتجميد اموال الضرائب  .23

يل من الفلسطينيين كي يتم تحويلها طالب بنيامين نتنياهو، بمواصلة احتجاز اموال الضرائب التي تجبيها اسرائ
 ودعا اولمرت، الى التراجع عن تحويل اموال الضرائب بزعم ان االموال ستحول الى ، الى السلطة الفلسطينية

 .حكومة حماس التي تطمح الى ابادة اسرائيل، على حد تعبيره
  29/1/2006 48عرب 

  
 !دوليةالراضي الفلسطينية لوصاية رئيسة ميرتس تطرح خطة تخضع ا .24

تطرح رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون على حركتها غدا، خطة سياسية تعتمد في طروحاتها على وثيقة 
جنيف التي اعدها يوسي بيلين وياسر عبد ربه، وترسخ االحتالل االسرائيلي للقدس الشرقية لفترة انتقالية مداها 

ا لنظام وصاية دولي لمدة عامين، يتم بعدها تدعو الى االنسحاب من االراضي الفلسطينية واخضاعهو ! عامين
استبدال : وحسب خطة غلؤون تكون لنظام الوصاية ثالث مهام !فحص امكانية اقامة دولة فلسطينية مستقلة
تطوير شبكة الخدمات المدنية في السلطة : والثاني.  الفلسطينيينمعقوات الجيش االسرائيلي ومنع االحتكاك 

وتشترط خطة غلؤون اقامة دولة  . ما الهدف الثالث فهو التنسيق مع اسرائيلا. وتوفير خدمات اجتماعية
كما تقترح الخطة تحويل  ! فلسطينية بوقف ما تسميه االرهاب والعمليات واالعتراف باسرائيل وبحقها باالمن

يل ئفحص اسراالمسؤولية االقتصادية وجباية الضرائب الى نظام الوصاية الدولي وبعد انتهاء الفترة المرحلية ت
  !ما اذا نضجت الظروف للتوصل الى اتفاق

  29/1/2006 48عرب 
  

  هرتزليا يكشف مالمح تصفية القضية الفلسطينية  .25
استغل قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين، مؤتمر هرتزيليا السادس بالترويج لبرامجهم          :   ماهر إبراهيم  ،غزة

راب موعد االنتخابات في دولة االحـتالل، فكانـت الخطـط           السياسية القمعية بحق الشعب الفلسطيني، مع اقت      
العسكرية وتقسيم القدس وهضم حق الالجئين واالنتخابات التشريعية وملف إيران النووي من أهم المحاور التي               

ولمح شاؤول موفاز إلى احتمال قيام حكومته بخطوات أحادية الجانب إذا تبين أنه ليس هناك                . تخللت خطاباتهم 
كما تطرقت لفني إلى االنتخابات التشريعية الفلسطينية وقالت إن السلطة أخلت إخـالالً             .  المفاوضات شريك في 

  . لن تشارك في االنتخابات) المنظمات اإلرهابية(بيناً بالتزامها لـ إسرائيل وللعالم، وفحواه أن 
التي سماها خريطة الطريق    بيرتس فقد عرض في المؤتمر رؤياه السياسية االجتماعية،          أما رئيس حزب العمل،   

األخالقية، و فحواها تعويض عادل لكل مستوطن يوافق على ترك بيته في الضفة الغربية، وتنازل عن المناطق                 
كما زعم أنه مستعد للتنازل عن منـاطق فـي الـضفة             . 2010في قصد إلى الوصول التفاق دائم حتى سنة         

كتل االستيطانية الكبيرة ستبقى تحت سيادة إسرائيلية ولكن        ال: وقال . 1967الغربية من دون العودة إلى خطوط       
في حالة استمرار الجمود السياسي، ستفحص حكومة العمل عن إمكان انفصال أحادي الجانب من الفلـسطينيين                

) تنـازالت مؤلمـة   (أما أولمرت فقد أعلن استعداد حكومته لتقديم         . مع إخالء كثير من المستوطنات المعزولة     
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وعرض أولمرت عرضـاً    . ن المناطق التي يعيش فيها أكثر السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية          والتنازل ع 
  واضحاً للنظرية السياسية لـ كاديما على خالف أقوال قالها في الماضي فحواها إن إسرائيل ستضطر 

  
  . إلى أن تحدد مصيرها بنفسها

 29/1/2006البيان 
  

 ئر السبع الكبير إلى متحف تحويل مسجد ب: محكمة العليا تقترحال .26
  اقترح قضاة المحكمة العليا، تحويل مبنى المسجد الكبير في مدينة بئر السبع الى متحف :ياسر العقبي

جاء هذا االقتراح بعد أن رفضت بلدية بئر السبع والنيابة العامة إلسرائيل اقتراحا سابقًا  .للحضارة اإلسالمية
 أن 48وعلم موقع عرب  . إلى مركز ثقافي للسكان المسلمين في بئر السبعمن المحكمة بأن يتم تحويل المبنى

بلدية بئر السبع قررت عدم االستجابة لالقتراح الثاني، حيث من المتوقع أن تقدم اقتراحا آخر يقضي بتحويل 
 .المسجد إلى متحف لجميع الديانات

  28/1/2006 48عرب 
  

 ل  ناشطا استيطانيا عن الخلي21اوامر بابعاد  .27
افاد مصدر امني اسرائيلي، صباح اليوم، ان قائد المنطقة الوسطى في الجيش، وقع اوامر تقضي بابعاد وتقييد 

 ناشطا استيطانيا اسرائيليا في الضفة الغربية خشية تنظيمهم العتداءات على الجيش  خالل عملية 21حركة 
وقالت  . م المباني الثابتة في بؤرة عمونةاخالء المستوطنين من سوق الحسبة في مدينة الخليل المحتلة وهد

ولم تنجح . االذاعة االسرائيلية ان مناوشات وقعت بين الشرطة وبعض المستوطنين الذين رفضوا تسلم األوامر
 . الشرطة اال بتوزيع تسعة اوامر

  29/1/2006 48عرب 
  

  وفاة الحاخام اسحق قادوري خبير القبالنية  .28
 اعوام، احد كبار اساتذة القبالنية، أي       106ذي توفي مساء امس في القدس عن        يعتبر الحاخام اسحق قادوري ال    

وهو عراقي األصل انتقل في شبابه الى فلـسطين ايـام االنتـداب             . تفسير اليهود للتوراة صوفياً بحسب التقليد     
  . ي القبالنيةالبريطاني حيث فرض نفسه، اثر متابعته دراساته في مختلف المدارس التلمودية، أستاذاً كبيراً ف

  29/1/2006النهار اللبنانية 
  

  أوروبا أكبر مانح للفلسطينيين .29
، من الموازنة للسلطةتقدر الهبات التي قدمها االتحاد االوروبي   :نورالدين الفريضي، بروكسيل، القدس المحتلة

رسمية ايما ادوين، إن وقالت المتحدثة األوروبية ال.  مليون يورو سنويا500ًالمشتركة، والبلدان األعضاء بنحو 
وأكدت، أن االتحاد لم يقرر بعد حجم . االتحاد يعد اكبر مانح للفلسطينيين إلى جانب أطراف دولية أخرى

وأوضحت بأن نصف المعونات . المعونات للعام الجاري ألسباب إجرائية داخلية ال تتصل بالشأن الفلسطيني
 . ألسباب عدم تنفيذ الجانب الفلسطيني اإلصالحات المقررةالمقررة لتمويل عمليات اإلصالح جمدت قبل أسابيع

  29/1/2006الحياة 
  

 إغالق معبر المنطار يكبد قطاع غزة خسارة فادحة  .30
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قال البياري، رئيس االتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين في محافظات غزة، ان خسارة : سمير حمتو،غزة
لزراعة جراء إغالق االحتالل لمعبر المنطار لليوم الخامس عشر فادحة لحقت بقطاعات التجارة والصناعة وا

 ألف عامل في 20إال أنه أكّد على أن ما يقارب من , وذكر أنه لم يتم اعتماد حصيلة األضرار .على التوالي
 ألف عامل توقفوا في قطاع صناعة الخياطة 35وأن , القطاع الزراعي توقّفوا عن العمل وتعطّلت شؤونهم

 .مضيفاً أن أضراراً أخرى فادحة لحقت بقطاع التجارة والنقل, يجوالنس
  29/1/2006الحياة الجديدة 

  
 أداء بورصة فلسطين العام الماضي  .31

قال تقرير لمجموعة أطلس االستثمارية عن أداء بورصة فلسطين العام الماضي أن سوق فلـسطين لـألوراق                 
قارنة بأسواق المنطقة،فقد اختـرق مؤشـر القـدس حـاجز           المالية شهد عاما إيجابية محققا بذلك أفضل أداء م        

، 2003 و   2004لعام  % 18ر95و% 54ر40خالل العام مقارنة ب     % 306ر61 نقطة مرتفعا بنسبة     1ر000
  .على التوالي

  29/1/2006الرأي األردنية 
  

 اوروبا تدعو إسرائيل إلى التعاون مع حماس .32
روبية للعالقات الخارجية فالدنر االحتالل االسرائيلي الـى        دعت المفوضة األو  : ماهر إبراهيم والوكاالت  ،  غزة

وقالت آمل ان تظـل اسـرائيل منفتحـة     .التعاون مع حركة حماس في حال قبلت األخيرة بالتخلي عن العنف
االعتراف بدولة اسـرائيل والتخلـي   : وتظهر استعدادا للعمل مع جميع من يحترموا المبدأين األساسيين التاليين       

واضافت ال يمكن ان يكون هناك تسوية حول هذين المبدأين، ولكن اذا برزت فرص جديدة للسالم  .عن العنف
 .فآمل ان تنتهزها اسرائيل

 29/1/2006البيان 
  

  يهود فرنسيون ينددون برفض الغرب لحماس  .33
 إعالم أدانت منظمة االتحاد اليهودي الفرنسي للسالم الحملة التي تشنها دول ووسائل  :هادي يحمد، باريس

 . غربية ضد حركة حماس، وقالت إن انتخاب حماس هو انتخاب لالحتجاج والمقاومة التي ستنهي االحتالل
إن السالم ال يمكن أن يتحقق إال عن طريق المساواة والعدالة اللذين يتحققان بنهاية :  لهابيانفي وقالت المنظمة 

الفلسطينيين وحق العودة لكل الالجئين الفلسطينيين االحتالل وتفكيك جميع المستوطنات وتحرير جميع األسرى 
 . واالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني

  28/1/2006اسالم أون الين 
  

  وز حماس يزيد المخاوف األردنيةف .34
أحدث فوز حركة حماس حالة من الذهول لدى الحكومة األردنية والفعاليات النيابية :  نبيل غيشان،عمان

وحاولت الحكومة األردنية مسك  .وساط الالجئين الفلسطينيين من سكان المخيماتوالسياسية والحزبية وفي أ
العصا من النصف، واعتبرت ان ما جرى عملية ديموقراطية وشأن فلســطيني داخلي، داعية إلى استمرار 

الفتات فقد أفاق أبناء مخيم البقعة على  .لكن القوى الســـياسية والـــنيابية لها رأي آخر. عملية السالم
 فيما جدد أعضاء من الحركة اإلسالمية في ،وشوهد أنصار لـ حــماس يوزعون الحلوى. تهنئ بفوز حماس

 قادة الحركة من العمل السياسي على عالبرلمان األردني دعوتهم الحكومة الى إعادة النظر في قرارها بمن
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 زادت من القناعات الحكومية والشعبية لكن نتائج فوز حماس. األراضي األردنية وإبعاد أربعة من قادة حماس
بضرورة التروي في حل مجلس النواب الحالي ألن أي انتخابات مستعجلة ستؤدي إلى زيادة مقاعد نواب جبهة 

وتنظر األوساط األردنية إلى انتخابات مجلس شورى جماعة اإلخوان المسلمين المقرر  .العمل اإلسالمي
ها بالون اختبار للتوازنات الجديدة داخل الحركة اإلسالمية في األردن  الشهر المــقبل، بأن15اجراؤها في 

على الصعيد الشعبي ترك فوز حماس انطباعا بأن حق العودة  .وبالتحديد العالقة بين أخوان األردن و حماس
  ست سيكون في أولويات حماس على رغم اعتقاد نسبة كبيرة من األردنيين ان الحركة اإلسالمية الفلسطينية لي

  
  .مستعدة لهذا الفوز وغير قادرة على حمل أعبائه في المرحلة المقبلة

  29/1/2006الحياة 
  

 القواسم المشتركة بين األردن وحماس: الذنيبات .35
قال المراقب العام لجماعة األخوان المسلمين أن مرحلة البرود في العالقات بين حمـاس              :  عمان،جمال العلوي 

