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 الحكومةتشكيل  ل حماس تدرس خياراتها .1
 في مشاورات واانشغلة حماس قادأن : غزة من  فتحي صباحعن مراسلها 30/1/2006الحياة نشرت 

وقالت مصادر مطلعة ان هناك . رسمياًذلك  عباس بهاحتى قبل أن يكلفواتصاالت مكثفة لتشكيل الحكومة 
ويين ان رئيس مجلس امناء الجامعة االسالمية اوفيما رأى بعض الحمس .سيناريوهات وخيارات عدة مطروحة

يصلح لرئاسة الحكومة، نقلت مصادر مطلعة ان فياض ابلغ جهات اجنبية انه على استعداد لدرس العرض فيما 
ومن بين الخيارات المطروحة ايضاً مصطفى البرغوثي الذي اعطى اخيراً اشارات الى استعداده  .لو تم

 مصادر ان حماس عرضت على ناصر القدوة البقاء في منصبه في الحكومة  فيهقالت في وقت .للمشاركة
حتمال ان  اخرى اشارت الى اا مصادرإال أن. لم يعط جواباً بل فضل درس العرضه الحمساوية، مضيفة ان

 الى أنه في حال رفض القدوة المنصب، فان زياد أبو الفتتة, تلغي حماس هذا المنصب ارضاء لفاروق القدومي
مشير المصري ان قادة الحركة سيلتقون عباس قريباً في  في غضون ذلك، قال و.حقيبةالعمرو جاهز لتولي 

توقع احد قيادي فتح ان تكون فيما .  فتحبحث في تشكيل الحكومة والشراكة السياسية معال حيث سيتمغزة، 
زياد النخالة يشار إلى أن ،  وفي نفس السياق.حماس على استعداد لعرض نصف عدد مقاعد الحكومة عليها

  . المشاركة في الحكومة الجديدةالجهادجدد رفض 
 هـا نأ ,س مصادر مقربة من حمـا     هقالتإلى ما    : غزة من   30/1/2006 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس واشار  

وان تتولى الحكومـة    , وان تكون له صالحيات واسعة    , هاعرضت على فتح ان يكون رئيس الوزراء القادم من        
 ان حمـاس    ,من ناحية أخرى قالت   و. نحركتيالالمرتقبة وضع الترتيبات الالزمة النجاح الشراكة السياسية بين         

  . ئهاستطلب من أبو مازن تعيين عدد من السفراء من أعضا
 أبـو طيـر، ان      محمـد  ه قال  ما   :رام اهللا  من   وليد عوض  عن مراسلها    30/1/2006 القدس العربي    وأوردت

 ستتعاون مع عناصر من فتح تمتاز بالمهنية وحسن السمعة مثل ناصر القدوة، وعفيف صافية، وهـشام                 ماسح
  . في تشكيل الحكومةعبد الرازق
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  غازي حمد إلى ما قاله: وكاالتنقال عنغزة ن  م30/1/2006 الخليج اإلماراتيـة   مراسل  طاهر النونو  ولفت
وإذا رفضت االنضمام إلى حكومة حماس، فـسنحاول تـشكيل حكومـة            . فتح ن حماس على اتصال مع    من أ 

  .إال انه أشار إلى ان األولوية هي لتشكيل حكومة ائتالفية مع فتح وكل المجموعات السياسية. تكنوقراط
المصري نفى المعلومـات التـي      إلى أن مشير    : وكاالت نقال عن    زةغمن   30/1/2006 الغد األردنية    ونوهت

تسربت عن نية حماس تشكيل حكومة من خارج الذين فازوا في االنتخابات التشريعية، قائال إنه مـن المبكـر                   
  .الخوض فيه

  زياد ابو عمرو رأى أن تشكيل الحكومة        أن :30/1/2006 األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و
لديها قـدرة كبيـرة علـى الحركـة         أن   اال ان حماس ستنجح في نهاية االمر، وقال          ,الجديدة قد يستغرق وقتا   

االمور ستكون اسهل في حـال تـشكلت        أن   ,وقال .والمرونة وهي ايضا تحتفظ بعالقات دولية ال يستهان بها        
  .حكومة ائتالف وطني تشارك فيها  فتح

  
  نتائج النهائية لالنتخابات التشريعيةلجنة االنتخابات المركزية تعلن ال .2

 قامت لجنة االنتخابات المركزية بحضور ممثلي القوائم االنتخابية بتدقيق محاضر الفرز األولي، والنظر في 
و قد قررت اعتماد نتائج الفرز التي  .الشكاوى المقدمة لها وفي ردود الدوائر االنتخابية عليها ومدى قانونيتها

 3، قائمة أبو علي مصطفى ا مقعد45، قائمة فتح ا مقعد74قائمة اإلصالح والتغيير  :تاليكانت على النحو ال
، أما المرشحين ين، وقائمة الطريق الثالث مقعدين، قائمة فلسطين المستقلة مقعدمقعدينمقاعد، قائمة البديل على 

هائية مختلفة عن النتائج األولية وقد جاءت النتائج الن . مقاعد4المستقلين على مستوى الدوائر فقد حصلوا على 
من األصوات، حيث أنه بعد اكتمال الفرز فازت فتح % 95التي قامت بنشرها والمستندة إلى فرز ما نسبته 

  .بمقعدين إضافيين األول على مستوى الوطن والثاني على مستوى الدوائر في خانيونس
 29/1/2006لجنة االنتخابات المركزية 

  
  يار ممثليها في منظمة التحريرحماس تعمل على إخت .3

 , تقوم حاليا باختيار ممثليها في منظمة التحريرذكرت مصادر مقربة من حماس أنها : غزة ـ  عبدالقادر فارس
وأن العاصمة السورية ستشهد خالل ثالثة أسابيع لقاء على مستوى عال يضم ممثلي كافة الفصائل والتيـارات                 

  .ها حركة حماسالسياسية في منظمة التحرير ومن بين
  30/1/2006عكاظ 

  
   يهدد بقتال حماس إذا قصفت البلدات االسرائيلية الفلسطينيةمدير الشرطة  .4

 هدد عالء حسني بقتال حماس اذا قصف جناحها المسلح المواقع االسرائيلية انطالقـا مـن   :غزة ـ  حامد جاد
مـن ناحيـة    و. جتمع الدولي معها  وطالب بإعالن وقف الكفاح المسلح كشرط أساس لمساندة ووقوف الم         . غزة

 اوضح ان   وفي نفس السياق  . استبعد أن تتوقف الدول المانحة عن تقديم الدعم لألجهزة الشرطية واألمنية          أخرى  
 لم نأت بحماس كي نفشلها، كما طالـب         ,الئالشرطة واالجهزة االمنية مستعدة إلنجاح حكومة تقودها حماس، قا        

واشار . وشدد على عدم وجود أي خالفات بين فتح وحماس        . نفالت االمني حركة بالعمل على إنهاء ظاهرة اال     ال
.  أن دخول عناصر جديدة من حماس للشرطة يندرج ضمن أنظمة وقوانين محددة ووفق إمكانات الـشرطة                ىإل
اعتبر أن كافة التظاهرات واالحتجاجات االخيرة التي طالبت بعدم تمكين حماس من السيطرة على الـشرطة                و

  . إطار الفوضى ومحاوالت البعض حل المؤسسة األمنية وافتعال فتنة داخليةيندرج في
  30/1/2006الغد األردنية 
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   تتهم أمنيين بإتالف ملفات التنسيق مع اسرائيل حماس  .5
 اتهمت مسؤولين أمنيـين فلـسطينيين       حماس في   امصادر أن   :غزة والوكاالت  من   30/1/2006 البيان   نشرت

نسيق األمني مع إسرائيل باإلضافة إلى ملفات تتضمن محاضر التحقيـق مـع كـوادر               بإتالف ملفات حول الت   
  . الحركة خالل عمليات اعتقالهم من قبل أجهزة السلطة

وزارة الداخلية نفت أن تكون قد أتلفت ملفات        إلى أن   : 29/1/2006 48 عرب    مراسلة موقع  ألفت حداد ونوهت  
لتنسيق األمني مع إسرائيل، أو تفريغ مخازن األسلحة من البنـادق           التحقيق مع معتقلين فلسطينيين، أو سجالت ا      

  .التي تحويها
  

  هزيمتنا فاقت كل توقعاتنا: اليسار الفلسطيني .6
ـ غزة أقر ممثلو القوى اليسارية الفلسطينية أن الهزيمة التي منوا بها في االنتخابات التشريعية :  صالح النعامي 

واعتبـر  . صالح زيدان هذه النتيجة الى طبيعة النظام االنتخابي الفلسطيني  وعزا  . الفلسطينية فاقت كل التوقعات   
ونوه الى أن تشرذم قوى اليسار وعجزها عـن         . حماس ان هذه الطريقة ادت الى مضاعفة النصر الذي حققته        

واضـاف ان قـوى     . لتوحد جاء العتبارات فئوية وشخصية ضيقة      ا التوحد في قائمة موحدة، مؤكداً أن رفض      
 عانت من حصار مالي خانق، بخالف فتح التي تمتعت بدعم مباشر من السلطة ومن الواليات المتحـدة،                 اليسار

  .وحماس التي تتمتع بدعم جماعة االخوان المسلمين
  30/1/2006الشرق األوسط 

 
  فتح تعمل على تقديم طعون في االنتخابات التشريعية .7

ة من فتح ان الحركة قامت بتشكيل غرفة عمليـات  قالت مصادر مقرب: غزة ـ  ردينة فارسوعبدالقادر فارس 
وأوضحت أن الطعون ستكون ضد مراكز االقتراع في كـل           . للطعن في نتائج االنتخابات التشريعية    , مشتركة

  . و خان يونس, من مدينة رام اهللا وسلفيت
  30/1/2006عكاظ 

  
  ! شرطيون فلسطينيون يسيطرون على المجلس التشريعي في غزة .8

 شرطيا فلسطينيا سيطروا على مبنى المجلس التشريعي في غزة، 30فلسطينية في غزة ان قرابة قالت مصادر 
 انسحبوا  أنهممصادر فلسطينية في غزة افادت إال أن .وقاموا باطالق النار في الهواء واالعتصام على سطحه

بة بضم الشرطة الى خطوة جاءت للمطالهذه الوقال مصدر محلي ان  .من المكان بعد تدخل وزارة الداخلية
  .   حماستهاالمؤسسة الرئاسية وعدم تركها تحت قيادة الداخلية خشية تعرضهم الى الفصل في حال تسلم

  30/1/2006 48عرب 
  

  االوروبية عن قطع المساعدات لترضية اسرائيلالتصريحات: أبو زهري .9
ريحات االوروبية التي تتحدث ابو زهري بان التصسامي اوضح  :رام اهللا ـ القدس العربي ـ من وليد عوض

عن قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني بعد فوز الحركة غير حقيقية وجاءت لترضية اسرائيل، منوها الي 
 ان ىوشدد عل . التعاون مع حماس النها خيار الشعب الفلسطينيىانه ال مفر امام دول العالم الغربي سو
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 استعداد بعض الدول العربية ىلعربي واالسالمي، مشيرا ال بعدها اىحركته ستعيد القضية الفلسطينية ال
 الضغط ىواكد ان الحركة متشبثة بمبادئها، داعيا ال.  في قيادة الشعب الفلسطينيهاواالسالمية لمد يد العون ل

 . االحتالل اللزامه بحقوقنا الفلسطينيةىعل
  30/1/2006القدس العربي 

  
   الدولي إقتصادية من البنكتطميناتحماس تتلقى  .10

 تلقت تطمينات من البنك الدولي بمواصلة حماساوضح ابراهيم ابو سالم بأن  :رام اهللا من وليد عوض
وقال ان حركته تلقت اتصاال من البنك الدولي يفيد باستعداده لدفع رواتب  .المساعدات للشعب الفلسطيني

 ,ومن جهته صرح رئيس البنك الدولي .الموظفين المدنيين والعسكريين في السلطة الفلسطينية رغم فوز حماس
   . تلبية حاجات الفلسطينيين االساسية والكبيرةى الون يسعهمان

  /30/1القدس العربي 
  

  مطالبة البرلمانات العربية بتبني قضية النواب الفلسطينيين األسرى  .11
ـ             ,حماس أكدت مصادر قيادية في    البرلمانـات   اد ان خالد مشعل طالب نبيه بري بالعمل من اجل ان يتبنى اتح

العربية واالسالمية قضية النواب االسرى الفلسطينيين وفي طليعتهم مروان البرغوثي والقيام بحملة دولية تجبر              
وأشـارت الـى ان     . السلطات االسرائيلية على إطالق سراحهم، وقد وعد بري بالقيام بكل جهد في هذا االتجاه             

  .ي للغاية نفسهاالحركة بصدد توجيه رسالة الى البرلمان األوروب
  30/1/2006السفير 

  
  إسرائيل تعتقل نائبا من حماس في القدس  .12

 تحذيرا من ممارسـة أي       له   ووجهت. اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية في القدس المحتلة أمس محمد أبو طير         : قنا
  . بعد أن حققت معهنشاطات لحماس في المدينة

   30/1/2006البيان 
  

  لسطيني الفالتشريعيائتالف يساري في  .13
تعمل القوائم اليسارية والمستقلة على تشكيل وحدة يسارية داخل المجلس التشريعي بعـد             :  رويترز – رام اهللا   

فـي حـين    . حصولها على تسعة مقاعد بمحاولة لجمع اليسار والمستقلين كتيار ثالث بعد حركتي حماس وفتح             
ف برامج بعض من هـذه القـوائم فـي           خالدة جرار أن تشكيل أي ائتالف سيكون صعبا بسبب اختال          عتبرتأ

  .النواحي السياسية واالجتماعية
  30/1/2006الوطن القطرية 

  
  حماس لن تزحف على ركبتيها باتجاه الدول المانحة: أبو طير .14

 ان الحركة في حال تشكيل الحكومة الفلـسطينية         ,نسبت صحيفة كندية الى محمد ابو طير قوله       : جوزيف حرب 
واكـد ان    .شرع االسالمي مصدرا رئيسيا للقوانين في قطاع غزة والضفة الغربيـة          سوف تجعل من ال   , الجديدة

 مـن ناحيـة     واكد. الحكومة الجديدة سوف تعدل النظام التربوي والتعليمي الحالي بشكل يجعله اسالمي التوجه           
  .طةاذا توقفت عن تقديم مساعداتها للسل,  ان حماس لن تزحف على ركبتيها باتجاه الدول المانحةأخرى

  30/1/2006عكاظ 
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   نقلوا أموالهم إلى الخارج استعداداً للمغادرة  فلسطينيونمسؤولون .15
 علم من مصادر واسعة االطالع بأن عددا من المسؤولين والمتنفذين فـي الـسلطة               :القدس المحتلة والوكاالت  

ت، ان ثالثـة علـى      وأوضح . بدؤوا في ترحيل أموالهم ومشاريعهم التجارية إلى خارج األراضي الفلسطينية         
 شرع في   ,األقل من كبار المسؤولين في السلطة احدهم بدرجة وزير وكان مقربا من الرئاسة ابان حكم عرفات               

وأضافت ان احـد    . بيع حصصه من أسهم تجارية في مؤسسات خدماتية ضخمة تعمل في األراضي الفلسطينية            
  .خارجالإلى رجال األمن الكبار قد تمكن من نقل أرصدته وثروته المالية 

  30/1/2006البيان  
  

  عباس زكي يعتذر عن تولي رئاسة لجنة التحقيق في فتح   .16
أعلن عباس زكي، عن اعتذاره تولي رئاسة لجنة التحقيق التي تم تشكيلها مؤخراً، لبحث أسباب إخفاق                : رام اهللا 

المطلوبة، ولكونه عـضواً    وأوضح أن قراره يأتي بسبب عدم توفر الشروط          .الحركة في االنتخابات التشريعية   
في اللجنة المركزية، ويقود نشاط عالقاتها الخارجية، وبسبب انشغاله في اللجنة التحـضيرية العليـا للمـؤتمر                 

  . لفتحالسادس
  30/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  واحتمال اجتماعه بمشعل في القاهرة  ابو مازن يبدأ جولة عربية .17

وم، جولة عربية تشمل االردن ومصر للتداول في نتائج االنتخابات التشريعية ومـستقبل             يبدأ محمود عباس، الي   
وحـسب   .مقاطعة ووقف المساعدات المالية للشعب الفلـسطيني      الالسلطة الفلسطينية في ظل التهديدات الدولية ب      

  .مصادر فلسطينية من المتوقع ان يجتمع خالل تواجده في القاهرة بخالد مشعل
  30/1/2006 48عرب 

  
  السيناريو والبديل.. حكومة حماس المقبلة: تقرير .18

ليس في , إن تشكيلة الحكومة الفلسطينية المقبلة باتت عالمة استفهام كبرى: الضفة الغربية-أشرف أصالن
وليس من شك في أن المبعث الرئيسي . ولكن على مختلف المستويات اإلقليمية والدولية, الداخل الفلسطيني فقط

في , القلق أيضا يتمحور حول الطريقة التي ستتعامل بها حماس مع المتغيرات الداخلية والخارجيةللتساؤل و
وقد بدأت الحركة بالفعل اتصاالت . وقت تواجه فيه سيال من التشكيك بقدرتها على االحتفاظ بالسلطة طويال

صعوبة ألول حركة إسالمية بالعالم على كل المستويات لتأمين االنتقال إلى مقاعد السلطة وتجاوز اختبار بالغ ال
لهذا يبدو الخيار األول أمامها هو اللجوء إلى تشكيل . العربي تجد نفسها فجأة وقد تحولت إلى موقع المسؤولية

إن األولوية ستكون , وفي هذا الصدد قال محمود الرمحي. حكومة وحدة وطنية تضم مختلف األطياف السياسية
كما تحدث عن إمكانية تشكيل الحكومة . لجوء لباقي القوائم والفصائل األخرىثم ال, لتشكيل ائتالف مع فتح

وفي ظل عمليات شد وجذب مع قوائم أخرى ربما تسعى , بشكل منفرد في ضوء الرفض المعلن من جانب فتح
أن مصلحة الشعب الفلسطيني فوق أي فيه صائب عريقات شدد  في وقت .على استحياء للدخول في السلطة