ت إبعاد قادة حماس تجاوزها الزمن وما بعد االنتخابات الفلسطينية يختلـف عمـا         والحكومة األردنية التي أفرز   
قادة حماس هم األن قادة الشعب الفلسطيني وفق الخيار الديمقراطي الذي اختاره الشعب             : واضاف. قبلها تماماً   

ا لمـساندة  وهم اآلن ممثلون عن الشعب وليسوا ممثلين فقط عن حماس وعلى الحكومة األردنية ان تمـد يـده          
  .األهل في فلسطين واألمر ال يحتاج الى وساطة

  29/1/2006الدستور 
  

 على العالم التعود على فوز حركة حماس : حزب اهللا .36
طالب نعيم قاسم، نائب امين عام حزب اهللا، العالم التعود على فوز حركة حماس، قائال انه ال يمكن للعالم 

 قاسم فان انتصار المقاومة االسالمية بات ظاهرة آخذه في وحسب رأي .فرض شروطه على الشعب الفلسطيني
 . االتساع في الشرق األوسط، وعلى دول الغرب تقبل ذلك ومواجهة ابعاده

  28/1/2006 48عرب 
  

  صلوخ يدعو المجتمع الدولي الحترام الخيار الفلسطيني .37
ب الفلسطيني التي تكرست بنتـائج       المجتمع الدولي امس الى احترام خيارات الشع        اللبناني دعا وزير الخارجية  

سطيني وتكون في خدمة    االنتخابات التشريعية وأيد تشكيل حكومة فلسطينية وطنية تمثل جميع فئات المجتمع الفل           
خابات وعلى العالم   اعتبر سليم الحص ان الشعب الفلسطيني قال كلمته في االنت          من ناحية أخرى،  .  الفلسطينيين

وه ان تتقبل سائر الفصائل الفلسطينية النتائج وتحترمها وتعمل بموجبها فال تقـع              وكل ما نرج   تهان يحترم اراد  
في فخ المتربصين بالقضية الفلسطينية والذين يتعمدون الوقيعة بين حركة حماس ومنافـسيها علـى الـساحة                 

  .الفلسطينية
  29/1/2006الوطن القطرية 

  
 ق األوسطكلينتون يدعو إلى البراغماتية والصبر مع حماس في الشر .38

 . أعرب بيل كلينتون عن أمله في حصول رد دولي براغماتي على فوز حركة حماس في االنتخابات-دافوس 
اال انه أشار الى عملية السالم في ايرلندا الشمالية والى  .وقال انه يتفهم القلق األميركي والدولي إثر فوز حماس

 . اعطاء حماس مزيدا من الوقت للعودة عن مواقفهاما حصل حتى مع السلطة الفلسطينية، في نداء ضمني الى
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لنكن . وقال استغرق سحب السلطة الفلسطينية لهذا البند عدم االعتراف باسرائيل من ميثاقها سنوات
 .براغماتيين

  29/1/2006الغد االردنية 
  

  
  فوز حماس يؤكد فشل استراتيجية بوش للسالم: الواشنطن بوست .39

 لحـل   2002 يونيـو عـام      24اشنطن بوست أن جورج بوش وجه نداء يوم         والبذكرت صحيفة   :  محمد بشير 
نداء جاء بمنح حمـاس فـوزا       الواوضحت أن رد الفلسطينيين على      ،     االسرائيلي الدموي  -النزاع الفلسطيني   

ونقلت الصحيفة عن محللين ومسؤولين امريكيين قولهم ان نتائج االنتخابـات    . كاسحا في االنتخابات التشريعية   
وأن الواليات المتحدة التستطيع التعامـل مـع        ..  فشل استراتيجية إدارة بوش للسالم في الشرق االوسط        أكدت

  . حركة تصفها وزارة الخارجية االمريكية باالرهابية
 29/1/2006عكاظ 

  
  اوغلي يدعو المجتمع الدولي الحترام نتائج االنتخابات الفلسطينية .40

مي اوغلي الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية الى اتمـام عمليـة           دعا االمين العام لمنظمة المؤتمر االسال     
ودعا حماس الـى     . انتقال السلطة بنفس النضج واالسلوب الحضاري وبشكل سلمي واحترام التعددية السياسية          
وطالب المجتمـع    . التعامل الواقعي مع دواعي السياسة الدولية حفاظاً على حقوق الشعب الفلسطيني ومكتسباته           

الدولي باحترام نتائج االنتخابات التي تعبر عن الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني واالستمرار بدعم عمليـة               
  .السالم

  29/1/2006عكاظ 
  

 ما لها وما عليها  .. انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني .41
   محمد خالد األزعر . د

م حول صلة االحتالل ع حد للتناظر المحتد، وضمجلس التشريعيلال يعني إجراء االنتخابات الثانية ل
االستقالل أم اإلصالح السياسي والتحول :  وال يقدم إجابة نهائية عن السؤال المتعلق بأيهما أوالً.بالديمقراطية
 .الديمقراطي؟

على اعتبار أن  فبعد االنتخابات سيظل هناك من يشكك في مدى شرعية ومشروعية وسالمة هذا اإلجراء،
كما سيبقى من .  كركن من أركان النظام الديمقراطي، تقتضي وجود المواطن الحر في وطن حراالنتخابات

جانب آخر من يدفع بأن ما ال يدرك كله ال يترك جله، وأن االحتكام لالنتخابات بين يدي سلطة تمارس بالفعل 
ضطلعون بهذه بعض صالحيات الحكم والسياسة واإلدارة أفضل بكثير من أية آلية أخرى لتصعيد من ي

ويقينا تنطوي كل واحدة من الرؤيتين في حد ذاتها على قدر كبير من الصواب؛ األمر الذي يبرز . المهمات
تعقيدات الحالة الفلسطينية وحيرة المعالجات الجادة التي تتطلع إلى تكييف عقالني مقنع لدور االنتخابات 

االستقالل والتطور : ين للحركة الوطنية الفلسطينيةالتشريعية الماثلة في تحقيق أو معاكسة الهدفين السامي
 .الديمقراطي

في غير هذه الحالة، أثبتت التقاليد والسوابق أن االحتالل والديمقراطية ضدان ال يلتقيان، وأنه ال يمكن غشيان 
ن ومن المعلوم أ .االنتخابات النزيهة في أي كيان يخضع لالستعمار بمعزل عن تأثير القوى االستعمارية

االستعمار الصهيوني لم يشذ عن هذه التقاليد؛ بل سجل لنفسه مقاما متقدما، عندما جاهر إلى مستوى التواقح 
الفج بتدخله في الحدث االنتخابي الفلسطيني، بأن حاول تحديد من يحق له المشاركة من عدمها، وكذلك بحديثه 
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ن من الصحيح أن إسرائيل فشلت في إمالء وإذا كا .عمن يقبل وال يقبل كمفاوض وشريك في التسوية الحقا
شروطها في هذا اإلطار، فإنه من الصحيح أنها ستحتفظ لنفسها بمبدأ التدخل المباشر وغير المباشر على 

  .مضمار العملية السياسية الفلسطينية، ولن تعجز عن ابتداع الوسائل الالزمة لذلك في أي وقت تراه مواتيا لها
  
  

 :انتخابات منقوصة
قا من هذه التفصيالت ونحوها، يحق االقتناع بصحة رؤية المرتابين في بلوغ االنتخابات لغاياتها المرجوة انطال

ثم إن هذه الرؤية تكتسب صدقية كبرى إذا ما استطردنا إلى سلبيات أخرى . فلسطينيا، ما دام االحتالل قائما
وكان من المحتمل التساهل . ة وغزة والقدساعترت هذه االنتخابات، كاقتصار المشاركين فيها على أبناء الضف

األول هو إحياء دور منظمة التحرير والسيما مجلسها الوطني، كمؤسسة : مع هذه النقيصة في وجود شرطين
والثاني، امتناع السلطة ومجلسها التشريعي عن الزحف على صالحيات المنظمة، ورد . مرجعية للسلطة

رطان كانا في األصل الضمانة التي طرحت يوم نشأت السلطة؛ ألجل فهذان الش .االعتبار لميثاقها الوطني
ونحسب أن . صيانة وحدة الكينونة السياسية الفلسطينية وصفتها الجامعة للفلسطينيين في الوطن والمالجئ

 ويثير المخاوف من تعدد المصائر بين ,غيابهما من بيئة الحدث االنتخابي، ال يطمئن العاطفين على هذه الوحدة
 !.لداخل والخارجا

على أن هذه الدفوع والمحاذير القوية، ال تنفي حكمة الرؤية والرأي اآلخرين المنحازين إلى إيجابية األخذ 
مشاركة قوى : باالنتخابات وعدم نبذها بالمطلق، وبخاصة في ضوء الخصائص التي ميزتها هذه المرة، ومنها

وعلى رأسها حماس، ووجود ضغوط شعبية ونخبوية تدفع المعارضة المستعصمة بخيار المقاومة بكل أنماطها 
باتجاه دمقرطة السلطة وشدها أكثر إلى الخيارات والثوابت الوطنية وتطهيرها من الفساد والمفسدين، وضرورة 
االستجابة لنداء الديمقراطية الخارجي درءا لفكرة أن إسرائيل هي واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق 

 لجدارة الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل، ووفاء ببعض استحقاقات عملية التسوية مع األوسط، وإثباتا
ويمكن الذهاب مع أصحاب هذا التقدير إلى أبعد من  .الحذر من االنجرار إلى األجندة الخفية لهذه الضرورة

ما زالت الفرص متاحة هذا؛ وهو أن ترجيح وقوع سلبيات االنتخابات على إيجابياتها ليس قدرا مقدورا؛ إذ 
لتفعيل قضية إلزام السلطة ومؤسساتها بمرجعية منظمة التحرير، والدعوة إلى تجديد شرعية المجلس الوطني 
باالنتخابات في المالجئ، وبيان مخاطر القطعية بين الداخل الفلسطيني والخارج على الدول المضيفة لالجئين، 

  .ى المجهول إذا ما تكرست مثل هذه القطيعةالتي ستعاني من انفالت ماليين الالجئين عل
 :مكونات المجلس الثاني

بغروب شمس المجلس التشريعي األول، ذهبت إلى غير رجعة وحدانية سيطرة فتح على األغلبية النيابية، وهى 
 وكانت هذه السمة قد أضرت بكل. الخاصة التي الزمت العملية السياسية الفلسطينية في المنظمة ثم في السلطة

وإجماال، فإن النتائج االنتخابية أدت إلى تطعيم المجلس الجديد بدماء قوية يافعة  .من فتح والنظام الفلسطيني
وبالتالي أضحت . تنظيميا، أثبتت جدارتها الوطنية الثورية وانضباطها الخلقي، وطهرية أياديها وسلوكياتها

ضة إلى جوف النظام بصفتهم القوى واألكثر حماس وأخواتها من الحركات التي انتقلت من مشاغبات المعار
على أن ذلك لن يمر دون أن يترك تداعيات إيجابية على أعضاء فتح الجدد، الذين لم . فاعلية داخل المجلس

 .يعودوا القوة األولى من حيث الحجم والتأثير، ما سيدفعهم إلى تحسين األداء تزكيةً ألنفسهم ولحزبهم
الرؤى واالجتهادات الوطنية على من يتحدث باسمها ويعبر عنها رسميا وعلى وضمن هذا المستجد ستعثر كل 

وسينتهي جدالً عهد اتهام هذه القوة أو النخبة أو تلك بالمزايدة أو المناقصة على النظام من خارجه دون . المأل
ن كان شعارا تحمل المسئولية، وقد يتحول مفهوم شركاء في الدم شركاء في القرار إلى حقيقة سياسية بعد أ
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وكذا من ... هذا إذا لم تأخذ حماس مكانة فتح من حيث الحجم والمكانة. تعبويا يلهب الحماسة من خارج النظام
 !.حيث السلوك الذي أوردها موارد التراجع واالنحسار الجماهيري

 :الشواغل والملفات
جأة وأخرى مستجدة ملحة، قد لكثرة ما سيجد النواب الجدد أمامهم من ملفات متراكمة لقضايا عالقة ومر

وألهداف إجرائية تتصل بتسهيل التأمل في انعكاسات  يستشعر بعضهم أنهم بصدد أعباء وهموم فوق الطاقة،
أعمال المجلس، يمكن تصور هذه األعمال وقد انصبت على معالجة ثالثة ملفات ثقيلة تتعلق بقضايا االستقالل 

إذا أحسنا الظن بالتعامل مع هذه القضايا في ضوء المستجدات و .والتحول الديمقراطي والتنمية الشاملة
وإفرازات االنتخابات التي وضعت من هم أقل خبرة عموما من مختلف األطياف في موضع المسئولية األولى، 
فسوف نالحظ أنه على صعيد الهم التحرري، سيوفر المجلس للقيادة الفلسطينية معارضة شرعية تسعفها أمام 