في نفس الوقت تبدو القوائم األخرى التي حصلت على عدد قليل من مقاعد المجلس التشريعي أكثر و .اعتبار
حيث  قالت حنان عشرواي أن هناك تناقضات جوهرية ال تسمح بقيام . تخوفا من الدخول في شراكة مع حماس

 فقد  مصطفى البرغوثيأما. هذا النوع من التحالف الذي قالت إن تحوله إلى حقيقة يبدو صعبا في الوقت الحالي
أشار من جانبه إلى ضرورة االستفادة من حقيقة أن االنتخابات لم تجر حتى يتم االنتقال من حكومة حزب واحد 
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كما دعا إلى إيجاد آلية تجمع الفصائل بعمل جماعي موحد يأخذ في االعتبار . إلى حكومة حزب واحد آخر
طالب حماس بضمان الحفاظ على العملية الديمقراطية واالنتخابات و. نتائج االنتخابات من خالل قيادة موحدة

وشدد أيضا على ضرورة األخذ . متهما أطرافا خارجية تريد أن تدمر الشعب الفلسطيني, في المراحل المقبلة
في االعتبار عند تشكيل الحكومة المقبلة التغيير الذي حدث بالبنيان السياسي الداخلي وتحول فتح إلى صفوف 

  .معارضة واألقليةال
لكنها تبقى في الوقت نفسه , إذن تشير معظم الدالئل إلى أن حماس ماضية في طريق تشكيل حكومة منفردة

فضال عن األجهزة األمنية بمختلف , أسيرة التعاون مع فتح ومنظمة التحرير من خالل محمود عباس
 ممن يعرفون بوزراء التكنوقراط إلدارة ,كما يتوقع أن تلجأ حماس إلى وزراء من تيارات مختلفة. عناصرها

أما المناصب السيادية فتبقى الحركة ممسكة بخيوطها بشكل شديد , شؤون الدولة وتسيير أمورها اليومية
, كما توقع نبيل شعث, ويبقى السيناريو البديل لكل ما سبق أن تواجه سلطة حماس صعوبات متزايدة. اإلحكام

ي هذه الحالة خيارا مطروحا ضمن عدة خيارات أقلها التعامل مع احتالل قد حيث تصبح االنتخابات المبكرة ف
  .يصبح أكثر شراسة

  28/1/2006الجزيرة نت 
  

 هدنة طويلة مع إسرائيل ال مانع من : الزهار .19
، عدة شروط، يمكن أن تؤدي، حسب تعبيره، إلى تعايش سلمي  في مقابلة معه عرض محمود الزهار:غزة

 وإطالق سراح السجناء 1967 انسحاب إسرائيل إلى حدود عام هاومن ضمن .يلطويل األمد مع إسرائ
غير أنّه لم يعلّق عما  . ووضع رابط جغرافي بين قطاع غزة والضفة اإلسرائيليةعتداءاتاالالفلسطينيين ووقف 

 إسرائيل، الدعوة إلى تدمير وحول .إذا كان التفاوض مع إسرائيل أو االعتراف بها ممكنا على المدى الطويل
نحن اآلن نتحدث عن الحاضر ولسنا بصدد ,  بالقولمكتفيا, لحركةرفض توضيح ما إذا كان ذلك سيبقى هدفا ل

. وأضاف أن ليس في نية إسرائيل القبول بدولة فلسطينية مستقلة رغم االتفاقات الدولية .الحديث عن المستقبل
.  قضية االعتراف بهالرسمية، فإنّنا وقتها سنجيب عنإذا كانت إسرائيل مستعدة إلخبار الناس بحدودها اقال و

 ستنبذ حماسوفيما يتعلق بما إذا كانت  . المفاوضات، ليست هدفا بل هي أسلوبواعتبر في نفس السياق أن
 تقتل الناس  التيإسرائيلأن االرهاب هو ما تقوم به موضحا , إن مفهوم اإلرهاب غير عادلاعتبر اإلرهاب، 

 قائال إنّهم فاسدون إلى درجة ,انتقد عددا من القياديين الفلسطينيينومن ناحية أخرى . راضيناواألطفال وتهدم أ
 تهديد واشنطن بوقف المساعدات  وحول.كبيرة وأهدروا أمواال قدمتها عدة دول من ضمنها الواليات المتحدة

سية، ونحن نريد هذه األموال، ولكن موال للبناء وتلبية حاجاتنا األساألنحن سنستخدم هذه ا إلى الفلسطينيين، قال
وفي نفس الصدد، نفى ما ردده مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون من أن حماس  .ينبغي أن ال تكون مشروطة

ن حماس تنوي الفصل بين البنين والبنات أ , تقاريره قالتفي سياق آخر رد حول ماو .تتلقى أمواال من إيران
 نحن نعيش في ظل حكم وقال ,تركيز نظام ثيوقراطي بدال من نظام مدني تنوي وأنهافي المدارس والمعاهد، 

 .لن يتغير أي شيءو ,اإلسالم
  30/1/2006سي ان ان 

  
 دعوة الى تشكيل حزب كديما على انقاض فتح .20

. فتحطالب أبو علي شاهين بتشكيل حزب جديد يحمل اسم كديما على انقاض  : فتحي صباح-رام اهللا , غزة 
 من كوادر الحركة، بعيداً عن الباحثين عن الكراسي والمزيد من هكذا حزب بات مناسباً لتشكيل وقال ان الوقت

رأى قيادي شاب  و. لن يكون في حال تشكيله، انقالباً على فتح بقدر ما هو اصالح فيهاهواعتبر ان. المكاسب
 عباس المسؤولية األولى عما  محمودحمالم.  بحاجة ماسة اآلن إلى غربلة وليس الى وحدة داخليةهافي فتح ان
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، الى جانب عوامل أخرى منها الفساد واالنفالت األمني والصراعات الداخلية واالنتهازيين الحركةوصفه تدمير 
 بينماوفيما تخوض فتح مخاضاً عسيراً، فان البعض يتوقع ان تخرج منه اكثر قوة وصالبة،  .والوصوليين

لكن االكثر تفاؤالً يعتقد انها ستولد من جديد  .ى مزيد من الضعفيتوقع آخرون ان تحصل انشقاقات تؤدي ال
 .في حال نظفت نفسها من الداخل

  30/1/2006الحياة 
  

  مسؤولون من حماس يسعون للقاء المستشارة االلمانية .21
ذكرت مصادر فلسطينية ان مسؤولين مـن حمـاس تقـدموا بطلـب     : غزة ـ  ردينة فارسوعبدالقادر فارس 

  . التي تلتقي محمود عباس اليوم في رام اهللا,يال ميركلآنجلالجتماع مع 
  30/1/2006عكاظ 

  
  اتصاالت سرية بين حماس وأمريكا: أبو مرزوق .22

 والواليات المتحدة حول العديد من      حماس أبومرزوق أن هناك اتصاالت سرية جرت مؤخرا بين          ىكشف موس 
ـ   في سياق آخر   مشيراً. ل المرحلة القادمة   تفضل الحوار المباشر مع أمريكا خال      الحركةقال إن   و. القضايا  ى إل

 . مليونا فقط50 مليون دوالر للسلطة الفلسطينية علي الورق فقط وما يصل 300أنها تقدم دعما سنويا 
  30/1/2006الجمهورية المصرية 

 
 مركزية فتح تدرس الموقف من حماس .23

فتح للبحث في احتمال ل للجنة المركزية ترأس محمود عباس في رام اهللا أمس اجتماعاً:  فتحي صباح-رام اهللا 
أوضح أنها ستدرس خالل االجتماع انعكاسات نتائج   عضو في اللجنةكانو. تشكيل حكومة بقيادة حماس

االنتخابات والموقف الذي يجب تبنيه حيال حماس، مضيفاً أنه واثق، من أنه سيكون من المستحيل تشكيل 
 .حكومة تحالف

  30/1/2006الحياة 
  

  دد من قادة فتح الى المستشفى بعد اجتماع عاصف   نقل ع .24
افاد شهود عيان ان عددا من عناصر وقادة فتح في محافظة طولكرم نقلوا  : تغريد سعادة والوكاالت-رام اهللا 

الى المستشفى بسبب حاالت اختناق واغماء، بعد اجتماع عاصف لم يخل من مشادات كالمية وتبادل 
هاجم المجتمعون هاني الحسن وطالبوا حيث . مة الحركة في االنتخابات التشريعيةاالتهامات، على خلفية هزي

قادة في االجتماع، ان اعضاء في لجنة اقليم ورؤساء اقاليم عملوا لصالح الوكشف احد . بإقالته ومحاسبته
ذا الفوز لحماس حماس وغيرها خالل الحملة االنتخابية، مبرزاً كشفاً بأسمائهم، وطالب بمحاسبتهم، مؤكداً ان ه

  .هو االول وسيكون االخير
  30/1/2006االتحاد االماراتية 

  
   الدولي االعتراف بالقادة الفلسطينيين الجددالمجتمعالزهار يدعو  .25

 لن نعترف بإسرائيل لكـن قـد   أننا,  قال محمود الزهار في مقابلة مع صنداي تلغراف:وكاالت ـ   لندن-غزة
 يجـب اال    ,ا المجتمع الدولي الى االعتراف بالقادة الفلسطينيين الجدد، وقال        ودع .نتوصل الى هدنة طويلة االمد    

 الى وجود قنوات    مشيرا.  ارضنا االلصوص االسرائيليون الذين نهبو   هم  يجب ان يخشانا    ألن من   يخشانا العالم   
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فلسطينية من جهة اخرى، أكد انه ال ينوي الترشح ألي منصب مهم في الحكومة ال             و. اتصال مع الدول الغربية   
  .صبح رئيسا للوزراءي طموح شخصي في ان هليس لديمضيفا أن . الجديدة

  30/1/2006الغد األردنية 
  

   في رفح ومناشدة القدومي انقاذها من االنهيار فتحاستقالة قيادة .26
ل أعلنت قيادة فتح في مدينة رفح استقالتها الجماعية، ودعت في نفس الوقت إلي تشكي :رام اهللا من وليد عوض

 باستقالة اللجنة المركزية ةطالبم .لجنة تحضيرية من الكوادر إلجراء االنتخابات التنظيمية داخل الحركة
 ألعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من فتح إلي عدم المشاركة في م دعوتهواوجدد .والمجلس الثوري
ظة نابلس مذكرة لفاروق القدومي  وجه اكثر من الف كادر فتحاوي في محافومن ناحية أخرى. الحكومة القادمة

 .مطالبين اياه انقاذ البناء التنظيمي للحركة في ضوء الهزيمة التي منيت بها في االنتخابات
  30/1/2006القدس العربي 

  
   بمفتاح السالم في المنطقةيمسك بوش :الزهار .27

عدوا، وان جورج بوش يمسك     اعلن محمود الزهار انه ال يعتبر الواليات المتحدة         : غزة  طاهر النونو، وكاالت    
واكد أن حماس تبحث لدى بوش عن إحقـاق         . في مقابلة مع شبكة التلفزة األمريكية     , بمفتاح السالم في المنطقة   

  . فرصة لنعيش مثل البشر، عندئذ ستتوقف العمليات ضد إسرائيلنريدوأضاف . العدالة
  30/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
 ا وفد من حماس يزور القاهرة قريب .28

أكد موسى أبو مرزوق أن قيادات من الحركة سوف تزور القاهرة قريبا عقب :  محمد جمال عرفة-القاهرة 
 سيضم ممثلين من الحركةوأوضح أن وفد  .لقائها مع محمود عباس وترتيب إجراءات انتقال الحكم لحماس

 ومن ناحية أخرى .ت التشريعيةبحث الوضع الجديد على الساحة الفلسطينية بعد االنتخابالالداخل والخارج، 
شدد على أن االعتراف بإسرائيل غير وارد في أجندة حماس أما القضايا األخرى فقابلة للحوار والمرونة 
والنقاش، مستغربا أن يبدأ العالم رد فعله على االنتخابات بالحديث عن االعتراف بإسرائيل رغم أنها الطرف 

 .المعتدي
  29/1/2006اسالم أون الين 

  
 سرايا القدس تطلق صاروخا محليا علي بلدة إسرائيلية .29

أتي يالقصف قالت أن و . مدينة المجدلىخ علوأعلنت سرايا القدس امس عن إطالق صار: غزة ـ يو بي آي
 جرائم العدو الصهيوني وحملة االعتقاالت التي تستهدف المجاهدين في ىفي إطار ما وصفته بمسلسل الرد عل

 . خيار الجهاد والمقاومةى علاوتأكيدمدن الضفة الغربية 
  30/1/2006القدس العربي  

  
  لسنا انقالبيين و لن نبدأ من الصفر: أسامة حمدان .30

او تدمير كل ما    ,  بصدد احداث انقالب    حماس نفى اسامة حمدان ان تكون حركة     :   نسرين ناصر الدين   ،بيروت
وتوقع ان   . صفر بأنه خطأ فادح لن نرتكبه     ووصف القول بان على حماس ان تمسح كل شيء وتبدأ من ال           , بني

وفـي  . او الى دراسة ما حدث بوعي     , الكاسح اما الى االنقسام وتبادل االتهامات داخل فتح       الحركة  يؤدي فوز   
انتقاد العالن فتح عدم المشاركة في حكومة ترأسها حماس اعتبر ان اي تنظيم يخرج من الشراكة فهو كمـن                   
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واعرب عن مخاوفه من نشوب صراع فلسطيني لكنه قال ان الحركة عارضـت               .يستقيل من واجباته الوطنية   
وحول كيفية التوفيق بين السياسة والسالح قال حمدان نحـن ال           . المسار السابق لكنها لم تذهب الى حد الصدام       

لتعامل مع  نعتقد اننا بحاجة لبناء الواقع الفلسطيني على اساس ان هناك صيغة ما ل            و, نتحدث عن انتهاء المقاومة   
ـ ويعتقد حمـدان ان االمـريكيين واالوروبيـين         . االحتالل وصيغة اخرى للتعامل مع الداخل الفلسطيني       رغم ب

واشار الى انه ليس هنـاك       .  اللهجة سوف تتغير في االيام القادمة      أن, تصريحاتهم الرافضة للتعامل مع حماس    
فوز حماس على االنتخابـات االسـرائيلية تبعـث         واعتبر ان انعكاسات    . ما يمنع الحوار مع الواليات المتحدة     

ان المزاج الفلسطيني العام ال يزال متمسكا بحقوقه وكلما تقبلوا هذا االمر وفـروا علـى                : برسالة محددة تقول  
وبالنسبة لسوريا رأى انها سترتاح من الضغط الذي يالحقها الستضافة مكاتب الفصائل             . انفسهم خسائر اضافية  

  .ا اصبحوا منتخبين ويشكلون الحكومةبعدم, الفلسطينية
 30/1/2006عكاظ 

  
  حمدان يدعو إلى حوار مع الدولة اللبنانية من منطلق سياسي أسامة  .31

ان من يراهن على تغيير حماس برنامجها هو واهم، ولن تسمح ألحد بأن يقودها الى فتنـة                  اكد اسامة حمدان،  
ركة ستقوم باتصاالت مع الفصائل العـادة بنـاء البيـت           وتناول حمدان الوضع في لبنان فأكد ان الح        . داخلية

الداخلي الفلسطيني في لبنان، وسنطلق حوارا داخليا ونؤكد اننا سننجح في ذلك، وسنعمل علـى بنـاء منظمـة            
التحرير، مشددا على اهمية الحوار مع الدولة اللبنانية، وان يكون الحوار شامال لكل القضايا التي تعني شعبنا،                 

  . ان القضية سياسية وليست امنيةمن منطلق 
 30/1/2006السفير 

  
  دور المنظمة في لبنان لن يتغّير: أبو العينين .32

إن حركة فتح هي حركـة      : أكد سلطان أبو العينين أن دور منظمة التحرير الفلسطيني لن يتغير في لبنان، وقال             
أحداً لن يستطيع اسـتخدامها وأضـاف       االستعصاء الفلسطيني في رفضها دخول المعادلة الوطنية اللبنانية وأن          

إن فتح لم تهزم في     : وقال .إننا لن نرهن قرارنا السياسي ألحد وسنحمي القرار الفلسطيني المستقل بالدم          : يقول
إن من ترشح مستقالً من     : وأضاف. هذه االنتخابات إنما الذي انهزم هو المجتمع الدولي الذي لم يف بالتزاماته           

ولن تـدخل   . الحركة بعد اليوم، وأشار الى أن حركته ستكون حركة معارضة بناءة          فتح، لن يكون في صفوف      
 عاماً للمشاركة في السلطة، وآثرت أن تكون في المعارضـة، لتنفيـذ             13في شراكة مع حماس، ألننا دعوناها       

 ليأخذوا فرصتهم التاريخية وسنختلف معهم في دور المعارضة، وسـتكون لنـا           : وأضاف. برنامجها السياسي 
إن السلطة ملك الشعب الفلسطيني وليست ملكاً       : وقال .فرصة لكي نعود الى فتح وجذورها لنحميها من الخناجر        

  .لتنظيم سياسي، وسنعمل لحماية السلطة ونحن في المعارضة
  30/1/2006المستقبل اللبنانية 

  
  تظاهرة في نابلس تندد باالساءات الدنماركية للنبي  .33

 عشرات الفلسطينيين وعناصر من كتائب االقصى امس العلم الدنماركي احتجاجـاً      أحرق:  بترا  ا،   د ب ،  نابلس
وطـالبوا   وسار المتظاهرون وسط نابلس منـددين باالسـاءة     .  صلى اهللا عليه وسلم    على االساءات للنبي محمد   

ي إلـى عقـد     ودعا الشيخ تيسيرالتميم   . الحكومة الدنماركية بتقديم اعتذار واعتبروها اعتداء على حرية العقيدة        
  .مؤتمر قمة إسالمي عاجل

  30/1/2006الدستور 
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  اعتقال فلسطينيين التهامهم باإلرهاب في العراق .34
نفى مصدر في السفارة الفلسطينية في العراق تورط أي فلسطيني بأية أعمال إرهابية في              : أحمد صبري ،  بغداد
طينيين قالت انهم ضالعون بأعمال عنف       فلس 3وجاء النفي بعد ان عرضت الفضائية العراقية الرسمية          .العراق

وأكد المصدر اسـتعداد الـسفارة الفلـسطينية تقـديم           . في العراق ولهم صالت بالجماعات المسلحة في البالد       
الفلسطينيين الثالثة الى القضاء العراقي للتأكد من بطالن هذه االتهامات التي قال انهـا توجـه الـى الجاليـة                    

يذكر ان احد المتهمين سبق وأن عرضته نفس القناة          . عشوائي ومثير لالستغراب  الفلسطينية في العراق بشكل     
  .قبل شهر على انه له صلة باإلرهابيين غير ان السلطات أطلقت سراحه لعدم ثبوت األدلة ضده

  30/1/2006الغد األردنية 
  

   المؤسسات الحقوقية التدخل إلطالق سراحهاتناشدعائلة أم معتقلة  .35
ـ   معتقلة مها العارضة من مدينة جنين، أمس، الـمؤسسات الحقوقية واإلنسانية، التدخل من أجل             ناشدت عائلة ال

وقـال   .اإلفراج عنها من سجون االحتالل، وذلك لعدم مشروعية اعتقالها، ولكونها ُأماً لطفلين أحدهما رضـيع              
اقتادتها إلى جهة مجهولة،    زوج الـمعتقلة، إن قوات االحتالل اقتحمت منزله الشهر الجاري، واعتقلت زوجته و           

ونفى، االدعاءات اإلسرائيلية، التي زعمت أن زوجته كانت بصدد تنفيذ           .بعد االعتداء عليها بالضرب الـمبرح    
  .عملية تفجيرية داخل الخط األخضر، وأكد أن هذا االدعاء عار عن الصحة جملة وتفصيال

  30/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  لسطينيين في لبنان تأسيس رابطة المعلمين الف .36
عقدت رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان مؤتمرها التأسيسي امس، بحضور عدد من الشخصيات الـسياسية               

وأكد رئـيس اللجنـة     . والتربوية والنقابية الفلسطينية واللبنانية، وحشد كبير من المعلمين الفلسطينيين في لبنان          
المعلمين الفلسطينيين في لبنان ورفع الغبن عـنهم وتـوفير أمـان            التأسيسية، ان الهدف من الرابطة هو خدمة        

وأضاف ان الرابطة مستقلة بعيـدة  . وظيفي لهم، وتسعى الى بناء عالقات جيدة مع الروابط واالتحادات الرديفة   
وألقى كلمة تحالف   . عن الصبغات الحزبية، وتمول نشاطها من اشتراكات أعضائها والتبرعات غير المشروطة          

  .  الفلسطينية أسامة حمدان الذي أكد على قيمة المعلم ومكانته ودوره التغييري في المجتمعالقوى
 30/1/2006السفير 

  
  أكثر محافظات الوطن فقراًبنتائج دراسة تحليلية  .37

أظهرت نتائج دراسة تحليلية، نشرت اليوم، أن محافظات جنوب غزة، من أكثر محافظات الوطن فقراً، حيـث                 
، وأن محافظتي جنين والخليل أفقر محافظات الضفة الغربيـة،          1998في العام   % 41.4ر فيها   بلغت نسبة الفق  

وبينت النتائج، أن المخيمات مازالـت هـي        .على التوالي % 20.46،  %20.50حيث وصلت نسبة الفقر فيهما      
قـر بلغـت    األفقر من بين التجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سجلت نـسبة انتـشار للف                

  . في المدن17.3في القرى، ونحو  % 18.3مقابل % 23.8
  29/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   االعتقاالتاالحتالل يواصل  .38
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اعتقل الجيش اإلسرائيلي في قرية بيتللو غرب رام اهللا أمس عشرة مواطنين خالل عملية           :أمين أبووردة ،  نابلس
ل أن اعتقال الشبان العشرة يأتي على خلفية تكرار حوادث إطـالق نـار              وزعمت مصادر االحتال   .دهم واسعة 

  . وإلقاء حجارة
  30/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  

   الحكومة القادمة تخفيف العبء عن كاهل العمال ةطالبم .39
  طالب االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، صباح اليوم، الحكومـة الفلـسطينية القادمـة القيـام                : الفت حداد 

بمسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين وبذل الجهود لتخفيف العبء عن كاهل العمال الفلسطينيين المتعطلين عن              
   . العمل منذ سنوات، نتيجة الحصار و اإلغالق االسرائيلي المستمر و حرمانهم من التوجه الي أماكن عملهم

  30/1/2006 48عرب 
  

  لفلسطينيين بزعم فوز حماس  المستحقات المالية لتحويلاسرائيل ترفض  .40
أعلن اولمرت، قرار اسرائيل االستيالء على اموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين، وقال انه ليست لديـه اي                

لن نمد ايدينا الى ذلك وال ننوي بأي شكل         : وأضاف. نية بتحويل اموال زعم انها ستستخدم لما يسميه االرهاب        
. ا حكومة اسرائيل تصل الى جهات قاتلة تنوي المساس بمواطني اسرائيل          من األشكال جعل االموال التي تحوله     

وادعى ان اسرائيل حساسة لصالحيات ومكانة أبو        .ولذلك نعمل حاليا على متابعة األوضاع وفحص التطورات       
مازن لكن عليها ان تحذر في ظل الواقع الجديد من ان االموال التي تحول من حكومة اسرائيل ال تستخدم لـن                     

  . تحول لضرب شعب اسرائيل
  30/1/2006 48عرب 

  
  تشير إلى اتصاالت غير رسمية مع حماس  إسرائيلية أوساط أمنية  .41

. ذكرت معاريف ان المزاج العام في جهاز االمن يدعم فكرة المفاوضـات مـع حمـاس                :آمال شحادة ،  القدس
ويرى ان الحوار السياسي    . ماسوقالت نقال عن لسان ضابط كبير في الجيش ان على إسرائيل التفاوض مع ح             

يجب وان نتذكر ان على إسرائيل وعلى حماس ايضا ملقاة مسؤوليات           : مع منظمة إرهابية هو امر محتم وقال      
وكشف انه تجري هذه االيام اتصاالت غير رسمية بين جهـاز االمـن              .عن الحياة اليومية لماليين الفلسطينيين    

ولم يستبعد مصدر كبير في جهـاز االمـن اجـراء           . البلدياتوعناصر من حماس لحل المشاكل على مستوى        
  . مباحثات قريبة مع حماس

  30/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  وزراء حماس قد يكونون هدفا لالغتيال: ديختر .42
 قال ديختر انه يتعين على اسرائيل أن تتعقب زعماء حماس المطلوبين حتى لو أصـبحوا                : رويترز ،بتاح تكفا 

 :واضـاف  .وقال انه يشك في بقاء محمود عباس في السلطة إال كدمية بعد فوز حمـاس               .ةحكومالوزراء في   
عباس يعرف جيدا انه سيجد نفسه في وضع بالغ الصعوبة وأنا واثق أنه مدرك تماما لحقيقة انـه لـن يـصمد          

وحذر من   .نهوتابع ان عباس قد يستقيل أو قد يبادر زعماء حماس بتعيين أحدهم أو شخصية بارزة مكا                .للنهاية
ان العنف بين مسلحي حماس وفتح قد يتسع نطاقه وقال انه يتعين على اسرائيل ان تنتظر لترى ما سيحدث قبل                    

   .أن تقرر كيف تتعامل مع الموقف
  30/1/2006الغد األردنية 
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   حذر وترٍوالمطلوب: بعد فوز حماس .43

 تقويمات جهازه لفوز حماس، إنه من السابق شاباك ديسكين أثناء تقديمهال اعتبر رئيس : أسعد تلحمي،الناصرة
وقال الوزير هنغبي  .ألوانه الوقوف على معنى فوز حماس وعلينا أن نفحص التطورات وفقاً لسلوك السلطة

إنه ينبغي على إسرائيل التعاطي مع ما حصل في أراضي السلطة من منطلق الحذر وضبط النفس، معتبراً 
. أعادت الفلسطينيين عشرات السنين الى الوراء وتعرضهم الى عزلة دوليةنتائج االنتخابات محبطة ومقلقة و

ودعا وعدد من الوزراء الى عدم تجميد األموال المستحقة من إسرائيل للفلسطينيين، وقال إنه يجدر االنتظار 
  . الى أن تستقر األمور في السلطة

  30/1/2006الحياة 
  

  ب الفلسطينية  نتنياهو يطالب بمواصلة احتجاز اموال الضرائ .44
 باحتجاز اموال الـضرائب التـي تجبيهـا اسـرائيل مـن             األحدطالب نتنياهو في حديث لالذاعة االسرئايلية       

ودعا نتنياهو اولمرت الى التراجع عن تحويل اموال        . الفلسطينيين واالمتناع عن تحويلها الى السلطة الفلسطينية      
كما زعم ان قرار اولمرت تعديل مسار جدار الفـصل           .الضرائب بزعم ان االموال ستحول الى حكومة حماس       

 تل ابيـب، وطالـب   -العنصري في منطقة بيت اكسا، يشكل خطرا على حركة المواصالت على شارع القدس     
  . بالغاء القرار

  29/1/2006 48عرب 
  

   في العامين المقبلينسياسياًبيرتس يتوقع جموداً  .45
 سياسياً في العامين المقبلين، ودعا الى استغالله لتحسين  توقع عمير بيرتس جموداً: أسعد تلحمي،الناصرة

وقال في حديث إذاعي أمس إن الجميع متفق في إسرائيل على . األوضاع االجتماعية واالقتصادية في إسرائيل
عدم التفاوض مع حماس، وانه ينبغي مواصلة بناء الجدار الفاصل وتعزيز الحماية األمنية للبلدات القريبة من 

  .غزة
  30/1/2006الحياة 

  
  أصوات اسرائيلية تبدأ المطالبة بمفاوضة حماس  ... تحليل إخباري .46

فيما تواصل إسرائيل حملتها الموتورة لفرض المقاطعة الدولية على حماس بدأت بعـض   :  وديع عواودة  ،القدس
بيريز الذي  ومن أبرز هذه االصوات شيمون      . األصوات الصهيونية تغرد خارج السرب، داعية إلى مفاوضتها       

أعرب عن اعتقاده بضرورة قيام الحكومة اإلسرائيلية بالتفاوض مع حكومة تشكلها حماس شريطة أن ال يـأتي                 
وأضاف وفقا ليديعوت أحرونوت إذا وافقت حماس على مفاوضتنا، على          . مندوبوها لطاولة المفاوضات بالبنادق   

  .ابحكومة إسرائيل مفاوضتها وإذا استؤنف اإلرهاب سنرد باإلره
حماس أن التاريخ سيعيد نفسه الفتا إلى أن         وكان رئيس كتلة السالم قد أكد في مقال نشره أمس بعنوان فاوضوا           

وأشار إلى ان شـارون كـان       . إسرائيل ستخضع لألمر الواقع فيما سيتراجع الغرب عن مواقفه السلبية الراهنة          
مل شارون كل شيء من أجل تقـويض        لوال مرضه سيقفز من سريره فرحا بفوز حماس وأضاف طيلة عام ع           

حكم محمود عباس تهربا من استحقاقات السالم فهو أدرك ان المفاوضات سـتنتهي عـاجال أم آجـال بجـالء                    
واستذكر تدهور   . وصورته المعتدلة  عباساالحتالل، خالفا ألحالمه وأطماعه في الضفة ولذا عمل للتخلص من           

 رجـل ضـعيف     عباست االحتالل من اجل اقناع الفلسطينيين أن        حياة الفلسطينيين يوما بعد يوم جراء ممارسا      
 .واتهم إسرائيل بالمساهمة في هزيمة فتح من خالل اعتقالهـا لمـروان البرغـوثي             . وعاجز عن تحقيق شيء   
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 واليوم بتنا نستمع لذات المعزوفة التي ستتبدل عما قريب حيث ستنزل امريكا من الشجرة العالية فيما                 :وأضاف
دان االوروبية عن مواقفها المضحكة وعندها ستخنع إسرائيل على ما يبدو للـضغوطات الدوليـة               ستتراجع البل 

واختتم مقاله باالشارة إلى ان الـسالم بمـشاركة         . سيما وان حماس ستجد صيغة لتقديم استعدادها للمفاوضات       
ي مقال بعنوان   الى ذلك شدد الصحافي جدعون ليفي مراسل هآرتس ف         .حماس افضل منه بمشاركة فتح وحدها     

واشـار إلـى بعـض      . اليمين فقط هو القادر على ان فوز حماس ينذر بأنباء طيبة من جهة االراضي المحتلة              
 بانتخابات نزيهة وراقية قال الفلسطينيون ال للحركة التي لم تجترح           :االمتيازات الكامنة في فوز حماس وأضاف     

وأوضـح إلـى واجـب      . لمن بدا أكثر نظافة وجرأة    اإلنجازات ضمن نضالهم العادل ضد االحتالل وقال نعم         
اإلسرائيليين بادراك الحقيقة ان استخدام البطش ال يؤدي إال إلى نتائج معكوسة كما اتضح مـن تـصاعد قـوة         

وأضاف السالم الذي يتم التوصل اليه مع حماس سيكون ثابتا ودائما اكثر من اي اتفاق يوقع مع منظمة                 . حماس
ونفى تهمة االرهاب الدولي عن حماس ولفت إلى أنها منظمة تقاتل من أجل أهداف               .التحرير وتعارضه حماس  

وطنية محددة وأضاف من غير المعقول مطالبة حماس بإلقاء سالحها مبكرا مثلما ال يمكن توقع ذلك من قبـل                   
مام فرصة  واختتم باإلشارة إلى أن إسرائيل التي لم تفاوض عرفات وعباس بشكل حقيقي تمثل اآلن أ               .إسرائيل

  .كبيرة وتقدم يدها لحماس اآلن بدال من إضاعة الوقت كما حصل مع منظمة التحرير سابقا
  30/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  اإلسرائيليون بعد فوز حماس هل يتجهون إلى أقصى اليمين؟ .47

نتخابات حتى بـدأت    لم تمض ساعات على االنتصار الكاسح الذي حققته حماس في اال          : غسان حسنين، رام اهللا   
وكثر الحديث في األروقة السياسية عـن أن        . تثار التساؤالت حول مستقبل العملية السلمية في الشرق األوسط        

مستقبل السالم في طريقه إلى المزيد من التشدد في المواقف سواء كان من قبل السلطة الفلسطينية بعد سـيطرة                 
 ويرى محللون أن االنقالب الذي أحدثته حماس ألقـى بظاللـه            .حماس عليها، أو من قبل الحكومة اإلسرائيلية      

على الشارع في إسرائيل وأثار مخاوف من أن يصب هذا االنقالب في نهاية المطـاف لمـصلحة األحـزاب                   
  . اليمينية المتطرفة لتدفع بدورها الناخب اإلسرائيلي إلى أقصى اليمين

سرائيلي سيتحرك نحو اليمين ما يـؤدي بـاألخير إلـى           علي الجرباوي إن المجتمع اإل    .في هذا الصدد يقول د    
ويضيف أن االدعاء بعدم وجود شريك فلسطيني للسالم سـيتعزز          . الحصول على نتائج أفضل مما كان متوقعا      

وربما مـن الـصعوبة فـي       . بوجود حماس بأغلبية في السلطة، كما سيؤثر سلبيا على أي مفاوضات مستقبلية           
ويجمع المراقبـون   . عملية السالم حيث إن االتجاهات منقسمة بين حماس وإسرائيل        الراهنة العودة إلى     المرحلة

على أن جزءا من المسؤولية تقع على عاتق الواليات المتحدة التي لم تضغط على الحكومة اإلسـرائيلية كـي                   
. للـسالم كما أنها لم تعط محمود عباس فرصة        . تدفعها لتلبية الحد األدنى من شروط خريطة الطريق أو أوسلو         

وترى حنان عشراوي أن اليمين والفئات المتطرفة في إسرائيل ستستغل مخاوف الشارع اإلسرائيلي من وصول           
  . حماس للسلطة للحصول على مكاسب انتخابية

وأشارت إلى أن المرحلة القادمة اآلن ستكون أكثر تشددا وأكثر تمترسا في ظل غياب األصوات الداعية إلـى                  
 وأضافت أن مسؤولية هذا التحول يقع على عاتق فتح بسبب الفساد وسوء استخدامها السلطة               .التسامح والتعددية 

كما تتحمل إسرائيل المسؤولية بسبب استمرار ارتكاب جرائم القتل ضد الشعب الفلسطيني وعـدم              . فيما مضى 
  .تجاوبها مع مبادرات السالم المطروحة

 قبل اليمين اإلسرائيلي، وقد بدأت بوادر هذا التوجـه          الصدمة التي أحدثتها حماس ستوظف حسب مراقبين من       
مع تصريح أولمرت بأن بالده لن تتفاوض مع حماس وأنه في حالة غياب شريك للـسالم سـتتخذ إسـرائيل                    

وبدأ نتنياهو نشاطه الخميس بالدعوة إلى التعامل بحزم مـع الـسلطات الفلـسطينية              . إجراءات أحادية الجانب  
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واعتبر أن خطة شارون باالنسحاب من غزة اعتبـر مؤشـر           . من أي أراض إضافية   الجديدة وعدم االنسحاب    
  .على ضعف إسرائيل وتسبب في تقدم حماس التي قال إن فوزها باالنتخابات يعد تراجعا كبيرا للسالم

  30/1/2006الجزيرة نت 
  

   تبشر ببدء عصر الجماهير الفلسطينيةنتائج االنتخابات : هآرتس .48
ئيلية تناول فوز حماس في االنتخابات واحداث نهاية االسبوع في االراضي الفلسطينية            واصلت الصحف االسرا  

 ان نتائج االنتخابات الفلسطينية تبشر ببدء حقبة جديدة في الشرق االوسـط             حد األ هفيما رأى الوف بن في مقال     
 عامال عظيم التـأثير     وقال انه منذ اليوم ستضطر اسرائيل الى االخذ بالحسبان         .يمكن تسميتها عصر الجماهير   

في اعتباراتها السياسية الخارجية كانت قد تجاهلته في الماضي وهو الجمهور في الـدول العربيـة والـسلطة                  
واوضح ان سياسة اسرائيل اعتبرت سطوة الحكام العرب على انها حاجزا يحمـي اسـرائيل مـن              .الفلسطينية