ومن المقدر أن تفلت السياسة الفلسطينية من زمن وسيطرة الحزب الواحد . رجية متعددة المصادرالضغوط الخا
والتصورات أحادية الجانب، وتقترب بمسافة معقولة من مبدأ تالقح األفكار واصطكاك اآلراء وإخراج 

ي ألداء من هذا وكشرط ضرور .القرارات بعد تدبر معمق، مع تحسب القيادة للرقابة والمحاسبة الحقيقيتين
القبيل قد يتعين على قوى النظام الفلسطيني التوافق على أهداف حركتهم التحررية ووسائل اجتراحها، ووضع 

 .خطوط حمراء وخضراء لما ينبغي وما ال ينبغي إتيانه على صعيدي التفاوض والمقاومة
التشريعية الجديدة، حيث التعددية وعلى جبهة اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي، فمن المؤكد أن البنية 

وفي المناسبة، . التنظيمية، ستمنح رموز اإلصالح والغيورين على محاربة الفساد فرصا أوسع للحركة والفعالية
يفترض أن تتعمد رهبة السلطة القضائية باعتبارها الحارس على القانون والنظام، بمعزل عن هيمنة الحزب 

وال يستبعد على صعيد مهم آخر أن تنعكس هيكلية المجلس التشريعي وما  .الواحد التي نزعت هيبتها مطوالً
: وهنا يصح أن يثار احتماالن. يتصل بها من إعادة ترتيب المكانات بين القوى السياسية على المجال التنموي

دي من قبل أولهما متشائم، خالصته إمكانية التضييق على المجتمع الفلسطيني جراء تقليل مستوى الدعم االقتصا
. الدول المانحة، ومخاوف المستثمرين من إلقاء ثقلهم في ساحة قد تتعرض لهبوب مزيد من رياح التوتر

والثاني أكثر تفاؤالً، انطالقاً من احتمال خضوع الموارد الفلسطينية الداخلية للرقابة والضبط وحسن اإلدارة 
 .ثمارات على عكس المتوقعن المشهد السياسي الجديد قد يشجع االستأ حيث. والتوجيه

  28/1/2006اسالم أون الين 
  

  ولكن أي حماس؟.. وفازت حماس .42
  رجب طيب أردوغان

تالحقني االسئلة حول فوز منظمة حماس في االنتخابات، وعن الدور الذي يمكن أن ألعبه في هذا الصدد، على                  
ب اسـالمي، بتقـدير يريـد أن        خلفية تذهب بالطبع الى أني أنا نفسي رئيس وزراء وصل الى الموقع من حز             

أقول فـي    .يستكشف إمكانية امتداد هذا الدور المزمع، لجهة بلورة أفق يحتمل عالقة ما بين حماس وإسرائيل              
ويجب ان نحترم قرار الـشعب الفلـسطيني سـواء          , لقد فازت حماس بالفعل   : إجابتي على مثل تلك التساؤالت    

أنه وإذا ما كان للواقفين في الخارج أن يتـصرفوا أو يتخـذوا             ومن هنا يذهب تقديري الى      . أعجبنا ذلك أم ال   
أما على صعيد أفق العالقة بـين        .مواقف تتسم بالتحامل، فإن ذلك سيضر بال جدال بتلك العملية الديموقراطية          

حماس واسرائيل، فتقديري يذهب الى أن على الطرفين التخلي عن العادات والممارسـات القديمـة المعروفـة             
وفي المقابل فمن الـضروري     . لكي يمكن لعملية الديموقراطية ان تأخذ مسارها أو قل يمكنانها من ذلك           بينهما،  

كما يجب علـى حمـاس ان       . لكل من حماس وإسرائيل قبول وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا الى جنب           
لطريقة فإن قول اسرائيل انهـا      تفهم ان عدم االعتراف بإسرائيل سيضر بعالقاتها الدولية في المستقبل، وبنفس ا           

  .ال تعترف بنتائج االنتخابات قول خاطئ ويصب في خانات سلبية
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أما حول جزئية دور تركيا أو التوسط بين الطرفين، فال أنفي أنه يمكننا، بسبب عالقات تركيا الجيدة مع كـل                    
لدور مع برويز مشرف، واعتقـد      وال أذيع سرا أنني قد ناقشت هذا ا       . من اسرائيل والفلسطينيين، التوسط بينهما    

  .ان منظمة المؤتمر االسالمي يمكنها ان تعلب دورا مهما في هذا االتجاه
وإذا كانت هناك من إضافة مستحقة في سياق ما هو فلسطيني ـ فلسطيني، فتقديري ان دعوة حماس لمنافستها  

ا أن دعوة فتح لالنضمام الى تحـالف        فتح بالعمل معا، ال يمكن تخطيها باعتبارها خطوة في غاية االهمية، مثلم           
في غاية االهمية ايضا لداللته البرغماتية، اذا ما وضعنا في االعتبار عدم اضطرار حماس للقيام بذلك بـسبب                  

وأركز على جزئية البراغماتية هذه الن الديموقراطية وفي نهاية المطاف هي نظام            . االغلبية التي حصلت عليها   
 هنا، وعندما قلت ان على حماس التخلي عن ممارستها وتقاليدها السياسية الماضية،             ومن .للتسامح وإعالء قيمه  

فإن ذلك هو ما عنيته، فهم سيتولون االن حكم دولة، ومن الواضح، في الدولة، من الذي يحمل السالح ومن ال                    
ا صريحة أيضا،   يحمله، وأقولها صريحة هنا، أن قوات االمن فقط هي التي يجب ان تكون مسلحة، مثلما أقوله               

بأنه على كل من يجري محدثات أو يتحادث مع حماس ان يؤكد على هذه النقطة وهـذا الموقـف الـذي أراه                      
وفي المقابل، اعتقد، انه وعبر مثل تلك العملية بتداعياتها، سنجد أن حماس ستتحرك في اتجاه الوسط،                 .أساسيا

  .ن منظمة أو تنظيم سياسيعهيك ولنا أن نسجل هنا حقيقة أن التطرف لن يفيد أي شخص، نا
وأما في ما يتعلق بمواقف اآلخرين التي استبقت النتائج، وأعلنت المواقف المسبقة من حمـاس، فتقـديري أن                  

فقـد  . منهج خاطئ من اصله، ولسبب بسيط، وهو أن حزب حماس ليس هو حكومة حماس  ها  رفض الحوار مع  
يغير من آليات حماس وطرق نظرها لألمور كافة، مثلمـا          جرت انتخابات تشريعية، وهذا األمر في حد ذاته س        

وخالصة القول هنا، إنني مـع الـرأي القائـل ان           . سيغير الطريقة التي يجب ان يتعامل بها العالم مع الحركة         
ان مـسؤولياتها اآلن باتـت   حماس في السابق وحماس اآلن مختلفتان، على أرضية الواقع الـذي يقـول لنـا         

بالضرورة مختلفة، وذلك واقع يفرض على الجميع ضمن ما يفرض من أمور كثيرة التحلي بالـصبر لـبعض                  
  .الوقت حتى نرى ما ستفعله حماس، وأظن أن ذلك من أبجديات منطق النظر السياسي

  28/1/2006الشرق األوسط 
  

  فلسطين وقد وقعت في قبضة حماس .43
  صالح بشير

أغلبية برلمانية في سلطة كسيحة، دون الدولة، منزوعة : ذي أحرزته حماس، زهيد بالمقاييس الماديةالفوز ال
، وال يتوقع لحكومة تشكلها أن تجترح، 1967السيادة، ال تسيطر إال على جزء من أراضي فلسطين المحتلة في 

ما لم تفلح في إنجازه !  إسرائيلناهيك عن إزالة دولة, على صعيد استكمال السيادة وبلوغ االستقالل الناجز
  .حكومات السلطة الوطنية المتعاقبة

 يظل زلزاال، حدثا بالغ الخطورة، يكلل ويمظهر تحوالت كانت تجري في األعماق، وينذر أو يبشر ها لكن فوز
ا إلى فالفوز يمثل جديدا، حتى بالقياس إلى تقاليد حركة اإلخوان المسلمين وإلى تاريخها ونظرته. بأخرى آتية

 راهنا وفي ذلك تحول كبير، يتعذر. حماس أضحت على مشارف تنكّب مهام السلطة مباشرةف. العمل السياسي
التكهن بما إذا كان استثنائيا وموضعيا، أو ما إذا كان أمارة على تحول أشمل في منحى اإلخوان المسلمين، 

إذ هي . س ينبئ عما هو أهم وأبعد غوراغير أن فوز حما .علما بأن االحتمال األخير هو الذي يبدو مرجحا
فقد انتزعت بذلك . المرة األولى التي تتمكن فيها حركة إسالمية من تمثيل القضية الفلسطينية ومن تجسيدها

راية تلك القضية من القوى والتيارات التي تصدت لتمثيلها حتى اآلن في الفضاء العربي، فكادت تحتكره، نعني 
فإذا كان من غنم حقيقي حققته حماس .  حركات التحرر الوطني، أو التيارات القوميةفتح المنتمية إلى سوية

ومن ورائها اإلسالم السياسي، فهو ال يتمثل في تلك األغلبية البرلمانية، ضمن سلطة وطنية معلوم مدى هزالها 
ركزية، بصرف النظر ومحدوديتها، بل في أنها توصلت الى إيالء اإلسالم السياسي منزلة التجسيد للقضية الم
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فحماس لم تفز في االقتراع األخير على حزب سياسي . عما بذله، من وجهة نظره ووفق رأيه، في سبيلها
اإلمتيازي في الحياة السياسية الفلسطينية، على نحو مبرم ال رجعة  فتح واألرجح أن الهزيمة أنهت موقع. عادي

  .ية بين سائر القوى القائمةفيه، وإن أبقت عليها كقوة سياسية آيلة إلى العاد
النتصار، وهذه لن تكون، في المستقبل المنظور، لصالح القضية لتبقى التبعات السياسية اآلنية أو المباشرة 

وهي ستزداد تشبثا . إذ ستمعن إسرائيل في الترويج النعدام شريك فلسطيني تدخل معه في تسوية. الفلسطينية
 ستجد سهولة أكبر في حيث. حت تواجه حكومة فلسطينية تشكلها حماسبتلك الفكرة وتلويحا بها إذا ما أض

 بمنع ةطالبالمولعل ذلك ما جعل أولمرت، يتراجع عن . قصةهذه الإقناع عالم خارجي، لم يرقْه نجاح حماس، ب
المضي في حل أحادي الجانب، تتصوره وتنفذه إسرائيل مما يمكنه من حماس من المشاركة في االنتخابات، 

  .ةمنفرد
لذلك قد ال تكون تلك الفكرة التي يميل قادة فتح، على ما يبدو، إلى ترجيحها، والمتمثلة في ترك حماس تحكم 

فالحركات أو الفصائل الفلسطينية، مدعوة اآلن، بعد هزة االنتخابات األخيرة، وأكثر من . منفردة، بالفكرة الجيدة
وطنية جامعة، كان يتوجب أن ينصرف الجهد أي وقت مضى، إلى التوصل إلى صياغة إجماع، على أسس 

والحال أن رجاالت  .إليها منذ أن بدا واضحا أن فتح ما عادت لب الوطنية الفلسطينية كما كان شأنها من قبل
السلطة الفلسطينية، بالرغم من كل المآخذ عليهم وهي كثيرة، ال يزالون من يمتلك مفاتيح التعاطي مع العالم 

ليميا، يحوزون في ذلك الصدد على التجربة وعلى العالقات وعلى قبول العالم، وهو بداهةً الخارجي، دوليا وإق
لذلك فإن ضربا من حكومة وحدة وطنية، تستند إلى وفاق بين مختلف . ما تفتقر إليه حماس افتقارا تاما

يا للوطنية الفلسطينية، األطراف الفلسطينية حول قضايا التسوية، وحول التحديد العميق والدقيق لما هو متاح حال
  .وما هو متعذر أو بعيد المنال، قد تكون األمل الوحيد في خالٍص مرتجى

  29/1/2006الحياة 
  

  أصاب عريقات .44
  عبد الرحمن الراشد
. في كالم مباشر، طالب صائب عريقات من حماس المنتصرة، ان تعلن بشكل واضح موقفها ومشروع عملها

  حترامها شرط توارثي واجب على الحكومة الجديدة، فما رأي قادة حماس؟فالحكم ملزم باتفاقيات دولية وا
في منفاه في دمشق لم يقل جديدا خالد مشعل، في مؤتمره الصحافي، سوى ان حركته، حماس، مستعدة للتفاهم 

. دهاواإلسالمية هنا ال نظن انه يقصد بها نيجيريا او اندونيسيا، بل ايران وح. مع الدول العربية واإلسالمية
فأي تفاهم يمكن لحماس ان تتوصل اليه مع الدول العربية واإلسالمية؟ ال توجد هناك تفاهمات يمكن ان تفرزها 