 من ناحية اسرائيل فان الـصداع الحقيقـي سـيبدأ           وشدد على انه   .غضب الرعاع المعادية في الشارع العربي     
وقال ان اسرائيل اعتبرت مبـادرة بـوش لنـشر           .عندما تصل موجة الدمقراطية الى االردن ومصر وسورية       

الدمقراطية مفاخرة من جانب امريكيين ساذجين ال يعرفون شيئا عن الواقع في المنطقة وحـذر االسـرائيليون                 
بية من دون رقابة ستأتي باالسالميين واشباههم الى السلطة وليس بليبـراليين            االمريكيين من ان دمقراطية عر    

وخلص الى ان الواقع الجديد يحتم اجراء تقييم جديد في واشنطن وايضا في اسرائيل قبـل ان                  .مؤيدين للغرب 
خاللهـا  وستضطر اسرائيل الى بلورة سياسة خارجية جديدة تتوجه من           .ينتقل تأثير حماس الى عمان والقاهرة     

الى جماهير واسعة في الشرق االوسط وتسعى الى سالم بين الشعوب وليس فقط مع الحكام وهذا سيكون عمال                  
  .  معقدا للغاية

  29/1/2006 48عرب 
  

  الجيش االسرائيلي يدرس اسباب عدم تمكنه من توقع فوز حماس .49
دين اجهزته بـدرس اسـباب عـدم        امر رئيس جهاز االستخبارات العسكرية االسرائيلية يا      : فرح سمير ،  القدس

   .تمكنها من توقع فوز حماس في االنتخابات
 30/1/2006عكاظ 

  
  خشية تنظيم اعتداءات على الجيش  مستوطناً عن الخليل21أوامر بإبعاد  .50

قال مصدر امني اسرائيلي، امس، ان قائد المنطقة الوسطى في الجيش االسرائيلي، يئير نفيه، اصـدر اوامـر                  
 مستوطناً في الضفة الغربية خشية تنظيمهم العتداءات على الجيش خالل عملية            21قييد حركة   تقضي بابعاد وت  

   .اخالء المستوطنين من سوق الحسبة في الخليل وهدم المباني الثابتة في بؤرة عمونة
  30/1/2006المستقبل اللبنانية 

  
  إسرائيل تخلي بؤرة استيطانية في رام اهللا  .51

علن عناصر حركة كاهانا أمس عزمهم منع إخالء البؤرة االستيطانية عمونة شمال             أ :الناصرة،  برهوم جرايسي 
ووقع قائد قوات االحتالل في تلك المنطقة أوامر اإلخالء والهدم، وقالت مصادر جيش االحتالل               .رام اهللا بالقوة  

الـسالم  حركة  يات  ويتبين من معط   . خالءاإلأن آالف الجنود وقوات األمن اإلسرائيليين سيشاركون في عملية          
اآلن انه على الرغم من حكومة اسرائيل تزعم ان هذه البؤرة اقيمت مـن دون قرارهـا إال ان وزارة البنـاء                      

  .واإلسكان اإلسرائيلية ساهمت بمئات آالف الدوالرات إلقامة البنى التحتية في البؤرة المذكورة
  30/1/2006الغد األردنية 
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  ق الحسبة في الخليل مقابل تعهد باعادتهم اليها المستوطنون يوافقون على اخالء سو .52

وصفت حركة سالم اآلن االتفاق الذي تم التوصل اليه بين سلطات جيش االحتالل وقيادة المـستوطنين بـشأن                  
 سوق الحسبة في الخليل، بشكل مؤقت، بأنه صفقة قذرة هدفها مساعدة المستوطنين فـي               مناخالء المستوطنين   

وقال امين عام الحركة ان االتفاق يكشف نية اسرائيل تعميق االحـتالل فـي              . ء الخليل االستيالء على كل اجزا   
كما وصف يوسي بيلين التسوية بأنها مخجلة تعكس االستـسالم المطلـق للمـستوطنين المتطـرفين                . المدينة

طنين بالـصفقة   وكان الناطق بلسان المستوطنين اليهود في الخليل قد اعلن، قبول المستو           .والعنيفين في المدينة  
التي عرضها الجيش، والتي تنص على قيام المستوطنين باخالء المحالت التجارية مقابل تعهد سلطات االحتالل               

  .باعادتهم اليها بشكل قانوني حسب مزاعم االحتالل
  30/1/2006 48عرب 

  
   شركة لبيع األسلحة حول العالم220 يديرون سابقونجنراالت إسرائيليون  .53

مراقب الدولة العبرية، التحقيق في معلومات تفيد بأن عددا كبيرا من كبار الضباط االسرائيليين              باشر  : تل أبيب 
السابقين في الجيش والشرطة، أقاموا شركات لبيع األسلحة االسرائيلية في العالم، بطريقة تنم عـن االنفـالت                 

 220 أقاموا مـا ال يقـل عـن          وتبين من هذه المعلومات ان هؤالء الضباط      . وعدم مراعاة القوانين واألصول   
وما يضايق المراقب، ليس تجارة السالح بحد ذاتها، بل كون قسم كبير مـن              . شركة، تعمل في عشرات الدول    

هؤالء الضباط بدأوا اإلعداد إلقامة شركاتهم وهم ما زالوا موظفي دولة، وأن بعضهم كانوا يعملون كملحقـين                 
  .لخارجعسكريين في بعض السفارات االسرائيلية في ا

  30/1/2006الشرق األوسط 
  

  راك يهددون بيرتس بشق العمل اانصار ب .54
قال مصدر في حزب العمل ان مجموعة من قدامى اعضاء الحزب قرروا اقامة طاقم هدفه الضغط على عمير                  

التابع لمعاريف   NRGوقال موقع    .بيرتس لضم براك الى قائمة العمل للكنيست تحت شعار انقاذ حزب العمل           
نشطاء المؤيدين لبراك تمكنوا من جمع تواقيع اكثر من مئة عضو في مركز ومؤتمر العمل على عريضة                 ان ال 

  ! تهدد بيرتس بضم براك الى القائمة او يتركون العمل وينضمون الى كديما
  30/1/2006 48عرب 

 
  ري المحرقة اليهوديةكإسرائيل تطلب من مصر االحتفال بذ .55

 يناير من كل عام     27 رسمياً من مصر االحتفال بذكري محرقة اليهود يوم          طلبت إسرائيل  :كتب محمود نفادي  
أحمد سرور  .أرسل رئيس الكنيست رسالة بذلك إلي د       ..وإحياء تلك المناسبة في المدارس والجامعات المصرية      

مـصطفي الفقـي إن     .ورفضت لجنة العالقات الخارجية هذا الطلب باإلجماع وقـال د          ..رئيس مجلس الشعب  
  .  سيعد رسالة رد يذكر فيها رئيس الكنيست بالمذابح اإلسرائيليةسرور.د

  30/1/2006الجمهورية المصرية 
  

   كديما نودلمان يفكر بترك .56
ـ                  27نقلت مصادر اسرائيلية ان عضو الكنيست ميخائيل نودلمان يفكّر بترك كديما بعد ما خصص له المكان ال

ـ  هويذكر أن شارون وعد   . في القائمة على يد اولمرت     ـ      .20 بالمكان ال  20وكان اولمرت خصص المكان الـ
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اي : ونتيجة هذه الخطوة دار نقاش بين اولمرت ونودلمان الذي قـال الولمـرت            . لمرشح من الوسط الروسي   
  . واضاف نودلمان إنه يفكر بترك الحزب في هذه االثناء. شقراء ستضع مكاني

  29/1/2006 48عرب 
  

   عينت فلسطينيا جامعة أمريكيةبمقاطعةتهديد يهودي  .57
هددت المنظمة الصهيونية في أمريكا بمقاطعة جامعة برانديس األمريكية، ودعت المنظمـة المتبـرعين              : أبها

والممولين من اليهود وغير اليهود إلى إعادة التفكير في دعمهم للجامعة، وذلك بسبب تعيينها أكاديميا فلـسطينيا   
سية في مركز كراون لدراسات الشرق األوسط بالجامعة في والية          يدعى خليل الشقاقي يعمل أستاذا للعلوم السيا      

  .ماسشوستس
  30/1/2006الوطن السعودية 

  
  حماس بين تبعات االقتصاد الفلسطيني ومنع الدعم المالي الغربي .58

أدى النجاح السياسي لحركة حماس إلى بروز تأكيدات أميركية وأوروبيـة لمنـع الـدعم               :  محمود عبد الغفار  
ورغم التسليم الغربي    .أي حكومة تشكلها الحركة، وهو ما ينذر بتفاقم األزمة االقتصادية الفلسطينية          المالي عن   

بوجود فقراء كثر من الفلسطينيين أكدت الواليات المتحدة أن مساعداتها يجب أن تتماشى مع قوانين وسياسـات         
ن حركة حماس في السلطة لن تصمد       وهناك مراهنات على أ    .تمنع تقديم أموال إلى ما وصفه بمنظمات إرهابية       

أمام أزمة مالية في ميزانية تعتمد في أغلبها األعم على المساعدات الخارجية أو إيرادات جمركيـة وضـريبية                  
  . تأتي من قبل إسرائيل والتي شككت في تسليمها لحكومة تقودها الحركة

 مالية األسبوع المقبل إذا لم تتسلم من        وقد حذر وزير االقتصاد سنقرط من أن السلطة الفلسطينية ستواجه أزمة          
لكن خالد مشعل شدد على أن الشعب الفلسطيني لـن          .  مليون دوالر تتسلمها كل شهر     50 و 40إسرائيل ما بين    

لكن هناك تحديا آخر أمام حركة       . مؤكدا على قدرة حماس على معالجة المأزق االقتصادي        يعيش على التسول،  
ويقول محللون إن الفلسطينيين    . ساد المالي الموجهة للسلطة الفلسطينية بقيادة فتح      حماس يتمثل في االتهامات بالف    
وقال مهدي عبد الهادي المحلل للشؤون الدولية إن حمـاس مهتمـة بتغييـر              . يعلقون آماال كبيرة على حماس    
  . الوضع الراهن الفاسد لنظام فاسد

  30/1/2006الجزيرة نت 
  

  التحديات التي تواجه حماساالقتصاد ومستويات المعيشة أكبر  .59
 يبرز الملف االقتصادي واألوضاع المعيشية الصعبة للفلسطينيين احد أصعب الملفـات التـي تنتظـر                : عمان

حكومة حماس والتي بات عليها التعامل مع واقع مرير ومواجهة ضغوط دولية قـد تـصل إلـى حـد قطـع                      
وعانت سوق فلسطين لالوراق المالية خالل االيام        .المساعدات عن اقتصاد يعتمد باألساس على الدعم الخارجي       

الالحقة لفوز حركة حماس، إذ إنخفضت االسعار واحجام التداول في البورصـة الفلـسطينية، وتعمـق االداء                 
. الهبوطي الى اشبه بحالة جمود تحكمت في سلوك المستثمرين الذين فضلوا ترقب االحداث فـي سـوق قلقـة                  

إلى أن أكثر من نصف الفلسطينيين يعيشون تحت الفقر، وأن االقتصاد الفلسطيني            وتشير تقديرات البنك الدولي     
وتقول تقديرات وأرقام المؤسسات الدولية إنه ليس بمقدور أكثر من           .ما زال يغوص في بحر عميق من الركود       

ا تبلغ هـذه  ، فيم%27يضاف إلى هذا أن معدل البطالة بلغ نحو .  ألف فلسطيني تلبية احتياجاتهم األساسية 650
ويقول رئيس قسم    .2000قبل العام   % 14، مقارنة مع نسبة لم تتجاوز       %37النسبة بين أوساط الشباب حوالي      

االقتصاد بجامعة بير زيت إن األمر في ظل حكومة حماس يتوقف على شكل العالقة مـع المجتمـع الـدولي                    
ية إن الصورة تبدو مظلمة للغايـة وسـتكون         وقال وزير األشغال الفلسطيني بالحكومة المستقيلة أشت      . وإسرائيل
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وأعرب عن أمله في استمرار الدعم الخارجي وقال إنه يتمنى أال يعاقب العـالم              . أكثر إظالما، على حد تعبيره    
  .الشعب الفلسطيني، معتبرا أن العالم ال يريد التعامل مع سلطة على رأسها حماس

ا على تجاوز األزمات، لكنها اعترفت فـي الوقـت نفـسه            في المقابل بدت قيادات حماس أكثر ثقة في قدراته        
التركـة  ''وفي هذا اإلطار قال القيادي بحركة حماس في الضفة الغربية محمود الرمحي إن               .بصعوبة الموقف 

وتوقـع أن تـنجح حمـاس       ،  تبدو ثقيلة للغاية مشيرا إلى أن الحكومة المستقيلة خلفت عجزا كبيرا في الموازنة            
  ألزمة ومعالجة الواقع المعيشي الصعب في الضفة وغزة، مؤكدا أن الحركة ستلجأ لطلب سريعا في تجاوز ا

  
  .مساعدات من الدول العربية والمجتمع الدولي

  30/1/2006الدستور 
  

  المساعدات الدولية للفلسطينيين متوقفة عمليا منذ سبتمبر الماضي: خبير دولي .60
 من اهمية التهديدات التي تطلقها الواليات المتحدة واوروبا          قلل خبير اقتصادي فلسطيني    :  صالح النعامي  ،غزة

وقال رامي عبده، الخبيـر     . بقطع المساعدات المالية عن السلطة في حال شكلت حركة حماس الحكومة المقبلة           
ن المالي السابق في البنك الدولي إن المساعدات المالية التي تقدمها الدول المانحة قد توقفت عملياً في سبتمبر م                 

من هذه المساعدات   % 65وعدد عبده مصادر الدخل بالنسبة للسلطة الفلسطينية، مشيراً الى أن           . العام الماضي 
يقدمها كل من صندوق القدس وصندوق االقصى اللذين قررت مؤتمرات القمة العربية اقامتهما لدعم الـسلطة                

هرياً، مشيراً الى ان جزء ا كبيرا مـن          مليون دوالر ش   100واضاف أن االيرادات الجمركية تبلغ      . الفلسطينية
واضاف أن المساعدات المالية التي تقـدمها       . هذه االيرادات تقوم اسرائيل بجبايتها وتحويلها للسلطة الفلسطينية       

فقط من قيمة المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن ما قدمته واشنطن            % 10الواليات المتحدة تشكل    
  .ها اقل مما تقدمه لتل ابيب في عام واحدللسلطة منذ تأسيس

واستبعد عبده أن تقدم الدول االوروبية في النهاية على قطع مساعداتها المالية عن السلطة بسبب شبكة المصالح                 
ودعا عبده الحكومة الفلسطينية الجديدة لالستعداد لكل الخيارات، بما فـي           . المعقدة التي تربط اوروبا بالمنطقة    

ودعا عبده الحكومة الجديدة لتخليص االقتصاد الفلسطيني مـن خـالل ابـداء    . اعدات االوروبية ذلك قطع المس  
اقصى درجات الشفافية والمحاسبة، ووضع االسس القتصاد وطني يعتمد على الصناعات الصغيرة، الى جانب              

  .تفعيل اتفاقات الشراكة مع الدول العربية
  30/1/2006الشرق األوسط 

  
 مريكية وكندا توقفان التمويلوكالة التنمية اال .61

اعلنت وكالة التنمية االمريكية وقف دعمها لبعض المشاريع المقرة سابقا، كما اعلمت  :من وليد عوض، رام اهللا
  . الحكومة الكندية وزارة االشغال الفلسطينية وقف مشاريعها ايضا

 30/1/2006القدس العربي 
  

  ل  االحتالقبضةرواتب الموظفين الفلسطينيين في  .62
كشف سالم فياض ان ثلثي قيمة رواتب موظفي السلطة تأتي من تحويالت الضرائب             :  محمد ابراهيم ،  رام اهللا 

وأشار الى ان السلطة تعتمد على تحويالت الجمارك وضرائب المقاصة          . والجمارك التي تسيطر عليها اسرائيل    
 مليون دوالر   95يها البالغة قيمتها    إضافة الى ما تجبيه من ضرائب ورسوم من الجمهور في دفع رواتب موظف            

ويقـول   . مليون دوالر شهريا   50-40وتتراوح قيمة هذه التحويالت التي هددت اسرائيل بوقفها بين           . شهريا
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فى المئة من   70فى المئة من واردات األراضي الفلسطينية تأتي من اسرائيل فيما توجه            90خبراء االقتصاد ان    
  .  االسرائيليالصادرات الفلسطينية الى السوق

 30/1/2006البيان 
  

   البورصة الفلسطينية علىالجمود يخيم  .63
 الف دينار   100خيم الجمود على سوق فلسطين لالوراق المالية وشهدت تعامالت محدودة للغاية ناهزت قيمتها              

اال  وبرغم محاوالت التطمين التي بثت في السوق امـس           . تقريبا في حين فقدت اإلتجاه إثر فوز حركة حماس        
وقال متعاملون ان السوق مهيأة لموجة إرتفاع في حدوث         . انها فشلت في إقناع المتعاملين لإلقبال على التداول       

  .تطورات إيجابية في مناطق السلطة الفلسطينية
  30/1/2006الدستور 

  
   فـي بورصة فلسطين خوفا من انهيار السوقالصفقاتإلغاء  .64

ن إلغاء اثر جميع الصفقات التي تمـت علـى اسـهم الـشركات              أعلن رئيس هيئة سوق رأس المال في فلسطي       
وقال تقرير خاص أنه نتيجة لحالة القلق التـي أصـابت            .المكونة لمؤشر القدس خوفا من انهيار السوق عامة       

المستثمرين كان هناك عرض كثيف لبيع األغلبية العظمى من األسهم المتداولة وعلى نسب خسارة وصلت الحد                
  . بهاألقصى المسموح 

  30/1/2006الرأي األردنية 
  

  بتأكيد عدم اقفال الحوارها سياسيون ألمان طالبوو حماس تتشدد معميركل  .65
المستشارة األلمانية ميركل طالبت في مستهل زيـارة إلسـرائيل أمـس            أن   : أ ب  30/1/2006البيان   ذكرت

 أولمرت الـذي أعلـن اتفـاق        وكانت ميركل تتحدث بعد اجتماع مع ايهود      . حركة حماس باالعتراف بإسرائيل   
وقالت ميركل ان على حماس ان تعترف بكل االتفاقيـات          . إسرائيل والمانيا على عدم التفاوض مع اإلرهابيين      
وأضافت ان االتحاد األوروبي ال يستطيع تمويـل الـسلطة          . السلمية القائمة، وإنها سوف تدرس سلوك الحركة      
  .تخل الحركة عن العنف وتعترف بإسرائيلالفلسطينية مع وجود حماس في صفوفها ما لم ت

اعتبرت ان مجرد فوز حماس في االنتخابات ال يمنحها تلقائيا          ميركل  أن    30/1/2006 الغد األردنية    وأضافت
  .الشرعية الدولية

ـ     أن  :  إسكندر الديك ، من مراسلها    برلين من    30/1/2006 في الحياة    وجاء  أمـس   واسياسـيون ألمـان دع
 كمفاوض رئيسي في عملية السالم، والى إبـراز          محمود عباس  ى العمل على تعزيز موقع    المستشارة مركل ال  

ونقلت مجلة دير شبيغل عن      .تأييد برلين نهجه السياسي والتشديد على الشروط األوروبية لفتح حوار مع حماس           
المقبلـة،  مصادر مطلعة أن حكومة مركل تأمل في أن يتمكن عباس من تكليف شخصية محايدة تشكل الحكومة     

. مضيفة أن دعم موقع عباس وتشجيعه وراء عدم إلغاء المستشارة زيارتها لرام اهللا إثر التطـورات االخيـرة                 
ورأت هذه أن برلين لن تمارس ضغطاً علنياً على عباس في هذه المرحلة حتى ال تعطي خـصومه أي حجـة                     

  .التخاذ موقف عنيف منه
  منذ البدايـة،   حماسد في وضوح على عدم اقفال الحوار مع         وطالبت رئيسة حزب الخضر المستشارة بأن تشد      

وقـال مـسؤول     .ولم تستبعد أن تلعب مركل دور وساطة خالل زيارتها الحالية السرائيل بينها وبين الـسلطة              
السياسة الخارجية في الحزب االشتراكي الديموقراطي إن ألمانيا تقف الى جانب اسرائيل وتواصل دعمها حـل                
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 مركل الى أن توضح للمسؤولين الفلسطينيين أن ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة الـى المنـاطق                ودعا. الدولتين
  .الفلسطينية في حال تنفيذ الشروط المطلوبة

  
   بأسعار مخفضةغواصتينبرلين تبيع اسرائيل  .66

غواصـتين  امس، ان المانيا ستساعد اسرائيل في شـراء           اعلن مساعد وزير الدفاع االلماني ايكنبوم      : رويترز
وابلغ ايكنبوم محطة اذاعية المانية ان الحكومة ستتمسك بقرار اتخذتـه الحكومـة االئتالفيـة                .باسعار مخفضة 

السبب الوحيد لذلك هو التزام المانيا الخاص بالمساعدة فـي تـأمين             ,وقال .السابقة في اخر يوم لها في السلطة      
  .وجود دولة اسرائيل

  30/1/2006المستقبل اللبنانية 
  

   من تمويل حكومة حماس وطهرانرايس تحذر دمشق  .67
قالت كوندليسا رايس، امس ان المساعدات الى الفلسطينيين سيتم بحثها على اساس مناقشة كل قـضية بمعـزل       

وعما اذا كانت الدول العربية واالوروبية ستحذو حذو          ،وقالت سنراجع جميع برامجنا للمساعدة      ،عن االخرى 
رارها هذا، قالت اعتقد ان أي شخص يكرس نفسه الحالل السالم في الشرق االوسـط،               الواليات المتحدة في ق   

وقالت رايس،   . يتعين عليه اآلن ان يضمن ان أي شخص سيحصل على دعم يجب ان يكون لديه الهدف نفسه                
فراغ، ردا على سؤال عما سيحدث اذا حاولت ايران او سوريا ملء فراغ التمويل، نأمل أال يحاولوا ملء هذا ال                  

مضيفة ان حكومة جديدة تقودها حماس ستواجه وقف التمويل من مؤسسات مالية واالمـم المتحـدة واالتحـاد                  
وأقـرت  . وتابعت هذا فراغ كبير يصعب ملؤه     . االوروبي ودول عربية والواليات المتحدة وآخرين في المنطقة       

 الى مزيد من الدبلوماسيين االميركيين      ان ذلك يؤكد الحاجة   ، و رايس بان االدارة االميركية فوجئت بفوز حماس      
  . في القدس والضفة الغربية

  30/1/2006السفير 
  

  االسد يدعو الى قبول فوز حماس  .68
االسد مع خالد مشعل والوفد المرافق ودعا إلى احترام إرادة الشعب            اجتمع الرئيس :  د ب أ ، ا ف ب       -دمشق  

 إلى أن االسد أكد أن نتائج هذه االنتخابات سـتعزز            سانا لةوأشارت وكا   .الفلسطيني والقبول بنتائج االنتخابات   
  .وحدة الفلسطينيين

  20/1/2006الدستور 
  

   قد تشمل السالح الفلسطينيوإيجابياتهااالنتخابات فاتحة خير :مولوي .69
يبدو   كانت المفاجأة سارة بالنسبة الى الجماعة االسالمية بذلك االنتصار الزلزال، الذي ال               :عمار نعمة بيروت،  

ان ارتداداته ستقتصر على الساحة الفلسطينية، بل ستتعداها لتشمل بلدان العالمين العربي واالسالمي والحركات              
من المؤكد انها تجربة جديدة سواء بالنسبة للسلطة الفلسطينية او لحمـاس وال تخفـي الجماعـة     . الجهادية فيها 

نتخابات الفلسطينية وال يشير امينها العام الـشيخ فيـصل          اعجابها بالطريقة الهادئة والسلمية التي جرت فيها اال       
مولوي الى قلق حول ما سيؤول اليه وضع الحركة بعد االنتصار ويلفت الى ان ما يسميه الـبعض بالمـأزق،                    

، لكنه يؤكـد ان الـشعب   1948ليس بالجديد، فالوضع مستمر على هذا المنوال منذ وجدت دولة اسرائيل العام     
 اآلن برنامجا معينا في نضاله واثبت انه ال يتخلى عن قضيته وثوابتها مهما كانت التنـازالت                 الفلسطيني اختار 

ويأمل مولوي ان يشكل الفلسطينيون حكومة وحدة وطنية على اساس          . التي قدمتها السلطة الفلسطينية حتى اآلن     
 حماس يعود الـى اسـاءات       وال ينفي مولوي ان احد اسباب فوز       . عن التنازالت والتفريط   برنامج جديد بعيد  
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لكنه يؤكد ان العامل األهم في ذلك الفوز هو ايمان النـاخبين            ،  السلطة الفلسطينية وسوء ادائها وادارتها لألمور     
  ولكن هل سيفتح فوز الحركة الباب واسعا امام مشاكل جدية على الساحة الفلسطينية؟ . بفكر الحركة ومواقفها

غة جديدة للتعامل مع الواقع الجديد، ويشير الى ان الحركة ستضطر الـى             يدعو مولوي الحركة الى ابتكار صي     
التعامل في بعض القضايا الواقعية على األرض مع االحتالل، لكن ذلك ال يعني علـى االطـالق االعتـراف                   
بمشروعية دولة اسرائيل، ويعتبر مولوي ان التفاوض مع العدو امر طبيعي ولكن ليس مـن موقـع الـضعف                   

وتشير الجماعة الى ان الصراع مع اسرائيل سيتخذ طابعا اكثر جدية مع فـوز حمـاس،                . نازالت له وتقديم الت 
ويلفت مولوي الى ان الهدنة الطويلة مع العدو في امكانها تحقيق انسحاب اسرائيلي الى ما وراء حـدود العـام        

م اقراره بالـصعوبة    ويشدد على ان حماس قادرة على ممارسة الحكم بنجاح برغ         .  وضمان حق العودة   1967
ماذا عن ارتـدادات    . الكبيرة للمهمة الملقاة على عاتقها، لكن ذلك سيكون اسهل في ظل شراكة سياسية واسعة             

  فوز حماس في البالد العربية واالسالمية؟ 
هذه االرتدادات ايجابية بالكامل وهي فاتحة خير لنامشيرا الى ان الحركة االسالمية قد تجاوزت ما حصل فـي                  

وال  .... زائر سابقا برغم تأكيدنا ان اطار العنف والتطرف هو ضيق جدا في البالد العربيـة واالسـالمية                الج
قد يؤثر ايجابا على صعيد     أنه  يستثني مولوي الجماعة في لبنان عن التأثر ايجابا بما جرى في فلسطين، ويشير              

 ليس لديها سالح وهي ترى ان ليس ثمة         حل مسألة السالح الفلسطيني في البلد، اذ انه من المعروف ان حماس           
  .حاجة النشاء تنظيم مسلح في البلد، ومن الممكن للحركة ان تتفهم اخضاع السالح للقوانين اللبنانية
 30/1/2006السفير 

  
   يهنئون مشعلوحدادةفضل اهللا ونصر اهللا  .70

 في االنتخابات مقدراً المواقـف      أجرى محمد حسين فضل اهللا اتصاالً هاتفياً بخالد مشعل، هنأه فيه بفوز الحركة            
التي أطلقها مشعل وتأكيده تصميم حماس على النجاح في الحركة االصالحية، كما نجحت في مقاومة االحتالل                

وشدد ،    واكد ضرورة تفعيل الحوار الفلسطيني الداخلي وإسقاط الرهانات على حصول فتنة داخلية            .اإلسرائيلي
وأجرى األمين العـام لحـزب اهللا حـسن          .مية في دعم الشعب الفلسطيني    على مسؤولية الدول العربية واإلسال    

نصراهللا اتصاالً هاتفياً بمشعل مهنئاً إياه بالفوز الكبير الذي حققته حركة حماس، متمنياً لـه ولقيـادة حمـاس                   
بمـشعل  واتصل األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حـداده           .التوفيق في مواجهة االستحقاقات المقبلة    

 وأكد حداده قدرة مشعل على تحمل المسؤولية في قيادة الحركة، آمالً استكمال هذه الخطـوة بخطـوات             ،  مهنئاً
جدية نحو توحيد القوى الفلسطينية المناضلة بكل تنوعاتها في انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وبشكل خـاص                

  .عودة لكل الالجئين الفلسطينيين الى ديارهمفي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق ال
  30/1/2006المستقبل اللبنانية 

  
  الحص ينتقد سلبية الغرب تجاه فوز حماس .71

انتقد سليم الحص ردود الفعل السلبية التي قابل بها المجتمع الدولي االنتصار الذي حققته حركة حمـاس فـي                   
با يدعون إلى الحرية والديمقراطية، ويعيروننا بغيابهمـا        إن المسؤولين في أمريكا ودول أورو     : االنتخابات وقال 

 واستغرب شرط االعتراف بنتـائج االنتخابـات        .أي ديمقراطية هي هذه التي يدعون إليها      : متسائالً،  في بالدنا 
  .الفتاً الى أن هذه دعوة إلى االستسالم والتعامل مع حماس،

  30/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  اس وثبة خالقة فوز حم:مدنيعباس  .72
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وصف عباس مدني رئيس الجبهة االسالمية لإلنقاذ بالجزائر فوز حركة حماس باالنتخابات بالوثبة             :  طه حسين 
وقال انه لـم    . الخالقة التي تحققها الشعوب وفي طليعتها الشعب الفلسطينى بما تمتلكه من طاقة جبارة ال تقهر              

قته مقدمات منطقية، ورد على الدعوات التي تطالـب حمـاس           يفاجأ بنتائج الفوز ألنه من مقتضيات منطقية سب       
بتغيير ميثاقها واالعتراف بإسرائيل وترك المقاومة، بأن تقلع اسرائيل أوال عن سياسة الهجـوم واالسـتهداف                

 . للفلسطينيين، وأن تعلن برنامجا سياسيا ينبذ العنف ويدعو الى الحق والعدل وعندها ستجد من يمد لهـا يـده                  
ني بالرئيس ابو مازن وبما امتلكه من شجاعة في احترام حق الشعب الفلسطيني فـي اختيـاره وانـه       وأشاد مد 

ودعا الدول العربية صاحبة الثـروة إلـى أن تـساند            . امتلك شجاعة لم يمتلكها آخرون ليسوا تحت االحتالل       
  . ةالسلطة الفلسطينية في وجه الضغوط بوقف المساعدات الدولية بسبب وصول حماس للسلط

  30/1/2006الشرق القطرية 
  

   خارطة الطريق احترامالقاهرة تدعو حماس إلى  .73
قال رئيس الوزراء المصري انه يتعين على اي حكومة فلسطينية ترأسها حركة حماس ان تحترم خطة سـالم                  

وقـاال   .تتدعمها الواليات المتحدة واتفاقيات السالم التي ابرمها زعماء فلسطينيون مع اسرائيل خالل التسعينا            
سيعملون ) حماس(مشيرا الى انه ال بد من التأكد اوال من انهم        . انه ال بد من منح حماس فرصة إلظهار نواياها        

  .ضمن هذا االطار
  30/1/2006القبس الكويتية 

  
   الغربية بمنع المساعداتالتهديدات على  تعترضمصر .74

 بمنع المساعدات عن السلطة في حال تشكيل اعترضت مصر على التهديدات الغربية:  ابراهيم حميدي, القاهرة
حكومة من حماس، واعرب وزير الخارجية ابو الغيط عن امله في ان يستمر االتحاد االوروبي في تقديم 

  .مساعداته
  30/1/2006الحياة 

  
 هيكل قلق لفوز حماس .75

ها في المعارضة إنه قلق جدا لفوز حماس؛ ألن وضع: قال محمد حسنين هيكل:  ةمحمد جمال عرف، القاهرة
وذكر كنموذج  .أفضل من مكانتها في السلطة، مشيرا إلى جملة مشكالت ستواجهها حماس ستضعها في مأزق
إن فوز : وقال .لهذه المشكالت قضية الكهرباء والمياه، ودور مختلف لها في السلطة عن دورها في المعارضة

 مأزق أيضا ومشكلة عويصة، فإذا تفاوضوا سينظر حماس بقدر ما هو نجاح كبير وهو ال يتوقع لها الفشل فهو
إليهم على أنهم تغيروا وتخلوا عن الكثير من الثوابت، مشيرا إلى أنه كان منحازا ألن يبقى المبدأ يقاوم ويرشد 

  .ويحيط ويحمي دون أن يتعرض هو للتجربة العملية
  29/1/2006اسالم أون الين 

  
  ومة لحدث االنتخابات الفلسطينية استغرب تجاهل الحك:االخوان األردني .76

 رئيس كتلة نواب االخوان المـسلمين       هقالما  : نبيل غيشان عن مراسلها    ،عمان من    30/1/2006 الحياة   نقلت
في البرلمان األردني عزام الهنيدي ان اإلسالميين في االردن مستعدون لتسلم السلطة التنفيذية لتحقيق طموحات               

واضـاف ان الحركـة     . ن حال التراجع التي وصل اليها في جميع الجوانب        الشعب الذي يتوق الى الخالص م     
اإلسالمية لن تحجم ولن يستطيع احد ان يحجمها، فهي تستمد شرعيتها من امتدادها الشعبي الذي قال انه فـي                   

وأكد ان ما تتعرض له الحركة اإلسالمية من محاوالت تهميش، لـن     .حال تناٍم ولن يستطيع احد ان يقف أمامه       
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يدوم، الفتا الى ان تعامل الحركة مع األمور يأتي من منطلق الحرص على استقرار الوطن معتبـرا ان زمـن                    
ان الحركة اإلسـالمية فـي األردن        .التحجيم والتهميش واالستخفاف بالشعوب واالرتهان لألجنبي سيولي قريباً       

قف حكومي منحـاز إلرادة الـشعب       وانتقد الهنيدي غياب مو   . تسعى الى دور حقيقي في صنع القرار السياسي       
الفلسطيني، داعيا فعاليات المجتمع األردني الى الضغط على الحكومة بغية الوقوف إلى جانب خيارات الشعب               

وعبر عن استغرابه لـ إصرار الحكومة األردنية على تجاهل الحدث داعيا الحكومة الى التعامـل               . الفلسطيني
اس الن من غير المنطقي ان تتعامل الحكومة مع خيارات اإلسرائيليين           مع الواقع وإنهاء القطيعة مع حركة حم      

  .وتحجم عن التعامل مع خيارات الفلسطينيين
الهنيـدي اعتبـر أن التجربـة       أن  : لقمـان اسـكندر    من مراسلها     ،عمان من    30/1/2006 البيان   وجاء في 

م، وانه في ظل قـانون انتخـاب عـادل          الفلسطينية تشكل تعبيراً صادقاً عن توجه الشارع العربي نحو اإلسال         
واستدرك بالقول إن يحصل اإلسـالميون علـى الغالبيـة أو ال            . سيحصل اإلسالميون في األردن على الغالبية     

  . يحصلوا ليس هذا هو المهم، بقدر أهمية أن يمكّن الشعب األردني من اختيار من يمثله بإرادته الحقيقية الحرة
  

    جاهزة للسلطةحماس ليست: نون اردنيومسؤول .77
اعرب طاهر المصري عن اعتقاده أن نجاح حماس الباهر هذا أحرجهـا ألنهـا              : عبدالجبار ابو غربية   ،عمان

واضـاف ال   . كانت تعد نفسها الن تكون مؤثرة وضاغطة في صناعة القرار ال أن تكون هي صاحبة القـرار                
س منها وإنما ترضى عنه لتأليف الحكومة       أعتقد أنها ستطالب باستالم السلطة بل سوف تسعى لتكليف شخص لي          

أما رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب أبو هديب فقال ان فوز              . في هذه المرحلة على األقل    
حماس يشكل دليال واضحا على أن االنتخابات كانت حرة ونزيهة ولكن هذا الفوز سيرتب على حماس تبعـات                  

اتفاقـات  (الكبير المطروح اآلن هو هل ستسير حماس على أرضية قيام الـسلطة  واشار الى ان السؤال     ،  كبيرة
أما مروان دودين فإنه يرى أن على محمود عباس تكليف          . أم سيكون هناك زلزال سياسي في فلسطين      ) اوسلو

حماس لتشكيل الحكومة الجديدة وأن من حق حماس قبول أو رفض التكليف وإن قبلت يجب أن يقروا بوجـود                   
  .ئيل وان يتعهدوا بعدم اللجوء إلى القوة أو العنفإسرا