اغلبية ستنصح حماس بإكمال المفاوضات بمشاركة رموز السلطة . االتصاالت، سوى واحدة من اثنتين
ودول أخرى، أي . ها اصبحت هي السلطةالمهزومين، واحترام االتفاقيات السابقة، وتسليم سالحها للسلطة، ألن

ايران، ستوصيها بان تضرب بعرض الحائط بكل االتفاقات، وال تسعى وراء المفاوضات، وان تزيد من 
وهذان الرأيان ال تحتاج حماس لمعرفتهما ان تنتدب سفراءها الى الدول . تسلحها استعدادا لجوالت حرب مقبلة

لكن، كما تحدث عريقات، فان حماس دخلت االنتخابات، وبالتالي . بلالمعنية لسماعهما ألنها سمعتهما من ق
ان ارادت التهرب منها فعليها ان ترفض ادارة حكومة لها خطوط ال تتقاطع مع . صارت عليها التزامات

  .خطوطها والتزاماتها السياسية
ة الطريق، وما تم حماس تتهرب حاليا من أخذ مواقف واضحة وعلنية في قضايا التفاوض وااللتزام بخريط

التوقيع عليه مع اسرائيل، وتتهرب من اعالن موقفها تجاه االدارة األمنية للسلطة، ضمن صالحيات محتملة لها 
فقد كانت حماس في الماضي تندد بسلطة فتح يوم . تعني اوتوماتيكيا انها مسؤولة عن أي خروقات مع اسرائيل
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ل تمتنع التزاما باالتفاقات؟ أم ستسهل على مسلحيها االشتباكات ه. كانت تمنعها او تالحقها، اآلن ماذا ستفعل
  إن فعلت ستعلن اسرائيل فورا الحرب على السلطة وستندلع معارك طاحنة؟. العسكرية

لهذا ال يمكن ان تتهرب حماس عن االجابات الصريحة من باب المراوغة السياسية، ألنها ستضع نفسها 
فهي ورثت مؤسسة سياسية عليها التزامات واضحة، . ود رؤية واضحةوالمنطقة في مواجهات بسبب عدم وج

  حتى انه الى اخر يوم توفي فيه عرفات، ظل يشجب بوضوح اي عمل عسكري فلسطيني، ويسميه ارهابا، 
  

عمليات مباركة ان .. اآلن ماذا ستسميها حماس. وفعل خليفته ابو مازن الشيء نفسه. وكان ذلك يزعج حماس
   او من الجهاد؟هامنفعلتها كوادر 

  29/1/2006الشرق االوسط 
  

 األردن والسيناريو األسوأ .45
  محمد أبو رمان

أمس لم تزد . حالة من الغموض والقلق تسيطر على قراءة المشهد السياسي الفلسطيني في المرحلة القادمة
ن المشروع السياسي تصريحات خالد مشعل إال تعقيدا لالحتماالت المتوقعة؛ إذ أكد، مرة أخرى، على الجمع بي

في حين أكدت التصريحات الصادرة عن فتح . والمقاومة المسلحة، دون أن نتمكن من تفهم تطبيق ذلك عمليا
عدم المشاركة في الحكومة القادمة، وترك حماس وحيدة أمام استحقاق خطير وكبير ال تبدو حماس مؤهلة 

ة داخلية وخارجية وإما لظروف تتعلق بالحركة لمواجهته وحدها، بأي حال من األحوال، إما لظروف موضوعي
 .ذاتها

السيناريو األفضل، الذي يدفع بالشعب الفلسطيني لألمام، هو قيام حكومة وحدة فلسطينية على قاعدة الشراكة 
لمتداولة تطرح صيغة أقرب إلى الحكومة التكنوقراطية، وتقف وراءها كل اوقد بدأت بعض التحليالت . الوطنية

تح ومختلف القوى السياسية الفلسطينية، ويجري الحديث في هذا السياق عن عملية توزيع أدوار من حماس وف
 .بين الجميع، وعن وحدة الموقف الوطني والسياسي الفلسطيني أمام العالم الخارجي وإسرائيل
 والمصلحة الوطنية بالتأكيد إن نجاح الفلسطينيين باالختبار الديمقراطي، يدفعنا جميعا لترجيح سيادة منطق العقل

لكن في المقابل، ال يمكن أن نستبعد، تطور األمور نحو السيناريو األسوأ، وأثر . لدى القوى الفلسطينية المختلفة
في هذا السياق فإن السيناريو األسوأ يفترض تصلب كل من . ذلك على الداخل الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها

رار حماس على خطابها السياسي الحالي، ورفض فتح المشاركة في حماس وفتح في مواقفهما السياسية، وإص
الحكومة، مع ظهور بوادر واضحة الزدواجية السلطة، بين الرئاسة واالجهزة الحكومية واألمنية التي تسيطر 

بناء على ذلك فإن . عليها فتح من ناحية، وبين الحكومة التي يفترض أن تسيطر عليها حماس من ناحية أخرى
مخرجات المتوقعة هو تطور الصدامات والمواجهات المسلحة بين الحركتين وانهيار الوضع األمني أحد ال

 .والسياسي في آن معا، ومن ثم االستسالم لعجز القوى الفلسطينية عن إدارة الوضع الداخلي
طينيين غير في هذه الحالة، ستكون إسرائيل المستفيد األكبر، وستسعى مباشرة إلى مخاطبة العالم بأن الفلس

 مضطرة، حماية للحدود الدنيا من أمنها، أن تمضي سريعا هامؤهلين لقيام الدولة وإدارة شؤونهم الذاتية، وأن
. بخطة الفصل أحادي الجانب، وأن تقوم بضربات وقائية ضد القوى الفلسطينية التي يمكن أن تمثل خطرا عليها

يل واالتحاد األوروبي إلى مطالبة الدول العربية القيام بدور وسيدفع الوضع الفلسطيني بالواليات المتحدة وإسرائ
أمني وسياسي في المناطق الفلسطينية، وهنا سيتم الحديث عن المهمة المصرية في غزة، والمهمة األردنية في 

 . الضفة الغربية
عود بنا إلى هاجس وما يعنينا في األردن أن هذا السيناريو ي. ربما يصدم هذا السيناريو البعض ويرونه متعسفا

فالدور األردني في الضفة الغربية ال يمكن أن يقف، على المدى البعيد، عند مستوى مئات رجال . الوطن البديل
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األمن الذين يضبطون الوضع الداخلي في الضفة، إذ ال يمكن التعامل مع ماليين الفلسطينيين ككتل بشرية بال 
، لكن الفرق، هنا، أن هذه التطلعات ستكون باتجاه األردن، وهو أية تطلعات وأمال ومصالح اقتصادية وسياسية

   .ما ينسجم مع مشروع الترانسفير الناعم
  .  واضح ال تأويل فيه، ويتمثل برفض القيام بأي دور أمني وسياسي في الضفة الغربية االردنيالموقف الرسمي

  
 فتح القنوات مع حماس والقيام بدور وسيط، كما أن المصلحة الوطنية تقتضي أيضا مسارعة الحكومة إلى إعادة

 .في األيام القريبة القادمة، بينها وبين فتح، ومنع تطور األحداث باتجاه السيناريو األسوأ
  29/1/2006الغد االردنية 

  
 فوز حماس ومالمح جديدة للمشهد الفلسطيني  .46

 بشارى دوماني    
ي التاريخ السياسي الفلسطيني، باعتباره سجل نهاية  كأحد المواعيد المهمة ف2006 يناير 25سيدخل تاريخ 

حقبة دامت نصف قرن تميزت بهيمنة الثقافة السياسية العلمانية على الحركة الفلسطينية الوطنية ودشن عهدا 
وال أعتقد أن نتائج االنتخابات الفلسطينية التي جاءت بحماس إلى السلطة بعد سنوات من . جديداً غير مسبوق

لمعارضة والعمل المسلح سوف تنحصر في األراضي الفلسطينية المحتلة، بل ستتعداها إلى عموم وقوفها في ا
منطقة الشرق األوسط، وستطال أيضا باقي الحركات العالمية التي تنشد التغيير، لما أصبحت تشكله القضية 

ر، وإلى ما بات يشكله الفلسطينية من رمز يحيل إلى الجانب القاتم من الحالة السياسية في العالم المعاص
 .الصراع في فلسطين من آلة قياس تجس طبيعة السياسات واتجاهها في القرن الحادي والعشرين

 سيطرتها على أغلب مؤسسات , حماس للحياة السياسية الفلسطينية بهذه الطريقة غير المتوقعة إكتساحويعني
 تطبيق برنامجها السياسي على أرض يهان علالسلطة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وسيتعي

 .الواقع بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، ويساهم في تحسين أوضاعه المعيشية المتردية
 للسلطة سوف يمتد أثره إلى مناحي الحياة األخرى، ال سيما الجوانب الثقافية واالجتماعية ئهاوال شك أن اعتال

ل الشخصية، ثم المسائل األخالقية التي كانت تسعى في السابق إلى التأثير مثل المناهج الدراسية وقانون األحوا
أن حركته تعتزم، أسلمة المجتمع من حركة ال ويندرج في هذا اإلطار ما تردد على لسان أحد قيادات .عليها

ير  مع إسرائيل فإنه ال شيء جوهريا سوف يتغحماس أما فيما يخص طبيعة العالقة التي ستجمع .الفلسطيني
عدا أن األقنعة سوف تسقط وتنكشف الحقيقة المتمثلة في أن كلمات مثل برلمان وحكومة ال تكتسي معنى حقيقيا 

   .هعلى أرض الواقع إال في ظل سيادة فعلية يتمتع بها الشعب الفلسطيني فوق أرض
ركة ليست مسؤولة في واليوم وقد فازت حماس وتغير المشهد السياسي الفلسطيني، يتعين علينا اإلقرار بأن الح

حد ذاتها عن تقويض عرى السلطة وفتح، بل يعزى ذلك إلى عدم احترام الجانب اإلسرائيلي اللتزاماته في 
عملية السالم ونكوصه المتكرر عن تعهداته لالنسحاب من األراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة 

قاسية التي منيت بها جراء الجشع الذي ميز بعض أجهزتها ومن جهتها ساهمت فتح في الهزيمة ال· وقابلة للحياة
 ويحط من قيمتها في أعين ,تهاما أعماها عن إصالح األخطاء والنأي بنفسها عن الفساد الذي بات يلطخ سمع

 وكل ما أخشاه اليوم بعد فوز حماس أن تواصل إسرائيل خطواتها أحادية الجانب بحجة عدم .الشعب الفلسطيني
لسالم ما سيتيح لها فرصة مواتية لفرض المزيد من الحقائق على أرض الواقع في تجاهل كلي وجود شريك ل

 هذا ولن نستطيع فهم نتائج االنتخابات الفلسطينية دون النظر إلى الصورة في .لحقوق الشعب الفلسطيني
ة على نحو كارثي  فبعد التوقيع على اتفاق أوسلو تدهورت حياة الفلسطينيين في األراضي المحتل.شموليتها

 وفي تلك األوقات العصيبة لم يكن أمام الفلسطينيين سوى التضرع إلى اهللا بأن ,بسبب السياسات اإلسرائيلية
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يحمي مجتمعهم ويمنحهم الجلد والتماسك، فتدخلت حماس وساعدتهم على الصمود واالستمرار، وهو ما حفظه 
 .لها الشعب الفلسطيني في انتخابات المجلس التشريعي

  29/1/2006االتحاد االماراتية 
  
  

  
  الناخب الفلسطيني يعاقب فتح ويكافئ حماس .47

  بالل الحسن
لم يحدث في تاريخ الدبلوماسية، أن انشغلت دول العالم بنتائج االنتخابات في دولة ما، كما حدث مع االنتخابات 

التي تزيد عن المليار نسمة، أو حتى االنتخابات في دولة مثل الهند . الفلسطينية التي فازت فيها حركة حماس
بوليفيا التي تربض في حديقة واشنطن الخلفية، والتي أفرزت رئيسا معاديا لها، لم تحظ باهتمام مماثل لالهتمام 

من حقنا أن نسأل لماذا؟ مع أن اإلجابات واضحة بالنسبة لنا وضوح الشمس، حتى ال . بفوز حركة حماس
  .ندري من أين نبدأ بها

عمل اجتماعي ميداني يومي يرتبط : دأ بإيجابيات حركة حماس، فنقول إنها تميزت بثالثة توجهاتيمكن أن نب
وعمل مقاوم لالحتالل صابر ودؤوب وصامد في ميدان المعركة، يشارك . بالناس وهمومهم المعيشية والتعليمية

من الدين تعزيزه لفضائل وفكر إسالمي متحضر بعيد عن االنغالق، يأخذ . فيه المقاتل والقائد سواء بسواء
هذه الفضائل الثالث خبرها الناس لدى حركة حماس على مدى سنوات طويلة، وتأكدوا . الصبر والصمود

خالل هذه السنوات، أن نهج حماس هذا ليس نهج مناسبات، وليس وسيلة استعمال سياسية من أجل كسب 
صل، فكان أن كسبت ثقتهم على كل صعيد، المؤيدين واألصوات، إنما هو باألساس نهج نضالي مستمر ومتوا

  .وأرادوا يوم االنتخاب أن يكافئوا حركة حماس على كل ذلك
ويمكن أن نبدأ اإلجابة انطالقا من الحديث عن سلبيات حركة فتح، تلك الحركة التاريخية المناضلة، التي قدمت 

تشلت القضية الفلسطينية من وهدة سيال من الشهداء الذين صنعت تضحياتهم تاريخ فلسطين الحديث، والتي ان
 إلى موقع حاضر على أجندة العالم السياسية، ثم قيض لهذه الحركة أن تتحمل 1965النسيان ونقلتها منذ العام 

مسؤولية اتفاق اوسلو السيئ الذكر، الذي قسم الفلسطينيين بعد أن وحدتهم منظمة التحرير الفلسطينية، ثم قيض 
ب الحاكم، وأن تتماهى مع السلطة الفلسطينية، وهي كانت سلطة من نوع فريد، لهذه الحركة أن تصبح الحز

سلطة من دون سيادة، وكيانا ال يرقى إلى مستوى الدولة، وسفراء وسفارات ولكن رئيسهم محاصر بدبابات 
طة نبتة ارتاحت لمقاعد السل: وكما يحدث داخل كل سلطة، نمت داخل حركة فتح نبتتان شيطانيتان. االحتالل

الوثيرة، فأصبحت حريصة على بقاء هذه السلطة مهما كانت هويتها، من أجل االستمتاع بوهج السلطة ونفوذها 
وتحولت هذه النبتة مع الزمن إلى قوة ضاغطة على القيادة، وتزين لها أن تقبل اإلمالءات . ومكاسبها

  ).معسكر السالم(، أو تحت وصف )االعتدال(اإلسرائيلية تحت وصف 
 شيطانية ثانية، تفاعلت مع قوى خارجية أجنبية، وبدأت تزين لها أنها هي قيادة المستقبل، وأن العائق ونبتة

وتحولت هذه . الوحيد الذي يقف أمام طموحها هذا هو قيادة فتح التاريخية، التي ال بد أن تتنحى عن الطريق
اس القوائم االنتخابية المتعددة، ومرة عبر النبتة مع الزمن إلى قوة دافعة باتجاه تفكيك حركة فتح، مرة على أس

تنظيم حالة الفلتان األمني، إلظهار ضعف السلطة وضعف حركة فتح، ومرة بالتظاهر كما حدث قبل يومين، 
  .ومطالبة قيادة حركة فتح باالستقالة

ن حركة فتح وتفاعل عمل هاتين النبتتين، نبتة االسترخاء والفساد ونبتة التمرد، وأعطت الحصيلة انطباعا ع
وقد راقب الجمهور الفلسطيني كل ذلك، وحين ذهب يوم االقتراع إلى . بأنها حركة فاسدة ومفككة) كلها(

صناديق االنتخاب، أراد أن يعاقب حركة فتح، وهو الذي كان طويال مناضال معها أو مناصرا لها، ودفع ثمن 
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سجون، بل حتى شهداؤها األبرار ساهموا في ذلك مناضلو فتح وشرفاؤها، وشارك في دفع الثمن أسراها في ال
  .دفع الثمن أيضا

وإلى جانب هذه الصورة بوجهيها، وجه حماس ووجه حركة فتح، كانت هناك عوامل خارجية مهمة، عوامل 
  .واجهت السلطة وواجهت حركة فتح الحاكمة، وكان ال بد لها أن تجني نتائجها السلبية

 السياسية، وهو انسداد بدا واضحا ومستديما بسبب سياسة حكومة إسرائيل، أول هذه العوامل انسداد أفق التسوية
وهي سياسة انتهت إلى نتيجة تقول برفض التفاوض، والسعي إلى حل مفروض من طرف واحد، واالستيالء 

، )أراضي الجدار العازل، وأراضي منطقة القدس الكبرى، وأراضي منطقة الغور(على نصف الضفة الغربية 
ار السيطرة على األجواء والمياه اإلقليمية، ولينشئ الفلسطينيون بعد ذلك، وفوق ما يتبقى لهم من مع استمر

وفهم المواطن الفلسطيني من ذلك . أرض مقطعة األوصال، كانتونات أو دويلة أو دولة أو امبراطورية، ال فرق
 على مواجهة سياسة إسرائيل، وهي ال تملك القدرة على إنجاز حل سياسي، وال تملك القدرة) وفتح(أن السلطة 

وكان ال بد من ابتكار وسيلة للخروج من هذا المأزق، وتمثل . تؤكد رغم ذلك، أنها ال تؤمن بعسكرة االنتفاضة
االبتكار الجماهيري بما تم تدوينه داخل صندوق االقتراع، بحيث تم قلب الطاولة بكل ما عليها، وحتى لو تأذى 

  .فوقها أو تحتهاكل من كان يجلس حولها أو 
لقد . ومن هذه العوامل الخارجية المهمة ايضا، ما أسفر عنه الموقف األميركي الذي راهنت عليه السلطة طويال

علقت السلطة أملها على موقف أميركي متعاطف أو عادل أو نزيه، ولكن الجماهير المترقبة لم تجد أمامها 
الحدود، والمستوطنات، والقدس، ويهودية الدولة، (تريد سوى وعد بوش لشارون، الذي أعطى إلسرائيل كل ما 

، ولم يعط للفلسطينيين سوى حفنة من المال، وكأنهم بعد نضالهم الطويل، وبعد تضحياتهم )ورفض حق العودة
وزاد . األسود) األونروا(القاسية، مجرد شعب متسول، يتطلع إلى أكل البسكويت بعد أن مّل من أكل خبز 

وبدأ الحديث عن فوز عادي لحماس، حتى بدأت التهديدات تهب من كل جانب، تهديدات موعد االنتخاب، 
أميركية تقول إن واشنطن لن تتعامل مع أية حكومة تشارك فيها حماس، وتهديدات أوروبية تقول إنها ستوقف 

كية ولم يكن ينقص المشهد سوى نشر الصحف األمير. كل مساعداتها للسلطة إذا تمثلت فيها حركة حماس
لألنباء التي تقول إن واشنطن تقدم مساعدات لمرشحين فلسطينيين ديمقراطيين من أجل المساعدة في هزيمة 

فإن إسرائيل كانت مشاركة في هذا الجهد كله، ومستعدة دائما لصب ... وبالطبع . مرشحي حركة حماس
  .ني نتفاوض معهالزيت على النار، والقول إن نجاح مرشحي حماس سيعني عدم وجود شريك فلسطي

لقد تفاعلت كل هذه العوامل وشكلت مسا بكرامة المواطن الفلسطيني، وهو انتفض لكرامته، وعبر عن ذلك 
بتصويته لحركة حماس، معلنا رفضه للسياسة األميركية، ومعلنا انزعاجه من معاملته كما يعامل المتسولون، 

  .ومعلنا تحديه، كما هو دائما، للتهديدات اإلسرائيلية
هذه العوامل مجتمعة، وهناك عوامل أخرى كثيرة إلى جانبها، هي التي تفسر الحدث الفلسطيني الذي فاجأ 
الجميع، الحدث الذي جاء عبر صندوق االقتراع، وفي انتخابات نزيهة شهد على نزاهتها العالم كله، وتمت 

ة أن تغلق الستارة على المشهد كله، وكان حريا بهذه النتيجة الديمقراطي. بهدوء وانضباط وسط غابة من السالح
لوال أن الصيحات تواصلت باالنطالق من العواصم األميركية واألوروبية، تندد بالديمقراطية الفلسطينية، وتضع 
شروطا وشروطا أمام حركة حماس، حيث يتوجب عليها أن تعترف سلفا بحق إسرائيل بالوجود، وحيث 

الل اإلسرائيلي، وهو كالم غربي مردود على نفسه، ألنه يستدعي، يتوجب عليها أن تتوقف عن مقاومة االحت
حتى لو سلمنا بصحة المطالب الغربية من حركة حماس، أن يتم استكماله بمطالب موازية من إسرائيل، حتى 

  :يتوازن الكالم ويصبح قابال للمناقشة المنطقية
إلنهاء االحتالل كهدف من أهداف أليس منطقيا أن يطلب الغرب من إسرائيل اإلعالن عن االستعداد 
  المفاوضات؟ لكي تصح بعد ذلك مطالبة حركة حماس بوقف اإلرهاب؟
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أليس منطقيا أن يطلب الغرب من إسرائيل اإلعالن عن االستعداد للتفاوض ، ونبذ فكرة الحل المفروض من 
  جانب واحد، لكي يصح بعد ذلك مطالبة حماس بقبول مبدا المفاوضات؟

ن يطلب الغرب من إسرائيل اإلعالن عن االستعداد لالنسحاب من األراضي التي احتلت عام أليس منطقيا أ
التي تجسد االستيالء على األرض ) والجدار(، واالنسحاب من القدس الشرقية، وإلغاء المستوطنات 1967

  الفلسطينية، حتى يصبح منطقيا بعد ذلك مطالبة حركة حماس بكذا وكذا وكذا من المطالب؟
لغضبة الغربية على فوز حركة حماس في االنتخابات، هي، ومن دون التركيز على القضايا الثالث التي إن ا

ذكرناها أعاله، غضبة على الشعب الفلسطيني كله، وليس على حركة حماس فقط، وهذا ما يشعر به المواطن 
يدا لها أحيانا، ونكاية الفلسطيني اآلن، وما يزيد من غضبه، وما يزيد من اندفاعه نحو حركة حماس، تأي

  .بالضغط الغربي أحيانا أخرى
  29/1/2006الشرق االوسط 

  
  اإلسالم هو الحل على المحك  .48

  عريب الرنتاوي 
 -الـديمقراطيين   ''صدمة فوز حماس الكاسح في االنتخابات التشريعية الفلـسطينية، عقـدت ألـسنة بعـض                

 ديمقراطيين إال بالقدر الذي تأتي به صناديق االقتراع بمن          ودفعت ببعضهم إلى الهذيان، لكأننا لسنا     '' الليبراليين
  .''هوانا''هم على شاكلتنا و

ألية ديمقراطية هو القبول بما تأتي به صناديق االقتراع واحتـرام           '' المعطى المسبق ''نسي هؤالء أو تناسوا أن      
ينية ستوفر لنا، وألول مرة فـي       وأحسب أن نتائج االنتخابات الفلسط    . إرادة الشعب واختياراته الحرة والطوعية    

، وفـي رقعـة     ''اإلسالم هو الحل  ''تاريخ المنطقة العربية الحديث، فرصة التعرف عن كثب، عما يعنيه شعار            
شديدة الدقة والحساسية كفلسطين، وستتاح للشعب الفلسطيني فرصـة اختبـار شـعارات حمـاس وبرامجهـا                 

على األرض، وليس بناء على ما تطلقه في الفضاء من مواقـف            وايديولوجيتها، وسيحكم عليها وفقا لما ستفعله       
  .وشعارات

كيف ستتعامل مع المجتمع الدولي؟ كيـف سـتجابه         .. كيف ستتعامل حماس مع االحتالل، مقاومة ومفاوضات      
أسئلة المال والتنمية واالقتصاد والرواتب؟ كيف ستتعاطى مع ملفات العمالة والبطالة والفقر؟ كيف ستتعامل مع               

فصائل األخرى وتحديدا األذرع العسكرية لها، حليف حماس وشريكها في انتفاضة السنوات الخمس الفائتـة؟               ال
كيف ستتعامل مع الدول العربية والمحاور اآلخذة في التشكل في اإلقليم؟ وكيف وكيف وكيف؟ لم يكن مطلوبـا                  

نية ال بالماء وال بالكهرباء، كـان       من حماس من قبل، أن تجيب عن جميع هذه األسئلة والتساؤالت، لم تكن مع             
بمقدورها أن تقرر هي، ومن جانب واحد، ما الذي يجب أن يتغير أو يبقى في مواقفها وسياساتها وبرامجها، لم                   

مصلتا على الرقاب، أما اليوم فالصورة اختلفت كليا، والفاتورة التي كان يتعين علـى              '' سيفا'' يكن عامل الوقت  
ام، وفي مناخات من النقد والتشكيك واالتهام، وضعت بعد الخامس والعـشرين مـن              فتح أن تسددها على الدو    