  30/1/2006عكاظ 
  

  نزع السالح لم يعد قابالً للنقاش: مكاوي .78
اعتبر رئيس لجنة متابعة ملف السالح الفلسطيني خليل مكاوي ان مسألة : بيسان الشيخ، جنوب بيروت الناعمة

 في مجلس الوزراء وصوت عليه الوزراء بمن نزع السالح ما عادت تحتمل االنتظار، فالقرار اتخذ باالجماع
والكالم مع االخوة الفلسطينيين اليوم ليس للتفاوض حول السالح . لذا فالقرار نهائي. فيهم وزراء حزب اهللا

لن نشهر سالحاً في وجه اخوتنا الفلسطينيين، لكننا : وكرر كالم السنيورة .وانما للبحث عن سبل لوضع حد له
فأمن . ال عودة لهذا السالح الى داخل المخيمات: وقال، تفاهم والتراضي واالقناعسنتوصل الى حلول بال

اما اذا شعر الفلسطيني في الداخل بان السالح . المخيمات من أمن لبنان والجيش اللبناني هو المسؤول عنه
المعيشية واالنسانية واعتبر أن االولوية االن يجب أن تعطى لتحسين الظروف  .الفردي يمنحه أماناً نفسياً فليكن

داخل المخيمات، وتوسيع مجاالت العمل وممارسة المهن الممنوعة عن الفلسطينيين كي ال تبقى المخيمات بؤرة 
 .للمتطرفين والخارجين عن القانون، عندئذ ينتفي غرض السالح

  30/1/2006الحياة 
  

   لـحماس النهايةبداية .. السلطة .79
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ون المختصون بشؤون المنطقة في فرنسا مع االعصار السياسي، الذي          يتعاطى المفكر  :حسن الحسيني ،  باريس
حصل على الساحة الفلسطينية، بكثير من الواقعية، وهم ال يقللون من اهميته لكنهم يشيرون الى ضيق هـامش                  

ويقول الياس صفير    .المناورة امام حركة حماس على الصعيد الداخلي أو الخارجي او على صعيد عملية السالم             
ل فلسطين في اليونيسكو ان انتصار حماس يضعها امام الكثير من التناقضات ويطرح عليها الكثيـر مـن                  ممث

االسئلة، وعلى حماس في السلطة ان تدفع ثمناً كبيراً، وعليها ان تقرر ما اذا كانت ستتخلى عن بعض مبادئهـا                
ومـن   .الدولي والمـصادر التمويليـة    ام انها ستُبقي على الخطاب الموجه الى قاعدتها واالنقطاع عن المجتمع            

ناحيته اشار الكاتب، ومدير االبحاث في المركز الفرنسي للبحث العلمي فرانسوا بورغا الى انحـسار هـامش                 
ويقول، ان انتصار حماس في االنتخابات       .المناورة امام حماس من دون ان يقلل من اهمية انتصارها االنتخابي          

ن القوى السياسية والعسكرية في منطقة الشرق االوسط، فحتـى اآلن يبقـى             التشريعية ال يغير شيئا في موازي     
ويرفض ما يكتبه    .مفتاح السالم فيها بيد جيش االحتالل وليس بيد المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من االحتالل             

: عدتينويفسر ذلك من خالل وجود قا     ،  المحللون الغربيون بان انتصار حماس يحدث تغييرا شامالً في المنطقة         
األولى ان كل االنظمة في المنطقة تعاني من ضعف اجتماعي وسياسي، والثانية تؤكد على حقيقة ان التيـارات                  

  .االسالمية في العالم العربي هي القوى االكثر شعبية في المعارضة
  30/1/2006القبس الكويتية 

  
   ..الكبارحماساً آلخر  .80

  نهاد المشنوق  
لم أكتب عنه رغم سنوات العشرة الطويلـة     .  ياسر عرفات عندما اغتيل مسموماً     لم أكتب عن الزعيم الفلسطيني    

شاب صغير ال تتسع الدنيا لقبضة يده يناقش زعيماً تاريخياً في الخطأ والصواب تحت شعار انني                . في بيروت 
  . قومي عربي ولي عليه حق النقاش والخيار أما القرار فله أن يأخذه

يريد أن يستكـشف آراء الـشباب       . يجري علي تمارين النقاش   . يفتح هو صدره لهذا الحق في الحوار والخيار       
كلهم كانوا يأتونـه سـائلين   . يقبل منهم ما ال يقبله من غيرهم قادة وزعماء ومشايخ أحياء  . الصغار في سياسته  

رى الموصدة في وجهـه محليـاً، أي        مستفسرين منتصرين له ولثورته، وهو يفتش عمن يفتح له األبواب األخ          
  . لبنانياً، ودولياً حين ال ينزع عينه عن السفارة األميركية في بيروت مفتاحاً ال غنى عنه القتحام العالم

يحكي عن فقر الشعب الفلسطيني وعن تشرده في أصقاع العالم لكنه لم يتخـل أبـداً                . كانت تسكنه عظمة شعبه   
  فكيف ال يفخر به؟ . ال يمّل. ال يكل. ال يتعب.  من حدود الى حدودعن عظمة شعب مارس الكفاح المسلح

. حين تكثر المساعدات العسكرية السوفياتية تجده يضع الكلبك الروسي علـى رأسـه            . يلبس لكل لقاء ما يناسبه    
يتمتع بإضفاء أناقة الكوفية الفلـسطينية      . تقوى لهجته المصرية حين تكون العالقات مع مصر على أحسن حال          

  . طوال الوقت
. حتى قيل ان لكل لون معنى حـين يـستعمله         . يضع الكثير من االقالم ذات األلوان المتعددة في جيب قميصه         

  . واحد للتأجيل، آخر للتنفيذ، ثالث لإللغاء
يفرح بإطعام ضيوفه بينما هو يتناول فتاتاً من هـذا الـصحن وذاك وكأنـه طعـام                 . متقشف الى حد االرباك   

  . إذ ان الحلو نفسه مخصص لألطفال. ه الحلو الخاص به فيفرح كاألطفالحتى يأتي. عصفور
يصلها حين يكون اآلخرون قد أنهكهم التعب ويريدون الـذهاب       . ينام على الطريق بين بيروت ودمشق     . ال يهدأ 

  . الى النوم
 يهلع مـن وصـفه      يجعل الحاكم المستمع اليه   . ال يوقف االتصاالت  . ال يترك حاكماً عربياً ينام وهو في أزمة       

فهو يعلم أن الحاكم اآلخر على الخط الهـاتفي لـن يقـدر حجـم األزمـة                 . يجعلها عشر مرات أكبر   . لألزمة
  . الفلسطينية إال إذا شعر بأنها ستنهال على رأسه
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قد يكون سفير دولة كبرى فـي       . دائرته الصغيرة تتسع لكل الناس، الصغير والكبير، البسيط والرفيع المستوى         
يتحدث مع السفير في    . وعلى الباب صاحب حاجة يحمل بيده ورقة تحتاج الى توقيع كفيل بسد حاجته            . زيارته

  . القضايا الكبرى ويناقش الصغير في حاجته قبل التوقيع على الورقة
يريـد أن يكـون القائـد       . يتمسك بالسلطة بالتفصيل الممل الى درجة ال يمكن تصور نجاح مثل هذا األسلوب            

رغم ذلك أحبـه  . مدير المالي والمنظّر وصاحب القول الفصل في كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني      العسكري وال 
  . شعبه الى درجة يمكن معها القول انه الزعيم األكثر تمثيال لشعبه في التاريخ العربي الحديث

سلّمون بزعامة ياسر   كلهم ي . أطباؤهم، فقراؤهم، بلطجيتهم، تجارهم، متسكعوهم    . أثرياء الفلسطينيين، مهندسوهم  
  . يختلفون معه، يتفقون عليه، يعودون دائما الى التسليم بزعامته. عرفات

. الختيار هو اللقب المحبب الى قلبـه      . وال مرة لبسه ثوب الرئاسة    . األخ. الرئيس. الزعيم. الوالد. لُقّب بالختيار 
  . فيه المرجعية المحبة ال المواالة أو المعارضة

ليس ألنها الوعاء الوطني لمختلـف االتجاهـات        . فتح أم القضية الفلسطينية وأباها وأهلها     كان يرى في حركته     
الفلسطينية يساراً ويميناً ووسطاً واعتداالً، بل ألن فيها أيضا كل لهجات المدن الفلـسطينية وروائـح البـساتين       

  . الفلسطينية على اختالف ثمارها
. تنصر قضيته . تنصب قامته . وارفة التي يتفيأ الجميع بظلها    فتح ليست فقط عصبه وعصبيته بل هي الشجرة ال        

. يناقش اليسار في نصوصه وكأنه نشأ في االتحاد الـسوفياتي         . تحقق حلم الوحدة الوطنية الفلسطينية دائما وأبداً      
ـ                 اً يتقدم على االسالميين في المناقشة ألنه وحركته انطلقا من رحم االخوان المسلمين، فتخال أنك تناقش أزهري

  . عتيقاً بين األزهريين
واهللا سـبحانه   . كلما اشتدت عليه األزمات يخلو الى نفسه ومصحفه يرجو زوال الغمة من بين أسـطر آياتـه                

  . وتعالى يستجيب
صادق عدداً كبيراً من الصحافيين العـرب واألجانـب،         . اعترفَ بأهمية االعالم كما لم يفعل أي زعيم عربي        

  . بسيطة وينتصرون لقضيته المعقّدةجعلهم يعيشون معه حياته ال
  . أصبح متخصصاً باالختراق من كثرة ما أوصدت في وجهه األبواب

لم يكن ألحد سمع منه نصاً أو تلقى منه وعداً أو           . حمل معه خفة الدم والمراوغة من مصر حيث درس الهندسة         
لرئيس وزراء لبنان االسبق تقي الدين      قال  . حمل منه توصية، أن يتأكد مما سمع أو تلقى أو حمل إال بعد التنفيذ             

فكيف : أنا أقتل من أجل قضيتي    . تقولون عني انني أراوغ وأكذب    : الصلح وكانا مجتمعين في مستشفى البربير     
  تستغربون المراوغة؟ 

كان يعلم أن قضيته تتقدم بالمليمترات وسط حرب عليها ال تتوقف سواء من العرب أو االجانب، فـضال عـن                    
ي االسرائيلي، مما أعطاه الحق بأن ال يحرم وال يحلل في سبيل قضيته حتى امتزجـت صـورته                  العدو االساس 

  . بالقول ان هناك دائما مفاجأة ما في أحد جيوبه
هنـاك روايـات    . لذلك استطاع إنقاذ نفسه من المحاوالت اإلسرائيلية المتكررة الغتياله        . حسه األمني عال جدا   

  . ثناء االجتياح االسرائيلي لبيروتعديدة عن طرق تنقّله وحركته أ
  . ذهبت لمالقاته مع هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لفتح في بناية عكر في منطقة الصنائع في بيروت

  . دخلنا عليه في شقة في البناية غير مكتملة وفارغة إال من كرسيين بالستيك
 الذي يعترف بإسـرائيل  242حاد الرفض للقرار كان . اثنان من مرافقيه يحمالن شرشفاً وهو يغير ثيابه وراءه     

  . مضيفاً انه لن يقبل هذا القرار لو أعطوه كل العواصم العربية
لم أقل شيئا فأنا أعرف تقشّفه المفرط فـي         . الحظت رقعتين في قميصه الكاكي    . أقبل علينا متحدثاً عن الصمود    

  . مسائله الخاصة
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بعد أقل من خمس دقائق رأينا مبنى عكـر         .  مبنى اإلذاعة اللبنانية   غادرنا المبنى هاني الحسن وأنا ومشينا نحو      
ارتبكنا وبدأنا الركض نحـو     . ينهار نتيجة قصف جوي إسرائيلي بقنابل فراغية، ال تسمعها ولكنك ترى نتيجتها           

 أن  فإذا بهاني بعد دقائق يؤكد أن أبو عمار غادر المبنـى قبـل            . فندق كافالييه في الحمراء الذي كنت أنزل فيه       
  . يقصفه الطيران اإلسرائيلي

ليس ألنهما ثابتتان على موقفهما من القضية الفلسطينية، بل ألنهما لـم            . ميز دائما في حديثه السعودية ومصر     
كما فعل العـراق وكمـا      . يحاوال وال مرة التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني أو إنشاء تنظيمات موالية لهما            

  . فعلت سوريا بامتياز
قلت له انني ذاهب الى مصر لمقابلة الرئيس حسني مبارك المنتخب           .  قبل االجتياح  82 لزيارته في العام     مررت
لم أستجب وسألته إن كان يريد      . حاول ردعي عن السفر خوفاً من التفسيرات السورية لمثل هذه المقابلة          . حديثاً

ثانيـاً اسـأل    . ب قبلك لعند الحبايـب    بدأ يضحك وقال أوال أريد أن أذه      . إيصال رسالة الى الرئيس المصري    
الرئيس المصري لماذا ال يرسل فرقة من جيش مصر الى لبنان طالما انه ال يحتاجه في الداخل بعـد كامـب                     

  . وأكمل الضحك كأنه يرى القاهرة أمامه. ديفيد
ـ      . حاول اإلسرائيليون إخراجه من باب التاريخ مرات طوال ثالثين عاما          ي حـائط   استطاع دائما فتح ثغـرة ف

  . التاريخ ليدخل اليه من جديد رافعاً شارة النصر وسالح شعبه وعظمة قضيته
اعتبر الحدود اإلسـرائيلية    .  حين وضع يده على األردن حيث األكثرية فلسطينية        1970المرة األولى في العام     

ين المحمي نظامه مـن  اصطدم بالدولة التي يمثلها الملك حس. األردنية منصة النطالقة العمل الفلسطيني المسلح    
عض الملك المحنّك على جرحه طويال الى أن سادت االوساط األردنية النظرية التي             . األميركيين واإلسرائيليين 

. خطفت ثالث طائرات غربية مدنية الى عمان وجرى تفجيرها في المطار          . تقول بأن األردن هو الوطن البديل     
 بديالً وخاض الجيش األردني حربـاً ضـارية فـي وجـه            أمسك العاهل األردني بعصبية رفض األردن وطناً      

المسلحين الفلسطينيين، الى أن تدخل الزعيم المصري جمال عبد الناصر وعقد قمة عربية أوقفت حمـام الـدم                  
  . المسمى بأيلول األسود

رف فـي   تص. خرج أبو عمار تحت عباءة الشيخ سعد العبد اهللا ولي العهد الكويتي آنذاك من عمان الى القاهرة                
العاصمة المصرية على أنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وكأن ال حرب وراءه وال دمـاء، بـل                  

  . محطة في مسيرة هذا الشعب
اقتطع منطقـة   . زادها هو التهاباً  . حيث بدأت توضع الحرب األهلية على النار      . من القاهرة الى دمشق فبيروت    

قه من الجنوب اللبناني فضالً عن باقي المنـاطق والمـدن وخطـوط             في الجنوب سميت فتح الند وأكمل طري      
سألته مرة لماذا اخترت لبنان منطلقاً لعملك العسكري بدال من سوريا رغم معرفتك بالحساسية اللبنانية               . التماس

اخترت مخاطر لبنان الشخصية والعامة بدال مـن الـسجن الـسياسي            : أجابني. الطائفية من العمل الفلسطيني   
  . عالمي في سورياواإل

المحطة األولى اليونان، ثم    .  خرج من لبنان عبر مرفأ بيروت بثالث فرقاطات عسكرية فرنسية          1982في العام   
  . تونس حيث استقر مع كوادره وقياداته وقواته المعسكرة في صحارى ليبيا والجزائر وتونس

بل إدارة بدائية ومملة للشباب كما كـان        . يةال قض . ال عسكر . ال سياسة . أصيب ومن معه بالوحدة القاتلة هناك     
عاد الزهو الى   . الى أن كانت انتفاضة الحجارة    . ال أحد يهتم  . أكثر من ذلك ال أحد يتصل     . يسمي مقاتلي حركته  

يتساقط الشهداء كل يوم واالنتفاضة تـزداد اشـتعاال         . ها هو شعبه يرفض االحتالل بالحجارة     . وجه أبو عمار  
سقطت محادثات أوسلو   . صاالت والمفاوضات في العاصمة السويدية أوسلو وبسرية تامة       حتى أثمرت عودة االت   

  . في المرة األولى فبدا وكأنها انتهت الى األبد
دخل أبو عمار الى غزة رافعاً العلم الفلسطيني على األرض الفلسطينية منهياً ثالثين سـنة               . عادت المفاوضات 

  . ماً لشعبه يدعم العمل العسكري من الداخلمن العمل العسكري من الخارج ليعود زعي
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كيف؟ لم يكن ياسر عرفات ليعتبر أن ما حققه نهاية العمل الفلسطيني، بل هو مرحلة متقدمة من المراحل التي                   
  . وان على من يجلس على مقعد القيادة أن يكمل الطريق. مر بها الشعب الفلسطيني

يحكـى أن   .  درجة أصبحت شخصيته مالزمة لهذه الـصورة       كان هو الوحيد الذي يجمع بين المتناقضات الى       
كادراً من حماس على درجة عالية من الخطورة بحيث ان اإلدارة األميركية طلبته شخصياً من أبو عمار، كان                  
في ديوانه مجتمعاً مع قياديين من مختلف الفصائل فإذا بضابط متحمس يدخل عليه فرحاً ليبلغه انهـم عرفـوا                   

 حماس، فما كان من أبو عمار وهو يعرف هوى التقارير عند بعض الحاضرين إال أن طلـب                  بمخبأ الكادر من  
استأذن من الحاضرين وخرج من ديوانه ليطلب من أحد         . من الضابط إعداد دورية للذهاب الى مخبأه واعتقاله       

لدورية فلـم   وصلت ا . هكذا حدث . كوادره المقربين أن يخلق كادر حماس من تحت األرض لتغيير مخبئه فوراً           
  . تجد المطلوب اعتقاله

فضال عن أصوله االسالمية التي تجعله متفهماً وراضـياً         . كان يعتبر أنه المفاوض ولكن المقاومة هي سالحه       
  . عن المقاومة االسالمية شرط أن يسمح له باستعمالها في المفاوضات عند الضرورة في سبيل القضية