العيون ''كانون الثاني على مكاتب قادة حماس، وعليهم أن يبادروا لتسديدها بطريقتهم، وفي أجواء من الرقابة و               
  . من الداخل والخارج'' المفتوحة

ومة المستمرة إلى التحرير الكامل ألرض الوقـف، إلـى          لم يعد ممكنا بعد اليوم، االكتفاء بالشعارات، من المقا        
اإلسالم هو الحل، المطلوب ترجمة هذه الشعارات إلى خطط وبرامج وتكتيكات يومية، بعضها موجه إلسرائيل               
وبعضها اآلخر للمجتمع الدولي واإلقليم، وبعضها الثالث للداخل الفلسطيني، وسـنرى كيـف يمكـن للحركـة                 

مـن  . فعة واحدة، كل ما في مخزونها التاريخي من شعارات وخطابات وايـديولوجيات           اإلخوانية، أن تختبر د   
الواضح تماما، أن حماس تتحاشى هذا االستحقاق، تخشاه وتسعى في تأجيله ما أمكن، تارة من خـالل شـعار                   

وأخرى من خالل االستعانة برمـوز مـستقلة مـن شخـصيات            '' حكومة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية    ''



 

 24

تكنوقراط، لكن لحظة الحقيقة واالستحقاق أزفت، واألسئلة تقرع األبواب واألذهان، وحماس ال تمتلك تـرف               و
في تقديم إجاباتها عن هذه األسئلة، وال ندري إلى أي حد ستستطيع الحركـة التوفيـق بـين                  '' التريث المفتوح ''

: ول مرة في تاريخها بين خيارين صعبين      تناقضات يصعب التوفيق فيما بينها، ال سيما أن الحركة تجد نفسها أل           
األول، االحتفاظ بمواقفها وبرامجها وممارساتها القديمة ذاتها، والمجازفة بوضع الشعب الفلسطيني فـي خانـة               
العزل والحصار والضائقة، والثاني، االنتقال إلى برنامج السلطة وفـتح، والمقـامرة برصـيدها وصـدقيتها                

  .واستتباعا بشعبيتها
يجمع األول مع األخير، فهل ستنجح في ذلك،        '' طريق ثالث ''ن الخيارين المكلفين، تجهد حماس في شق        بين هذي 

  . وإلى أي مدى وفي أي وقت؟ أسئلة برسم حماس وانتصارها المحرج
  29/1/2006الدستور 

  
  اسئلة الداخل والمفاوضات  حماس وما بعد الفوز .49

   ياسر الزعاترة 
وز الكبير، ولم تتوقعه، وربما لم تتمناه إدراكاً منها للمعادلة العربيـة والدوليـة              إذا كانت حماس قد فوجئت بالف     

المحيطة، فإن التهرب من استحقاقاته ومسؤولياته ال يبدو ممكناً بحال من األحـوال، وعليهـا تبعـاً لـذلك أن                    
ل بادرت الـسلطة    تخوض التجربة على أمل التقدم بالوضع الفلسطيني خطوة أو خطوات إلى األمام، أما في حا              

وحركة فتح إلى االنقالب على الوضع برمته بطريقة من الطرق كما اشرنا باألمس، فإن المسار سيغدو مختلفاً                 
  . إلى حد كبير

 وحيث ستعمل فتح جاهدة على      - ليس فقط من الداخل الفلسطيني     -من المؤكد أن حماس ستواجه تحديات كبيرة      
 من الوضع العربي والدولي الذي سيأخذ في تصيد أخطائها والتـضييق            إفشالها بكل الوسائل الممكنة، بل أيضاً     

  . عليها، ما يجعل مالذها بعد اهللا عز وجل مرهوناً بالجماهير التي منحتها هذا الفوز الكبير
يحدث ذلك أوالً ألن السلطة ما تزال فتحاوية الوجه واليد واللسان، وهي سلطة أقيمت على نحو فاسد، وبطرق                  

ت واألبوات المعروفة، ما يعني أن إصالحها بجراحة سريعة سيواجه بعاصفة هوجاء قد تفضي إلـى    المحسوبيا
  . اقتتال أهلي، السيما وأن أجهزة األمن فتحاوية أيضاً

قبل الحديث عن المسار لسياسي ال بد من التنبيه إلى ضرورة أن تتجنب حماس كل ما من شأنه إثارة الزوابـع                  
علق بالمظاهر اإلسالمية التقليدية كالحجاب واالختالط في الجامعات ووسائل الترفيه إلى           من حولها، السيما ما يت    

غير ذلك، ألن أضرار هذه الممارسات غالباً ما تكون أكبر من نفعها على مختلف المستويات، فكيف حين نكون            
لى جانب تـوفير حيـاة      إزاء وضع استثنائي تتصدره قضية االحتالل التي ال يجب أن تتقدم عليها أية قضية، إ              

  .كريمة لمواطن أرهقه الظلم والفساد بكل أشكاله
هناك إذن مشكلتان أساسيتان تواجهان حماس؛ أوالهما تتعلق بإصالح السلطة، فيما تتعلق الثانية بالتعاطي مـع                

الداخلي واقع االحتالل، ومن هنا يبدو المسار األسلم هو الفصل بين الملفين، فمن أجل إصالح السلطة والوضع                 
يكون عمادها عددا من الرموز ذوي المصداقية والنزاهة في الشعب          '' تكنوقراط''يمكن لحماس أن تشكل حكومة      

الفلسطيني، يشارك فيها بالطبع رموز من حماس من غير النخبة القياديـة، أمـا المـسار الـسياسي المتعلـق         
إعادة تشكيلها على أسس جديدة، أو أن تشكل        بالمفاوضات والمقاومة، فيمكن أن يحال إلى منظمة التحرير بعد          

له لجنة وطنية من أعضاء المجلس التشريعي ومن خارجه أيضاً يمثلون جميع فئات الشعب، بمـا فـي ذلـك                    
فلسطينيي الشتات لتأكيد وحدة الداخل والخارج، فيما يوضع للجنة حد تفاوضي عنوانه دحر االحتالل عن كامل                

  . ن قيد أو شرط مع تطبيق حق العودة لالجئين واإلفراج عن األسرى من دو67األراضي المحتلة عام 
وهنا ثمة اقتراح آخر يتمثل في تفويض مصر بالتفاوض نيابة عن الفلسطينيين إذا قبلت ذلك ضـمن مرجعيـة                   

لقد دحر حزب اهللا االحتالل عن جنوب لبنان دون أن يعترف بدولته، ويمكن             . اللجنة إياها والطرح المشار إليه    
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ماس أن تفعل ذلك أيضاً، وإذا قيل إن لبنان يعترف بالدولة العبرية، فيمكن الرد بأن منظمة التحرير تعترف                  لح
من الضروري أن ترفض حماس االنجرار إلى مربع األسـئلة االفتراضـية حـول              . أيضاً، وكذلك حال مصر   

محتل الـذي يـرفض االعتـراف       اعترافها بالدولة العبرية أو سقفها التفاوضي، ذلك أن المشكلة هي مشكلة ال           
بقرارات ما يسمى الشرعية الدولية، بل لم يقبل بياسر عرفات شريكاً، والخالصة أن عليها أن ال تكرر تجربـة       

عليها، وهذا  . فتح التي تم استدراجها إلى االعتراف تلو االعتراف والتنازل تلو التنازل من دون أي نتيجة تذكر               
ر االحتالل عن الضفة الغربية وقطاع غزة مـن دون قيـد أو شـرط، وأن                ما نتوقعه منها أن ترفع شعار دح      

المحتل هو الذي يجب أن يعترف بعدوانه وينسحب من األراضي التي يعترف العالم بأنها محتلة، وحين يفعـل                  
أمـا التعامـل مـع    . ذلك يكون لكل حادث حديث، ولما كان رفضه مؤكداً، فإن المقاومة ستكون الخيار الوحيد      

  .قف اإلسرائيلية المتوقعة فله وقفة أخرى نتركها للغدالموا
  29/1/2006الدستور 

  
  دفع االلتباس عن أهل حماس .50

  بالل الصباغ
المتابع لردود الفعل الدولية عقب الفوز الكبير لحركة حماس يدرك بوضوح مدى الممانعة الدوليـة للمـشروع                 

ها دون تفريط فيها على خالف الحركات التـي         اإلسالمي وخصوصا في ميدان التطبيق عند حركة تؤمن بثوابت        
وصلت إلى السلطة بعد أن أذابت برنامجهااالسالمي  وألبسته لبوسا غربيا اليكاد يلمح المراقب فيـه إن علـى                   

  .عي أي خطوة تدفع باتجاه نفس تطبيقى لإلسالم قمستوى تنظيري أو وا
 إلى برنامج حزب محافظ أو حتى تخلوا عن ثوابت          الحقيقة البسيطة التي ال يريد أن يدركها من حولوا اإلسالم         

وراحـوا  , إسالمية وراحوا يغازلون أعداء هذه األمة داخليا وخارجيا مستهينين بعظم الذنوب التي يقومون بها               
يسعون إلى ارضاء المخلوق بدال من ارضاء الخالق أنهم خرجوا على خط اإلسالم فال الوسيلة هي الوسيلة وال                  

وأجدني مضطرا أن أذكر هؤالء بأن من شروط قبول العمل النية الخالصة وهي موجـودة                ,الهدف هو الهدف  
عند كثير منهم ان شاء اهللا وان يوافق المنهج منهج الرسول صلى اهللا عليه وسلم فأين هذا ممن يعلن بأنه حزب                     

ل رجـاالت الحركـة     إنني أطلب من ك   , محافظ ويتشدق أمام الكاميرات بأنه تغيروارتد عن االسالم السياسي          
اإلسالمية أن يبنوا مواقفهم السياسة على ثوابت دينية وإال أصبحنا كاألحزاب االشتراكية في أوروبا مـثال مـا                  
عادت تختلف عن األحزاب اليمينية إال في مجرد األسماء وأصبح الناخب ال يكاد يميز بين هذه األحزاب إال أذا                   

هناك آليات تسمح للبرنامج اإلسالمي بالتكيف فهو إما        .لقرن المنصرم   أخذ كتابا ينتمي إلى حقبة الستينات من ا       
أن يبقى في المعارضة أو إن وصل للسلطة لجأ إلى التدرج والمدارة البسيطة وأن يتقي من أعداء هـذا الـدين                   

بـه  تقاة ولكن إذا وصل األمر إلى تغيير الثوابت والمناهج وأصبحت الشريعة شعارا عاطفيا كما يدندن البعض                 
في هذه األيام فهذه واهللا بالنسبة لي على االقل من كبائر األعمال ألننا عندما نفتي عامة الناس بـأن يقـاوموا                     
ويحافظوا على هويتهم اإلسالمية وال يأخذوا بالرخص في معامالتهم اليومية فالربا حرام حتى لو تعاملت الدنيا                

ذ بهذه الرخص وترتكب المحرمات وقعنـا فـي تنـاقض           كلها به مثال ثم تقوم بعض الحركات اإلسالمية باألخ        
  صارخ بين ما ندعوا الناس إليه وما نمارسة وقديما قال الشاعر

  ال تنه عن خلق وتأتي مثله                            عار عليك إذا فعلت عظيم    
  أنت سقيمتصف الدواء لذي السقام وذي البلي                               كيما يصح به و

وإذا لم كن هناك بد إال االنسحاب فليكن فمرضاة ربنا خير من تحقيق مصالح موهومة أشبة ما تكون بـسراب                    
مستمرين في النضال إلى أن يأذن اهللا فهذا معلمنا وقـدوتنا           , فلنعد لقواعدنا سالمين آمين     , في صحراء مقفرة    

أن تدخل في ركب الدعوة فتحميهـا ولكـن هـذ           رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرضت عليه بعض القبائل           
الحماية محدودة فهم سيحمونه من العرب ولكن لن يفعلوا ذلك إذا تعلق األمر باعتداء فارسي فشكرهم الرسول                 
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صلى اهللا عليه وسلم وقال فيما معناه إن هذا األمر ال يقوم به إال من يحوطه من كل جوانبه إنها تلك الخطـوة                       
ل سير اإلنسان وتحميه ولو سار بها لألمام النحرف مسيره لكنه جعلها للخلف ثـم انطلـق            إلى الوراء التي تعد   

  .لألمام نحو الهدف المقصود 
أقول للذين يغازلون الغرب وأذنابه ويحملون شعار اإلسالم هو الحل ولكن يصرحون بأنه شعار عـاطفى دون                 

إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهللا يهدي مـن          ( ريم  أن يوضحوا ما يقصدونه أقول له ما قال اهللا تعالى لنبيه الك           
أولئك الذين يريدون أن يعيدوا العلمانيين إلى اإلسالم أقول لهم  بينوا مراد ربكم بالحكمـة والموعظـة                  ) يشاء  

الحسنة ولكن إياكم والعبارات الغامضة الموهمة التى ظاهرها التنازل وباطنها تسويف غير مبرر لمـشروعكم               
اهللا ليست من القول السديد الذي أمرنا به ثم انها ال تنظلى على أصحاب التوجهات األخرى وهم                 فهذه و , الحق  

لن يرضوا عنا إال في اليوم الذي ندير فيه ظهرنا لإلسالم أو نقول باإلسالم العلماني إن جاز التعبير على خطى                    
ولن (تفعلون واضحة كوضوح الشمس   فإن كان فاعلموا أن عاقبة ما       ’ مسيحية أوروبا فهل أنتم مستعدون لذلك       

فعودوا إلى قواعدكم سالمين آمنين قبل أن تـنقض عـنكم           ) ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم         
  .جموع المسلمين 

أما إخواننا األحبة في حماس فأقول لهم اختاركم الناس ألنكم أصحاب الثوابت وأصحاب الحكمة فإن تخليتم عن                 
ثقوا بربكم أوال ثم ثقوا بأنفسكم فأنتم أهل لها ثم اشحذوا أفكاركم وفاجئونا بكل جديد مما                 , أحدهما خالكم الناس  
وأنا أقترح أن يقوم العلماء في كـل        , إياكم أن ترضخوا لقطع المساعدات فالرازق هو اهللا         , يرضى اهللا به عنا     

ن أشبه ما تكون بحمالت الخير عقب       مكان في العالم و يدعوا لحملة سنوية لجمع التبرعات إلخوانهم في فلسطي           
فلنكن معهم وإني أدعـوا     , فإخواننا في فلسطين لهم علينا حق كبير فاألقصى بين أيديهم           , الزالزل والكوارث   

جميع األحبة من أصحاب الطاقات وأدعوا أصحاب المكانة أن يقفوا مع أخوانهم في حال قرر العالم أن يقطـع                   
ن وأنا ال أحب أن أسميها مساعدات بل هي نقطة من بحر ما خسره شـعبنا                المساعدات عن إخواننا في فلسطي    

  .الفلسطيني بتواطئ دولي 
ولكن أقول لحماس اثبتوا وحاسبوا والتكم  كما فعل الفاروق عمر  وال تتحالفوا مع فتح فأنتم حـزب األغلبيـة                     

اء األمـة بعـزة المـسلم دون        وهم  لم يريدوها  وتعاملوا مع اليهود كما تعامل المسلمون األوائل مـع أعـد               
فإن لم تستطيعوا فعودوا    ) فال تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم             (استجداءات  

  .إلى قواعدكم سالمين آمينين 
  

  هل تقلع فتح عن نصب الكمائن لـ حماس؟ .51
  أيمن ياغي 

اذا يحاول البعض في هذه قتل الفرصة الديمقراطية التي         لم‚ هل تريد حركة فتح ان تستمر إلى األبد في السلطة         
فتحت ونالت إعجاب العالم بشفافيتها ونظافتها وشجاعة األشخاص الذين هيأوا لها وعملوا على إنجاحهـا إلـى                 

‚ ولماذا يحاول البعض من المتشنجين والمنفلتين أن يئدوا هذا المشروع الحضاري الوليد فـي منطقتنـا                ‚النهاية
‚ والقبول به مع أنه خيار شـعبي      ‚ أو ذال ال يمكن الرضوخ له     ‚ زيمة أو خسارة جولة تعني نهاية العالم      وكأن اله 

  ‚ولم يأت بنتيجة انقالب عسكري قادته ثلة من الضباط
ببساطة ما جرى كان درسا بليغا لمن يريد أن يفهم أن الشعب حينما يختار ويؤخذ رأيه فإنه سينتخب األفـضل                    

وليس من العدل واإلنصاف أن نعاقب من اختاره الشعب بنصب          ‚ في تلبية متطلباته وطموحاته   واألحسن  ‚ لقيادته
  ‚الكمائن واألفخاخ إليقاعه أرضا ومنعه من اإلفصاح عن مشروعه على مقولة أنا ومن بعدي الطوفان

وتـسارع  ‚ صابهايجب على القيادة الفتحاوية ان تفهم الدرس جيدا وتبتلع الصدمة وتتجاوز آثار الزلزال الذي أ              
إلى إعادة قراءة لألسباب التي أنزلتها عن السلطة وأفقدتها بعدها الجماهيري الكبير الذي كانت تحظى به منـذ                  
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وهـذا ال   ‚ والتحضير لمرحلة جديدة يكون عنوانها تالفي أخطاء الماضي وإعادة الثقة المفقودة          ‚ عشرات السنين 
  ‚وال باستنكار الشراكة مع حماس واعتبارها عارايعني أن تبتعد كليا عن مسؤولياتها الوطنية 

وال من خالل النزول إلى الـشارع       ‚ فتح لن تعود إلى موقعها من خالل المعارضة السلبية أو الكيدية لـ حماس            
ألن في مثل هذه الممارسات سـوف يـذهب   ‚ والتربص ألخطاء الحماسيين الذين خطفوا الزعامة من بين يديها      

ى المجهول وإلى الخراب الذي تنتظره إسرائيل وكثير من القلقين والشامتين والخائفين من             الفلسطينيون جميعا إل  
  ‚هذا الصعود المفاجيء لحركة حماس

الزعيم الفتحاوي األسير مروان البرغوثي كان واضحا وشفافا في تصريحاته األخيرة حينما قال ان إسرائيل ال                
الـسلطة  ‚ فهي دمـرت الجميـع  ‚ ال يهمها من يكون في الحكم     و‚ تفرق بين فتح وحماس والشعبية والديمقراطية     

وفي هذا الكالم عبرة يجب أن يستخلـصها الجميـع ويـضعوها فـي              ‚ الفتحاوية أكثر من غيرها من الفصائل     
أما التناحر والتنازع على كرسي الـسلطة فإنـه         ‚ الحسبان إذا أرادوا الحفاظ على وجودهم وحقوقهم وقضاياهم       

وتكمل ما تبقى من مشروعاتها في االستيطان والجدران وهضم الحقوق          ‚  في كل مكان   سيجعل إسرائيل تضرب  
  ‚الفلسطينية

‚ الجميع يجب أن يعلم أن إسرائيل على أبواب استحقاق انتخابي مماثل قد يأتي بتيارات أكثر تطرفا وعنـصرية                 
 انسحابات إسـرائيل    وعلى وجه الخصوص حزب الليكود الذي يرى زعيمه نتانياهو أن فوز حماس كان بسبب             

وليس مستبعدا أن يعيد هذا التيار المتطرف ما فرط به شارون لتبدأ            ‚ األحادية من األراضي الفلسطينية المحتلة    
سيما بعد الصدمة التي أعلن عنها الشارع اإلسرائيلي بمجمله عقـب           ‚ دورة العنف من جديد بشكل أكثر وحشية      
  ‚انتصار حماس في االنتخابات التشريعية

وتقضي علـى المنجـزات   ‚ تهدر مزيدا من الدماء‚ لك المطلوب أال يشكل فوز حماس كارثة داخلية فلسطينية  لذ
بل يستدعي الوضـع الجديـد      ‚ التي كسبها الشعب الفلسطيني بصموده وكفاحه خالل انتفاضتيه األولى والثانية         

التـي يحـاول الغـرب      ‚ الوطنيةيعطي حماس فرصة اللتقاط األنفاس وتجربة خياراتها        ‚ تالحما وطنيا شامال  
  . عليها قبل أن ترى النوروإسرائيل خنقها والقضاء

  29/1/2006الوطن القطرية 
 

  ?هل تغير حماس.. السلطة .52
  سيمون جيفري.جوزيف حرب : ترجمة

. على غرار العديد من المرات السابقة تبين امس االول ان استطالعات الرأي في الشرق االوسط كانت خاطئة                
وهو فوز من الصعب التكهن اآلن بما سينجم عنـه مـن            ,  حماس الساحق هو خير دليل على ذلك       وفوز حركة 

وبدون ذلـك لـن     . اما المسألة المركزية في هذه الظاهرة فهي مسألة رفض حماس االعتراف باسرائيل           . نتائج
ئما ترتبط كليا بنفـوذ     وهذا يعني ان عملية السالم التي كانت دا       . تعترف الواليات المتحدة بالحكومة الفلسطينية    

ثم هناك دور االتحاد االوروبي الذي هو المـانح االكبـر للمـساعدات             .والتزام القوى الخارجية قد انتهت فعال     
المالية للسلطة الفلسطينية وهو كالواليات المتحدة يصنف حماس منظمة ارهابية واذا لم تفعل حماس شـيئا مـا                  

ـ     يجعل االتحاد يغير رأيه فإنه من الصعب ان         فـي االتحـاد دعمهـا       25 تواصل بركسل وحكومات الدول ال
  . االمر الذي سيؤدي حتما الى نقص االموال لدى السلطة والى المزيد من عزلتها, ومساندتها

فرئيس الوزراء االسرائيلي بالوكالة اولمـرت      . وبعد ذلك تبرز مسألة السياسة الداخلية االسرائيلية والفلسطينية       
. ع حكومة تشكلها حماس قبل ان تنزع سالحها وتعترف بحق الدولة العبريـة بـالوجود              اعلن رفضه التعامل م   

غير ان امساكه بزمام االمور قد يتالشى في حال نجح منافسه المتشدد نتنياهو في اجتذاب الناخبين اليهود فـي                   
  . انتخابات مارس القادم
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 بوش على الترويج للديمقراطية في هـذه        ويبدو ان اصرار  , واخيرا يأتي دور الديمقراطية في الشرق االوسط      
ان االنتخابات الفلسطينية يمكن ان تـسرع عمليـة          . المنطقة قد بدأ يصطدم بحواجز وعراقيل لم تكن منظورة        

التسييس الضرورية الزمة الشرق االوسط لكنها ايضا تؤشر الى مـدى التعقيـدات التـي تحـيط بالعالقـات                   
  . االسرائيلية الفلسطينية

  29/1/2006عكاظ 
  

  
  أول دليل يرصد الحركات اإلسالمية في العالم :تقرير .53

أطلق مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام أول دليٍل من نوعه عن الحركات : حسونة حماد
  .اإلسالمية في العالم، ويضم الحركات، والتعريف بها وأنشطتها

  
 إشكاليات التعريف

في تعريف وتصنيف الحركات اإلسالمية، مشيرا إلى أن مصطلح الحركات أوضح الدليل أن هناك إشكالياٍت 
 من درجٍة عاليٍة من الغموض والتشويش بالرغم من كثرِة - حتى قبل هجمات سبتمبر-اإلسالمية قد عانى دائما

هو تلك ها الدراسات والمقاالت التي عالجت جوانب مختلفةً لتلك الحركات، وأكد أن التعريف الدقيق ب
لجماعات التي تشترك معا في اعتبار أحد جوانب اإلسالم أو تفسيراته اإلطار المرجعي لها، سواء فيما يخص ا

وجودها وأهدافها، والتي تنشط بطرٍق مختلفٍة من أجل تطبيق الصورة التي تراها لإلسالم في المجتمعات 
المية وصنَّفها إلى فئتين رئيسيتين ال وتناول الدليل خريطة الحركات اإلس .والدول والمجاالت التي توجد بها

 :يجمع بينهما سوى االنتساب وقراءة ذلك اإلسالم وهما
الحركات المتطرفة السلمية، : الحركات اإلسالمية الدينية، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم األول: أوالً

الحركات الجهادية العنيفة، وتشمل حركات التكفير والهجرة، وحركات إعادة الدعوة، أما القسم الثاني من 
   :ونتيجة اختالف ظروف ومراحل ومناطق نشأة تلك الحركات، فإنها توزعت بين أقسام ثالثة

 .الحركات دولية المجال: الحركات االستقاللية واالنفصالية، وثالثها: الحركات محلية الطابع، وثانيها: أولها
الحركات : نامج اإلسالمي، وقسمها الدليل إلى نوعين، األول االجتماعية ذات البر-الحركات السياسية: ثانيا

 جماعة اإلخوان المسلمين في مصر والبلدان العربية - كما يرى الدليل-السلمية الساعية للحكم، ومن أبرزها
حركات التحرر الوطني : األخرى، وجماعة النهضة في تونس، والجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في الجزائر، والثاني

 .الجهاد اإلسالمي الفلسطينيتين، وحزب اهللا اللبنانيوسلحة، وأبرزها في الوقِت الحالي حماس  الم
  

 اإلخوان
في القسم األول احتلت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر الصدارة؛ حيث أكَّد الدليل أنها كبرى الحركات 

ير كبير على مختلف المستويات الفكرية  ذات تأث- وال تزال-اإلسالمية في المنطقة العربية على األقل، وكانت
وتحدث عن أهم التطورات التي شهدتها بعد  .واالجتماعية والسياسية في معظم البلدان العربية وخارج نطاقها