، وألنه مسؤول عنها، كلما ازدادت عليه ضغوط اعتقـال المنتفـضين            2000رعى االنتفاضة الثانية في العام      
  . اعتمد سياسة الباب الدوار، الذي يدور كلما دخل أحد المقاومين ليخرجه من الباب نفسه

وقبل ذلك وبعده   . نجح الشعب الفلسطيني في حماية تاريخه وحافظ على صفحات أبو عمار رغم كل الصعوبات             
إذ ان الشعب الفلسطيني واحد من القلة النادرة فـي          . يداً عن استعمال السالح ونتائجه    تمسك بوحدته الوطنية بع   

وهو في هذا يشبه الى حد كبير الشعب        . الشعوب العربية التي لم يعرف تاريخها انقساماً مسلحاً أو فرزاً وطنياً          
  . المصري الذي لم يعرف حتى فترة قصيرة أي مصاعب في وحدته الوطنية

ن الرئيس ياسر عرفات الذي جمع في شخصه الكفاح المسلح والعمل الـسياسي والمقاومـة واالدارة                بالتأكيد كا 
الفاسدة داخلياً والترفع الشخصي، بالتأكيد كان يرى المد االسالمي يتصاعد وهو محاصر في مقره فـي رام اهللا            

لكـن التغييـر    . ة في حياته  حيث تقف الدبابات االسرائيلية على االبواب، حيث خاض أنجح المعارك االعالمي          
وثانيـاً  . أوال بسبب صحته التي بدأت تتدهور دون أن يجد االطباء جواباً على حالته الـصحية              . أصبح متأخراً 

بسبب التركيبة الوطنية لحركة فتح التي نشأت في فترة المد القومي وزعامة عبد الناصـر ووجـود االتحـاد                   
 لنجاح الثورة االسالمية في ايران وعين هاني الحـسن عـضو            إذ ان ابو عمار هو أول من تحمس       . السوفياتي

  . اللجنة المركزية لفتح مديراً لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في طهران لعدة سنوات
  . خرج الرئيس الصبور من حصاره بعد سنتين الى باريس حيث ازدادت أسئلة االطباء بدال من إجاباتهم

ؤتمر القومي العربي عن تلك الفترة انه سأل ناصر القدوة مندوب المنظمة في             يقول معن بشور االمين العام للم     
نيويورك في ذلك الحين ووزير الخارجية الفلسطيني الحالي وهو ابن شقيقة عرفات عـن مرضـه فأجابـه ان         

إذ ان دوالً غربية عديدة تفاوض اسرائيل لتحديد نوع السم الـذي وضـع لعرفـات دون                 . شفاءه قرار سياسي  
وهو ما حدث مع خالد مشعل زعيم حماس حين حاول عميل الموساد اغتيالـه فـي عمـان فاعتقلتـه                    . جةنتي

السلطات االردنية، مما دعا رئيس الموساد الى زيارة عمان حامال معه المضاد للسم، ثم أفرج عن الشيخ أحمد                  
ليون في محو صفحات أبو عمـار       فشل االسرائي . ياسين المعتقل لدى االسرائيليين مقابل تسليمه عميل الموساد       

  . من تاريخ وطنه، لكنهم نجحوا في إعادته ملفوفاً بالعلم الفلسطيني الى رام اهللا حيث دفن
إذ إنني استصعبت على نفسي تجاوز ما أقرأه وأعرفه عما يجري           . لم أكتب عن أبو عمار حين اغتيل مسموماً       

تتحدث عن دولة قديمة لها تراث في الفساد، ال علـى أنهـا             كانت أخبار االدارة الفلسطينية تنشر وكأنها       . حوله
تسمع أسماء صغار صغار وقد أصبحوا كباراً في الفـساد          . نابعة من ثورة فيها الكثير من العذاب والقهر واأللم        

تعرف عن صراعات بـين     . تقرأ عن مندوب إخباري صغير أصبح رجال كبيرا في األعمال         . فيصغرون أكثر 
  . تعتقد أنك تناقش خالفات قبائل متخلّفةاألمنيين الكبار ف
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لذلك صبرت حتى جاءت االنتخابات الفلسطينية األخيرة ألجد الفساد من بين عناوينها االولى، فكان ال بد مـن                  
العودة الى وداع أبو عمار قبل مناقشة ما خرجت به صناديق االقتراع من انتـصار كاسـح لحركـة حمـاس                     

  . االسالمية
الثانية انخرطت فـي ظـروف المنطقـة العربيـة          . هما خرج من رحم العمل االسالمي     حماس مثل فتح، كال   

واألولى أمسكت بإسالمها لخدمة قـضيتها حـين صـار          . واالنقسام الدولي فلعبت على وترهما خدمة لقضيتها      
  . اإلسالم مرجعاً سياسياً لكثير من الحركات المتوثبة نحو الحكم بعد التجربة االيرانية

خ أحمد ياسين المتخرج من جامعة األزهر في مصر أن يؤسس حركـة حمـاس رغـم ظروفـه                   استطاع الشي 
انضم الـى تنظـيم     . فهو مقعد منذ أن كان في السنة الثانية عشرة من عمره، ونظره ضعيف            . الصحية الصعبة 

 شـمس  ثم انتسب الى جامعة عـين . االخوان المسلمين خالل دراسته في األزهر ثم عاد الى غزة ليعمل أستاذاً 
المصرية فرحلته السلطات المصرية بعد سجنه لمدة شهر بتهمة االنخراط في العمل مع تنظيم االخوان في العام                 

اعتمد الشيخ ياسين الدعوة االسالمية لمواجهة االحتالل االسرائيلي، وأسس مجمع االسـالم لالهتمـام              . 1966
  . ات االسالمية في غزةبالمساعدات الطبية والتعليمية الى أن سيطر على كل المؤسس

أفرج عنـه   .  سنة من السجن التهامه بتخزين السالح      13 وحكم ب  1983اعتقله االحتالل االسرائيلي في العام      
 أسس الحركة االسالمية المسلحة حمـاس مخالفـاً بـذلك      1987في العام   . بعد سنتين في عملية تبادل لألسرى     

 عنصر من حماس وحكموا بالسجن مدى الحياة،        200يل مع   وبعد سنتين اعتقلته اسرائ   . سياسة منظمة التحرير  
  .  في عملية مبادلة مع األردن بعميل للموساد97الى أن أفرج عنه في العام 

  . فاجأ الجميع بعرضه الهدنة على اسرائيل اذا انسحبت من الضفة الغربية وقطاع غزة. استقبله اآلالف في غزة
  . هجمات على المدنيين إذا أوقفت هجماتها على المدنيين الفلسطينيينأكثر من ذلك، وعد االسرائيليين بوقف ال

 نجا من محاولة اغتيال اسرائيلية بقصف جوي على مبنى يعقد فيـه             2003في ايلول   . لم تشفع له هذه المواقف    
 اغتيل بثالثة صواريخ أطلقتها مروحية اسرائيلية أثنـاء خروجـه مـع         2004وفي آذار   . اجتماع لقيادة حماس  

  . افقيه وأقاربه من صالة الفجرمر
خاضـت االنتخابـات    . أضافت إليه خبرتها في التعبئـة الـشعبية       . أخذت قيادة حماس من إيمان مؤسسها زاداً      

البعض اعتبرها انتفاضة ثالثة في وجه المفاوضات مع اسـرائيل علـى            . البرلمانية فجاءت النتائج لتذهل العالم    
رعتها الحالية ألخذت سنوات مع أعمـار الكثيـرين مـن القيـادات             خريطة الطريق التي لو استمرت على س      

  . الفلسطينية
آخرون اعتبروها زلزاالً يصيب المنطقة، خاصة أن الصور األخيرة لخالد مشعل رئـيس المكتـب الـسياسي                 
لحماس أخذت في دمشق وفي طهران، بما يمكن اعتبارها أي نتائج االنتخابات إضافة الى الرصيد االيراني في                 

  . المنطقة العربية
الحقيقة أنها انتخابات ديموقراطية جرت بشفافية مطلقة وبمراقبة دولية جدية، وبالتالي فإن نتائجها تعبـر عـن                 

  . الواقع السياسي الحالي للشعب الفلسطيني
  ؟ لكن لماذا تخلى الشعب الفلسطيني عن حركته التاريخية األم فتح لصالح االسالم السياسي الحديث في حركته

شهد الموضوع الفلسطيني أعلى نسبة من الوعود االميركية لصالح سالم تنفذه اسرائيل بواسطة دباباتهـا               : أوال
تارة وسالحها الجوي تارة اخرى لقتل الناس وتدمير المناطق، مما خلق مزاجاً مقاوماً لدى الشعب الفلـسطيني                 

 في المئة مـن     20ات المصرية التي أعطت     وهذا تجاوب طبيعي مع االنتخاب    . خارج إطار سياسة المفاوضات   
كذلك مع السياسة   . مقاعد مجلس نوابها لالخوان المسلمين رغم مركزية السلطة المصرية في يد الحزب الحاكم            

وللسياسة االيرانية التي تخوض صراعاً عنيفاً      . السورية التي تؤكد رفضها للسياسة االميركية في المنطقة يومياً        
الفضل االكبر النتصار حماس أنها أدخلت أهل السنّة بقوة فـي           . لتخصيب السلمي للذرة  للدفاع عن حقها في ا    

   .الهالل االيراني فاختلط الخمر بالماء لكي تخف حدة شيعية الهالل المرتقب
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دخلت حركة فتح في االنتخابات دون قضية ودون عنوان ودون زعيم بعد تـسميم أبـو عمـار، وسـط             : ثانيا
مما أوضح أن الحركة ال تـستطيع       . لة في الرغبة بالترشح بأعداد كبيرة في الدوائر نفسها        خالفات داخلية مذه  

هذا فـضال   . االعتماد على تاريخها فقط في غياب معظم زعمائها التاريخيين مثل أبو جهاد وأبو اياد وغيرهما              
رية للغاية في قطاع غـزة      عن نسبة الفساد بين الفتحاويين الذين تسلموا مناصب عامة فبدا وكأن التنمية الضرو            

  . تذهب مع فسادهم لتعود مع إصالح القادمين الجدد
لم يستطع الرئيس الجديد محمود عباس أبـو        . كان أبو عمار يجمع صفة المقاوم على ضرورة المفاوض        : ثالثا

وجـود  اختلف مع رئيس حكومته أبو العالء الذي كان كادراً دون الوسط أيـام ال             . مازن أن يضمن هذه الثنائية    
  . الفلسطيني في لبنان

هرب أبو مازن من العناوين الثالثة وبالتـالي        . كان أبو عمار يدفع المال ويعين في المناصب ويسجن المتمرد         
تصفه افتتاحية نيويورك تايمز بأنه منطقي دون عاطفة، مفاوض دون سياسـة، سـوداوي              . من تجربة السلطة  

حنـان  . تركته فتح والفصائل الفلسطينية واسـرائيل وحيـداً       . مورالمزاج يهدد باالستقالة كلما صعبت عليه األ      
  . عشراوي تصفه بأنه يدور حول نفسه وال يفعل شيئاً

كنت أحرص على لقائه    . عرفت أبو مازن في بداية الثمانينيات حين كان يأتي الى بيروت من دمشق حيث يقيم              
ن يعتبر بيروت مدينة مزعجة ويفضل هـدوء        كا. ال يرتاح للسلطة وال للعسكر    . رصين. في كل زيارة، هادئ   

قارئ جدي للتطورات، لكنه غيـر عملـي        . منظر من الدرجة االولى   . دمشق لقراءة كتبه وتأليف كتب اخرى     
  . يعتبر المال مفسدة فال يقترب منه ال لنفسه وال لغيره. وغير تنفيذي

 وطريقته فـي إدارة حركـة فـتح         فوق ذلك كله يترأس دولة تربى كوادرها وقياديوها على صورة أبو عمار           
  فكيف سينجح؟ . ومنظمة التحرير

على عكس السائد، فإن قدرة أبو مازن على التواصل مع قيادة حماس أكثر نجاحاً من قدرته على إدارة حركـة                 
فإذا كانت حركة حماس تفتش عن واقعية تبدأ بهـا عملهـا            . فهو يفضل االستقامة في القول وفي الفعل      . فتح

لـذلك يـرجح أن تـأتي حكومـة         . البرلمان والحكومة فلن تجد أفضل من أبو مازن لهذا الدور         الرسمي في   
تكنوقراط من أصحاب العلم والخبرة يرعاهم ابو مازن بواقعيته ويبعد عن االدارات الروح الثأرية التي تغطي                

  . حركة فتح هذه األيام
ا السلطة الفلسطينية مـن أوروبـا والواليـات         هذا يسهل المفاوضات على المساعدات القليلة التي تحصل عليه        

فضال عن أن هناك بدائل عربية وايرانية للحصول علـى مـساعدات، اذ ان              . المتحدة االميركية ولو بعد حين    
االنتشار الفلسطيني في الدول العربية يجعلها أكثر التزاماً تجاه أمنها القومي قبل الرغبة في تسديد احتياجـات                 

  . الفلسطينيين
 عن عملية السالم المسماة خارطة الطريق؟ هذا هو الملف األصعب الذي يواجه القيادة السياسية الجديـدة                 ماذا

وهنا المحك االميركي في تنفيذ ما وعدت به االدارة االميركية وما التزمته اسـرائيل فـي                . للشعب الفلسطيني 
  . خارطة الطريق

س ستطالبها بكل أنواع الحلول لكـل أنـواع المـشاكل           حماس في المسؤولية السياسية لمدة أربع سنوات والنا       
  والحاجات والقدرات معروفة ومحدودة فهل سترد عليهم بالمزيد من التصعيد في مفاوضات السالم؟ 

الرئيس االميركي قال ان حماس ستصبح شريكة في عملية السالم بعد تخليها عن شعار تدمير اسرائيل ونـزع                  
ارجيته كوندليسا رايس أعربت عن تفاؤلها ألن الشعب الفلسطيني أعرب عن           وزيرة خ . السالح من الميليشيات  

  . رغبته في التغيير
الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس أعطى وعده بالهدنة مقابل انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غـزة                 

ادة حماس الوعود نفـسها     فهل تريد االدارة االميركية من قي     . فكان نصيبه االغتيال بالصواريخ بعد صالة الفجر      
  فتحصل على صواريخ اغتيال بعد صالة الجمعة مثال؟ 
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. كذلك تجربة ابو مازن في المفاوضات مـع اسـرائيل         . للشعب الفلسطيني تجربة طويلة مع السالم االسرائيلي      
سية فكيف بحماس؟ القيادة الجديدة تـضع الخطـة الـسيا         . هكذا ودع ابو عمار شعبه    . لكن ال سالم دون القدس    

هذا قـدر الفلـسطينيين وهـذا       . تعود للمتفجرات مجدها  . تخرقها اسرائيل . ينفذها ابو مازن بدقة   . للمفاوضات
  .نصيب الرفض االسرائيلي

  30/1/2006السفير 
 

  ة دولة فلسطينية فاشل   نصر متوقع في .81
  شلومو أفينيري 

  شل الكامل للقيادة الفلسطينية التقليدية فـي      يعتبر مؤشرا على الف      حققته حماس هو أوال وأخيرا        الذي ان النصر  
فمنـذ التوقيـع علـى       .  وبالرغم من أن الدولة الفلسطينية لم تنشأ بعد اال أنها أثبتت فشلها            .  اقامة نظام سياسي   

  حصل الفلسطينيين على حكـم ذاتـي         حرير الفلسطينية، بين اسرئيل ومنظمة الت     1993 سنة     اتفاقيات أوسلو في  
ظـل أوضـاع       الحكم في    فقد مارست السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها في         وللتأكيد على ذلك،   .  محدود   ليانتقا 

نهايـة المطـاف أن        يتحتم عليها في     لكن هل توجد حركة تحرر جديدة لم تواجه تحديات خطيرة عندما             صعبة،
     السلطة؟   تكون في

لكنها بدال مـن أن تقـوم        .  رصة الرساء القواعد المؤسساتية للدولة الناجحة     لقد كانت لدى السلطة الفلسطينية الف     
التنمية االقتصادية والتعليم والرعايـة االجتماعيـة والخـدمات الطبيـة             -  بتوفير البنية األساسية للسكان مثل    

   ٪ ٠٧ سلطة الفلـسطينية  قادت ال   ياسر عرفات التي   برئاسةأنفقت حركة فتح     -  واالسكان واعادة تأهيل الالجئين   
متجاهلة جميع المتطلبات الحيوية       من ميزانيتها الهزيلة على دزينة من األجهزة األمنية والمخابراتية المتنافسة،          

مصر وسـوريا     -  لأكثر البلدان العربية مث      تشبه الى حد كبير ما هو سائد في          فقد أقامت دولة أمنية،    .  األخرى
   .  جمهوريات أم ملكيات على حد سواء  -  والعربية السعودية

قامـت     المجاالت األخرى ومن ضمنها المجال االجتمـاعي،         تركته السلطة الفلسطينية في      الذي   لذا فان الفراغ  
ى إيدلوجيتها االسالمية المتطرفـة     تتمتع بها حماس ال تعود فقط ال         فان الشعبية التي     الواقع،   وفي .  حماس بملئه 

يكنه لها الفلسطينيين من خـالل مـا           وانما اكتسبت احترامها الكبير الذي     .  صميمها على تدمير دولة اسرائيل    وت
يكن الفساد     كذلك لم  .  كانت السلطة الفلسطينية تبدد مواردها       الوقت الذي    فعلته حماس لهم على أرض الواقع في      

أدى الى ابتعـاد هـذا العـدد الكبيـر مـن               و وحده الذي  صفوف القيادة الفلسطينية الرسمية ه       المستوطن في 
فقد أقامت حماس مدارس أفضل ورياض لألطفال وحـضانات ومراكـز طبيـة وخـدمات                .  الفلسطينيين عنها 

هجمات االنتحارية  ال   باالضافة الى كل ذلك منحت عوائل منفذي        -  للرعاية االجتماعية وبرامج للشباب والنساء    
  االنتخابات حصدت حماس ما استحقته بعد ما فشلت السلطة الفلسطينية بقيادة فـتح فـي                 وفي .  مكافئات مجزية 