, اختيار مرشد جديد بعد وفاة الشيخ مصطفى مشهوركم بشكل خاص 2002 سبتمبر وخالل عام 11أحداث 
 كأي -خوان المسلمين الذي أشار فيه إلى أن جماعة اإلخوان تتعرضالتيار التجديدي وحركة اإلوالحديث عن 

 لمجموعة من الصعوبات والتحديات التي تواجه مشروعها السياسي اإلصالحي -جماعة سياسية واجتماعية
 :والتغييري، مؤكدا على أنها تنبع من ثالث مستويات متفاعلة

ة، ومنها تحدي الخضوع للهيمنة األمريكية والغربية، والتي تحديات البيئة الدولية واإلقليمي: المستوى األول
تعتبرها إجماالً من أقوى التهديدات للهيمنة والمصالح األمريكية في المنطقة، وتحدي التسوية مع الدول العبرية 
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 أن أحد أعدائها الرئيسيين هي جماعة اإلخوان المسلمين ذات االمتداد الشعبي - على نحو واضح-التي تدرك
لكبير، وتحدي عالقة األنظمة بجماعة اإلخوان المسلمين، والتي تعتبرها غالبية األنظمة السياسية الحاكمة ا

 .النقيض األساسي والمنافس الرئيسي لها في الوقت الحالي
 :ويتحدث عن تحديات السياق المجتمعي الذي تعمل فيه الحركة ومنها: المستوى الثاني

من تعاطف مجتمعات تلك % 25 – 20ي تحوز وفْق بعض التقديرات على شعبية الحركة اإلسالمية، والت
 .الدول، والدور القيادي أو القائد في المجتمع باعتبار أنها قدمت نفسها كقيادة لإلصالح والتغيير في مجتمعاتها

ع والقيادة فيتحدث عن تحديات من داخل الحركة اإلسالمية نفسها، ومنها الرؤية والمشرو: أما المستوى الثالث
 .وتناقض الرؤى بصدد األهداف وأساليب اإلصالح والتغيير

وذكر بعض األفكار الجديدة لجماعة اإلخوان المسلمين في وثائقَ وبياناٍت موجهة لألمة منذ منتصف تسعينيات 
إلى القرن العشرين أو قبلها، أهمها الموقف مع اآلخر، وتداول السلطة، والموقف من الديمقراطية، والتحول 

 .حزب سياسي
وأشار خاللها إلى أن عالقة جماعة اإلخوان المسلمين بالدولة : عالقة اإلخوان المسلمين بالسلطة السياسية: ثالثًا

م قد مرت بثالِث مراحَل، المرحلة األولى وصفها بمرحلة التجاهل 1981المصرية في عهد مبارك منذ عام 
قدٍر واسٍع من حرية الحركة والتعبير، وأتاحت دعم وجودهم والتسامح، وقد أدى ذلك إلى تمتع اإلخوان ب

أما المرحلة الثانية فبدأت  .السياسي والشعبي في مصر، ومد نفوذهم إلى مؤسسات وقطاعات سياسية ومهنية
م والتي كشفت حجم القوة الكبيرة لإلخوان في ظل تحالفهم مع 1987بانتهاء انتخابات مجلس الشعب لعام 

 .حرار تحت شعار اإلسالم هو الحل، وأطلق الدليل على هذه المرحلة التخوف واالحتكاكحزبي العمل واأل
 على - طيلة تاريخها-م استطاع اإلخوان السيطرة على مجلس نقابة المحامين الذي ظل حكرا1992وفي عام 

 الوقت الحالي م وحتى1993ومنذ بداية عام  .التيارين الليبرالي والحكومي، مما زاد من تخوف الدولة منهم
يرى الدليل أن عالقة اإلخوان بالدولة انتقلت إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التدهور والصدام، والتي 

 .انتشرت خاللها الجماعة بشكٍل كبيٍر في مختلف قطاعات المجتمع السياسي والنقابي
الت الدور السياسي لجماعة وقد ركَّز في هذا الجزء على دراسة أبرز تفاع: م2002تفاعالت عام : رابعا

م والتي تمثَّلت في االنتخابات التكميلية لمجلس الشعب 2002اإلخوان المسلمين في مصر خالل عام 
باإلسكندرية، والتي أسفرت عن حصول مرشحي جماعة اإلخوان المسلمين على أعلى نسبة من األصوات 

ثم  .تخابات اإلعادة فوز مرشحي الحزب الوطنيحسب بيانات وزارة الداخلية، إال أن الحكومة أعلنت في ان
، وكذلك ههاجماعة، والتي اعتبرها الدليل التطبيقَ العملي لسياسة الحكومة تجاالحمالت القبض واالعتقال ضد 

أداء نواب اإلخوان خالل الدورة الثالثة للمجلس السابق، والتي شهدت نشاطًا مكثفًا من جانب أعضاء الجماعة 
 سواء فيما يتعلق بعضوية اللجان النوعية داخل المجلس أو فيما يتعلق بالمشاركة في األنشطة داخل البرلمان،

 .الرقابية
 أهم حركة إسالمية في العصر الحديث أثَّرت في كثيٍر هاوفي خاتمة الجزء الخاص عن اإلخوان، أكَّد على أن

 عاما الماضية، إضافةً 75التأثير طيلة الـمن بلدان العالم العربي وبعض بلدان العالم اإلسالمي، واستمر هذا 
إلى أن الجماعة حافظت على عالقٍة طيبٍة باألقلية الدينية في مصر، مشيرا إلى استمرار قوة تواجد اإلخوان 

 .المسلمين في الشارع المصري
  

 والتوجه وفيما يتعلق بحزب العدالة والتنمية التركي، أشار إلى إشكالية التوصيف والجذور: حزب العدالة
للحزب، كما أشار إلى والدِة حزب العدالة والتنمية كقوٍة سياسيٍة كبيرٍة في تركيا، وارتباط هذه الوالدة 
بتطوراٍت داخليٍة وقوى خارجيٍة وقد ذكر أهداف ومبادئ الحزب وأفكاره الرئيسة، إضافةً إلى تشكيالت الحزب 
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وز الحزب في االنتخابات، إضافةً إلى تشكيل الحكومة وعملية صنع القرار بداخله، ومقدمات ونتائج وأسباب ف
 .وبرنامجها بعد الفوز

 
أما عن تنظيم القاعدة، فقد أشار إلى تدويل طريق الجهاد والقاعدة، ومعالم المسيرة من معسكر :  القاعدة

منية من م والعمليات الموجعة من القاعدة والضربات األ2002األنصار إلى قاعدة الجهاد، إضافةً إلى حصاد 
 .واشنطن، كما تحدث عن الخطر الذي يمثله تنظيم قاعدة الجهاد على الواليات المتحدة

ومراحل تطورها، والتي تها بالنسبة للدراسة الخاصة بالجماعة اإلسالمية في إندونيسيا تحدث عن جذور نشأأما 
نتشار وتطوير القدرات م، ومرحلة اال1982تمثلت في مرحلة تطوير البناء التنظيمي والتي بدأت عام 

م، كما تحدث 1998م، ومرحلة تصاعد الجناح الراديكالي داخل الجماعة، التي بدأت عام 1985العسكرية، عام 
عن الهيكل التنظيمي والعالقات اإلقليمية والدولية للجماعة، مع ذكر أهداف الجماعة ومصادرها الفكرية إضافةً 

 وتقديم قائمة بأهم 2002 -2000ة الرئيسة للجماعة خالل الفترة عن األنشط وكشف .إلى البناء الفكري لها
  .، بل مستقبلها السياسيهاالتفجيرات التي قامت بها خالل العامين وإستراتيجية تعامل الحكومة اإلندونيسية مع

اعة الجهاد  أشار فيها إلى تعريف جم,كما قدم الدليل دراسةً حملت عنوان ماذا تبقَّى من جماعِة الجهاد المصرية
لنفسها ونشأتها التاريخية وعالقتها بالجماعة اإلسالمية من حيث االندماج واالنفصال، إضافةً إلى عالقتها 

 .بالظواهري وتنظيم القاعدة والهيكل التنظيمي لها
  

 تُعد أبرز حركات المقاومة المسلحة على الساحة الفلسطينية، وهي هاأكد الدليل أنفأما عن حماس، : حماس
امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين، والتي تركزت رؤيتها في المرحلة األولى على بناء الفرد واألسرة والمجتمع؛ 
تمهيدا إلقامة الدولة اإلسالمية، كما أشار إلى نشأة ونشاط جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين، باعتبار أن 

جماعة إلى ثالثينيات القرن العشرين، والتي توطد الحماس تُعد جناحا من أجنحتها؛ حيث تعود جذور نشأة 
وتحدث الدليل  .م1948وجودها في فلسطين مع مشاركة المتطوعين من اإلخوان من مصر واألردن في حرب 

 :حركة مع اإلشارة إلى عدة نقاط أخرى منهاالم كنقطٍة فاصلٍة في نشأة 1987عن انتفاضة 
 إنشاء السلطة، وموقف حماس من اتفاق أوسلو والسلطة، وقيادة حماس والحوار بين الفصائل الفلسطينية قبل

حماس في الخارج، وفكرة العمل السياسي والعسكري لها، وحماس وانتفاضة األقصى، وكذلك حماس وإصالح 
السلطة، وفكرة نزع سالح المقاومة، واستئناف الحوار بين الفصائل الفلسطينية، والتعاطي مع مشروعات 

 .ة المطروحةالتسوية السياسي
  

وفيما يتعلق بحركة الجهاد، تحدث عن تأسيس وتطور الحركة والهيكل التنظيمي لها، وكذلك : الجهاد اإلسالمي
 .م2002اإلطار الفكري لها، كما تحدث عن الحركة وتفاعالت انتفاضة األقصى عام 

والبنية التنظيمية لها وعن أما بخصوص حركة المجاهدين في كشمير، فتحدث الدليل عن نشأتها التاريخية 
 .نشاطهاعلى م عليها و2001 سبتمبر  11أيديولوجية الحركة، وتأثير أحداث 

  
 تعتبر نقطةَ البداية الحقيقة في , م2001 سبتمبر 11وفي القسم الثاني من الدليل أكَّد أن هجمات : بن الدن

عدة الجهاد، ولكنها أيضا في التعرف على تعرف العالم على أسامة بن الدن، ليس فقط من كونه زعيم تنظيم قا
التصورات والرؤى واألفكار التي يحملها ويشكل عبرها مواقفه الحركية من مختلف القضايا العملية، كما أشار 

المرة األولى التي يذاع . م2001 من قبل وبعد تاريخ الغزو األمريكي ألفغانستان في هإلى مالمح تطور خطاب
 بهدف الوصول إلى أوسع   باللغة العربية موجه عبر وسيلٍة قناة الجزيرة الفضائيةفيها خطاب البن الدن

سواء كان عربيا أو مسلما أو غربيا وأجنبيا بصفة عامة، كما أشار أيضا إلى أن عدد الكلمات  .جمهور ممكن
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 29م بلغ حوالي 2004 نهاية والبيانات والرسائل والخطب والمقابالت التي أجراها منذ نهاية الثمانينيات وحتى
كما تحدث الدليل عن  . مقابلةً صحفيةً وتليفزيونيةً لوسائل إعالٍم غيِر عربيٍة11وثيقةً باللغة العربية، ونحو 

لصراع مع الكيان الصهيوني، والتساؤل عن ها لبداية وحجم اهتمام بن الدن بالقضية الفلسطينية، وعن رؤيته ل
 واألبعاد االقتصادية لدى , االقتصاديههداف صهيونية، وأشار أيضا إلى تفكيرمدى إمكانية ضرب القاعدة أل

تنظيم القاعدة والمتغير االقتصادي لديه، وإلى مسئولية أحداث سبتمبر عن األزمة االقتصادية األمريكية ومسيرة 
وتحدث في  .م  وخسائره المباشرة ألحداث سبتمبر2001 أغسطس -2000االقتصاد األمريكي خالل الفترة 

الدراسة الخاصة بالتفكير العسكري العملياتي ألسامة بن الدن عن موقع بن الدن في هيكل القاعدة والعدو 
وكذلك عن سياسة القوى واتجاهات العمل الهجومي للقاعدة في تصوراته، وعن  .هالرئيس للقاعدة في تصورات

 .لعنف المسلح في ظل تقديراته، ونهاية اتهالعمليات الدفاعية لمقاتلي القاعدة في ظل قياد
وفي القسم الثالث، قدم الدليل دراستين عن القيادات الفكرية والحركية للجماعة اإلسالمية، األولى عن الدكتور 

تحدث فيها عن نشأته وزعامته وأهم أفكاره، كما تحدث عن االنقالب العسكري ونظام اإلنقاذ في  حسن الترابي
  .السودان
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