   .  القيام به   ينبغي   عمل ما كان 
يزال قائما حول ما اذا كانت حماس ستتحول بعد وصولها الى السلطة الى أكثر براغماتية وأقل                   لكن التساؤل ما  

لكن من جانب آخر ليس من الواضـح         .  وعلينا أن ال نستبق األحداث        جدا، هذا احتمال وارد   :  لتزاما باالرهاب ا
ستـسمح بانتقـال      -  خاصة األمنية الواقعة تحت سيطرتها      -  لحد اآلن فيما اذا كانت أجهزة السلطة الفلسطينية       

مـن بلـدان       أي   لسلطة فـي  ل   يحدث أبدا تحويل سلمي      فلم :  ال توجد سوابق مشابهة      الواقع،   في .  للسلطة   سلمي
   . ٢٢ الجامعة العربية ال

مـارس    28  سـتجريها فـي      كذلك فان ردة فعل اسرائيل على فوز حماس سوف تتأثر بالتأكيد بانتخاباتها التي            
ويعود نجاح كاديما الى ابتكـار         .  يترأسها القائم بأعمال رئيس الوزراء ايهود أولمرت         وبالحكومة التي    القادم،
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فقـد اعتمـد     .  غزة   الجانب من    االنسحاب الناجح األحادي   :  السياسة االسرائيلية المتمثل في      في   شارون الرئيسي 
الـى     ق الواسعة بين المواقف االسرائيلية والفلـسطينية لـن تـؤدي          ذلك االنسحاب على االعتراف بأن الفوار     

تقرير مصير الحدود المستقبلية لها من جانـب            أن تبدأ في   يجب على اسرائيل     كان   وبالتالي، .  مفاوضات ناجحة 
   .  المرحلة القادمة   اجراء مفاوضات نهائية في   آملة في   واحد،

  يبين بـأن الفـوارق بـين الطـرفين االسـرائيلي             لكن فوز حماس   .  بناه أولمرت ت   وهذا هو نفس التوجه الذي    
وبأن فرص التوصل الى حل متفاوض عن طريق التفاوض            يه حاليا، عل   سوف تتسع أكثر مما هي       والفلسطيني 

مثـل االنـسحابات      -  يجعل من التحركات االسرائيلية األحادية الجانب        وهذا .  المستقبل   سوف تتراجع أكثر في   
الواقعيـة للنـزاع    فان االدارة      وبالتالي .  الخيار الوحيد المتاح    -  الضفة الغربية    الجزئية من مناطق مختارة في    

   .  سوف تحل محل اآلمال الخيالية لحل النزاع
ـ    في :  يضيف مفارقة أخرى لها حيث أنه   فان فوز حماس   منطقة مليئة بالمفارقات،    وفي يكـون     عنـدما    ادة،الع

الـى     يـؤدي    مما   الطرف الثاني،    يتم التالعب بهم من قبل المتطرفين في         الطرف األول،    المتطرفون أقوياء في  
لـيس     يقـوي    فان انتصار حركة حماس المتـشددة قـد          ذلك،    مع   هذه الحالة،    وفي .  خطير   ايجاد تأثير لولبي  

يمكن للمرأ     لذاال .  حزب كاديما    الوسطيين األكثر اعتداال في      غير متوقعة،    وبصورة   بل،   د،الليكو   المتطرفين في 
  المتوفر حالي   لكن هذا هو األمل الواقعي   بالطبع،   ،يجزم بذلك   أن
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  وانتقائية في الديمقراطية.. حماس مسؤوليات ثقيلة .82

  أشرف العجرمي 
من استمع لما قاله خالد مشعل في دمشق، يدرك أن حماس أصبحت قاب قوسين أو أدنى مـن تبنـي موقـف                      

فقد أكد مشعل على أن حماس ستتعامل بواقعية كبيرة مع كـل            . ير الفلسطينية من العملية السياسية    منظمة التحر 
اتفاق وقانون استناداً الى مصالح شعبنا، وأشار الى النية في ضم االذرع العسكرية لفصائل المقاومة الى الجيش                 

مع استحقاق االنتخابات بعد شـهرين      الفلسطيني، كما وجه رسالة الى االسرائيليين الذين سيكونون على موعد           
  .بأن ينتخبوا من يصنع سالماً مع الفلسطينيين

ومن يقرأ ما هو بين السطور يرى أن حماس ذاهبة نحو االعتراف باسرائيل وااللتزام بمرجعية اوسلو والتوقف           
ـ                  ات هـدفها  عن القيام بعمليات عسكرية بل ان مشعل ذهب الى ابعد من ذلك عندما أعلن عـدم القبـول بعملي

  .التخريب
ويبدو أن حركة حماس تبذل جهوداً من أجل ان تحظى بالقبول لدى الواليات المتحـدة االميركيـة فالـدكتور                   

اس ان حماس ال تعتبر الواليـات المتحـدة         . بي. محمود الزهار قال في مقابلة مع شبكة التلفزة االميركية سي         
وهذا يعتبر تحوالً في الموقف الحمساوي مـن        . العدالةعدواً وأنها تبحث لدى الرئيس جورج بوش عن احقاق          

  .الواليات المتحدة
مع ذلك تجدر مالحظة ان هناك ارتباكاً معيناً في الموقف الذي يصدر عن قادة حماس سواء من جهة غموضه،                   

  .او من جهة قول الشيء ونقيضه في الوقت نفسه وذلك باختالف القادة أو حتى من االشخاص أنفسهم
يت بالشرعية الشعبية والدستورية من خالل انتخاب اعضائها للمجلس التشريعي والمجلس الـوطني             حماس حظ 

ف ويجري تمثيلها في مؤسسات المنظمة المختلفـة        .ت.وال يزال أمامها طريق تقطعه حتى يتم ترتيب وضع م         
  .ته العملية االنتخابيةخاصة المجلس المركزي واللجنة التنفيذية عندما يعاد تركيبها من جديد في ضوء ما افرز
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وإذا كانت االمور على المستوى السياسي، فالمشكلة األكبر في هذا االنقالب السياسي الكبير هي في البرنـامج                 
االجتماعي الذي تطرحه حماس، خاصة ما يتعلق منه بموضوع أسلمة المجتمـع أي العـودة الـى الـدعوات                   

 السعي لتغيير قواعد التعليم وفصل التالميذ عـن التلميـذات           فما تحدث به الشيخ محمد أبو طير من       . الطالبانية
وفرض قانون يلزم لبس الحجاب ال يبشر بازدهار الديمقراطية الفلسطينية، وكأن حماس تـستغل الديمقراطيـة                
للوصول الى السلطة من أجل فرض رؤيتها واجندتها الخاصة المتعارضة أصالً مع الحريات العامة والقواعـد                

وهذا من شأنه بل يجب أن يدق ناقوس الخطر أمام كل المنادين بالديمقراطية والحريات              . ديمقراطيةاألساسية لل 
على الجميع التصدي ألية محاولة لالنتقاص من حقوق النـاس واالنقـضاض علـى              و. العامة وحقوق االنسان  

  .مبادئ الديمقراطية أو بعضها
  30/1/2006األيام الفلسطينية 

  
  

  ماذا انتخبوا؟ .83
  التحرير هآرتساسرة 

: المفاجأة من انتصار حماس الساحق في االنتخات للسلطة الفلسطينية أثارت منـذ االن ردود فعـل اعتباطيـة                 
اقتراحات الرجاء تحويل االموال التي تجبيها اسرائيل؛ اغالق معابر الحدود؛ التجاهل التام لحماس وغيرها من               

يفضل ان ننظر الى انتصار حماس السياسي       . ة الدنيا االن  االقتراحات التي تدل على الفزع من مغبة وقوع آخر        
فالحديث يدور عن منظمة ارهابية تنافست مع منظمات فلسطينية اخرى، بينها كتلك التي تتفرع              : بعيون مفتوحة 

هذه الحركة تمكنت مـن ان تنـال تأييـد          . من فتح، وبعضها نفذت عمليات اجرامية بحق مواطنين اسرائيليين        
. لسطينيين، ليس بالذات النها تمثل ايـديولوجيا دينيـة او الن زعماءهـا هـم مثابـة االنبيـاء                  المواطنين الف 

، مثل مؤيدي االخوان المسلمين في االنتخابات االخيرة فـي          2002الفلسطينيون، مثل نظرائهم في تركيا العام       
اههم ويمكنها أن تحسن في     مصر، يعتبرون مثل هذه القيادة الدينية نظيفة من الفساد، تحرص بقدر أكبر على رف             

وهنا سيكون أيضا اختبار حركة حماس عندما تستكمل اقامـة الحكومـة الفلـسطينية              . شيء ما مستوى حياتهم   
  .القادمة

بقاء مثل هذه الحكومة سيكون منوطا من االن فصاعدا بعناصر كانـت منوطـة بهـا الحكومـة الفلـسطينية                    
 سيما االردن ومصر اللتين تسيطران على المعابر الى نطاقهما،          عالقات طيبة مع الدول العربية وال     : المهزومة

استجابة لشروط االتحاد االوروبي الذي يمول معظم نشاط السلطة ومسعى القناع االدارة فـي واشـنطن بـأن      
  .  الديمقراطية-الحديث يدور عن منظمة شرعية حظيت بالنصر بالطريق التي تحثها واشنطن 

االن على عاتق حماس في الحرص على ناخبيها تعطي مجاال المل مدروس فـي أن               يبدو أن المسؤولية ملقاة     
  . االضطرارات الخارجية وال سيما االقتصادية منها، وليس االيديولوجية المتطرفة هي التي ستوجه طريقها

تها وعلى فرض أنه ال يمكن الي اساس الدارة مفاوضات سياسية ان يجري قريبا، سواء الن اسرائيل تسير بذا                 
الى االنتخابات أم الن حماس ترد كل محاولة لمثل هذه المفاوضات، فان عالقات اسرائيل مع حكومة حمـاس                  

هل كفت حماس عن االرهاب وهل هي تقدم مجتمعـا          : اذا ما قامت هذه بالفعل، ستقف امام اختبارين اساسيين        
ية، في غياب امكانية التوصل الـى       استمرار الحرص على التهدئة العسكر    . فلسطينيا ال يعرض اسرائيل للخطر    

اتفاق طويل المدى على ذلك، هو الحد االدنى الالزم من قيادة حماس، ولكن يجب عدم التخلي عـن االختبـار                    
المبدأ الذي قرره محمود عباس، في أنه ينبغي اقامة دولة واحدة، قانون واحد وسالح واحـد، اي                 . الثاني ايضا 

 يجب أن   -ل كلمته، كل شظية منظمة ان تهدد السياسة والدولة الفلسطينية           عدم السماح لكل حامل سالح ان يقو      
  . يلزم حماس وفتح وباقي التنظيمات أيضا
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في المالبسات السياسية الناشئة، فان اسرائيل ملزمة باعادة النظر في الشروط الكافية للتعـاون مـع الـسلطة                  
 المسؤولة عن حياة المـواطنين الفلـسطينيين كقـوة          الجديدة والسماح بحياة اقتصادية منتظمة، بصفتها ال تزال       

وذلك لخلق الظروف الالزمة الدارة النزاع بشكل غير عنيف الى أن يوجد الطريق والـشريك الدارة                . احتالل
  .مفاوضات سياسية

  30/1/2006األيام الفلسطينية 
 

  ال توقفــوا المــال .84
  تسفي بارئيل

د القانون التي يحظر تحويل االموال للسلطة مباشرة، بامكانه االن           تجمي 2003مثلما قرر الرئيس بوش في العام       
ايضا ان يفعل نفس الشيء ولكننا نعرف ان الذريعة السياسية والتهديد بوقف المساعدات للسلطة يهدف الى كبح                 

الجواب على ذلك موجود في التقرير الـذي        . ما العمل االن عندما اصبحت حماس في الداخل       . انتصار حماس 
علـى سـبيل المثـال      . ه البنك الدولي في كانون االول الماضي حول وضع السلطة الفلسطينية اقتـصاديا            نشر

 مليون دوالر ومع العمليات الحسابية المطلوبة تـصل         57يتحدثون عن ان السلطة في حالة عجز شهري بقيمة          
جور العاملين وبعـدها ال     ، المداخيل الواردة تغطي بشق االنفس ا      2006 مليون دوالر في     900الى عجز قيمته    

 في المائـة    44 في المائة اال ان هذه النسبة تصل الى          24معدل البطالة يبلغ    . يتبقى شيء للتنمية والبنى التحتية    
  ).  سنة24 - 20(عند الفئة الشابة 

من دون المساعدات االميركية وغير االميركية ستواصـل حمـاس          : اليكم في هذه الحالة دائرة شيطانية قادمة      
يادة قوتها واالمل بحياة افضل في ظل النظام الذي انتخب ديمقراطيا سيضعف واالستثمارات التـي انفقتهـا                 ز

 ستذهب سـدى بـصورة      -حتى تدفع مشاريع مشجعة على الديمقراطية       )  مليون دوالر  40(االدارة االميركية   
يورو وربما تضاعف   )  مليون 250 (مع المساعدة االميركية والى جانبها االوروبية التي تصل اليوم الى         . بديهية

نفسها في السنة القادمة يمكن للسلطة الجديدة ان تستعيد ثقة الجمهور بها وبأجهزتها وان تعمق الـشعور بـأن                   
  . العملية الديمقراطية قادرة على احداث التغيير في مستوى الحياة وجودته

العقوبات . طين بواسطة المساعدة االقتصادية   ان االدارة االميركية قد فوتت فرصة احداث تغيير سياسي في فلس          
حتى ان سعت االدارة االميركية التخاذ خطوات عقابية من         . االقتصادية االن تعني عقوبة جديدة وليست سياسة      

هذا القبيل فمن الصعب فهم سبب تهديدها باستخدام هذه العقوبات ضد السلطة الجديدة ولـيس ضـد الحكومـة                   
واالمر المثيـر هـو هـل سـتطلب         .  اعضاء من حزب اهللا الذي يعتبر تنظيما ارهابيا        اللبنانية التي يوجد فيها   

  واشنطن من االتحاد االوروبي ايضا ان يمنع المساعدة السنوية المقدمة للسلطة؟ 
االن عندما اصبح واضحا ان حماس هي التي ستشكل الحكومة القادمة فهناك فـي اسـرائيل مـن يفكـرون                    

 منع المساعدة المباشرة وانما عدم تحويل االموال التي تحق للـسلطة مـن جبايـة                ليس فقط . بالعقوبات ايضا 
فما الذي يبدو اكثر منطقية من منع مثل هذه المساعدة لتنظيم ارهابي؟ معاقبة المنتصرين              . الجمارك والضرائب 

انتم : متعة االنتقام مثل هذه الخطوة ستوفر الصحابها قدرا كبيرا من         . ومعهم ماليين الفلسطينيين الذي انتخبوهم    
  . هذا هو الرد الغربي المالئم لمن يتمسك بااليديولوجيا االسالمية المتطرفة. اخترتم حماس وعليه لن تأكلوا

  عن هآرتس
  30/1/2006األيام الفلسطينية 

 
  هكذا دّب الحماس في بيروت ودمشق وطهران  .85

  عماد مرمل  
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حتلة سيتردد بقوة في بيروت ودمشق وطهران حيـث         إن صدى االصوات التي نالتها حماس في االراضي الم        
الجبهات المفتوحة مع الواليات المتحدة االميركية وحلفائها، واالرجح ان الحماس سيغمر اآلن ما يعرف بقـوى                

  . الممانعة التي باتت تشعر بأن الحصار الذي كان مفروضا عليها قد تلقى ضربة قوية تحت الزنار
 تُتهم بدعم االرهاب وتتعرض لضغوط إسرائيلية وغربية قوية بسبب استضافتها           واالرجح، ان دمشق التي كانت    

لبعض قيادات حماس على أراضيها، تشعر اليوم بأنها ساهمت من خالل ثباتها وصـمودها، فـي االنتـصار                  
 االنتخابي للحركة، وبأن من حقها تالياً ان تكون شريكة في عائداته السياسية بما يؤدي الى تعـويم رصـيدها                  

  . االستراتيجي في مواجهة قاسية استنزفت الكثير من مدخرات دمشق خالل االشهر الصعبة الماضية
وفي بيروت من يعتقد ان انتصار حماس سيحسن الشروط التفاوضية لسوريا وسيدفع االميركيين الى محاولـة                

الـى الـسقوط فـي قبـضة     ترتيب تفاهم ما معها، ذلك ان انهيار النظام السوري يعني ان المنطقة كلها آيلـة              
االسالميين المتشددين بدءا من مصر واالردن حيث يسجل االخوان المسلمون نموا متصاعدا، مرورا بفلسطين              
التي سجلت فيها حماس نصرا كاسحا وبالعراق المفتوح أمام تنظيم القاعدة، وصوال الى سوريا التي قـد يمـأل              

  . ة الضغوط عليها، مع ما سيجره ذلك من تداعيات إقليميةاالسالميون الفراغ فيها إذا سقط نظامها تحت وطأ
من هنا، قد تغدو حماية نظام األسد مصلحة أميركية للحد من خسائر واشنطن في الشرق االوسط، عدا عن انها                   
أصال مصلحة سعودية في ظل حرص الرياض على تفادي الفتنة المذهبية في المنطقـة وبالتـالي تجنـب أي                   

ي سوريا، باعتبار ان شظايا الفوضى المحتملة قد تصيب المملكة، وتحديـدا مـن بوابـة                زعزعة لالستقرار ف  
وعليه، فإن التتمة الطبيعية لهذا المسار تقود الى االفتراض         . المنطقة الشرقية التي تجمع بين الشيعة وآبار النفط       
ي عمقها الى توفير الحمايـة      إنما تهدف ف  ) السعودية المصرية (حسب أصحاب هذه القراءة بأن المبادرة العربية        

  . للنظام السوري بعدما نجح إنجاز حماس االنتخابي في كسر إحدى حلقات الطوق عنه
االنعكاس المباشر اآلخر لنصر حماس خارج حدود االراضي المحتلة سيطال السالح الفلسطيني في لبنان، ذلك               

ها مناقشة ملف السالح مع الحكومة اللبنانية       ان الحركة الحليفة لسوريا أصبحت هي المرجعية الرسمية المناط ب         
التي باتت محكومة بالتفاوض معها على الرغم من انها لم تكن ترغب في التفاوض مع فصائل موالية لدمـشق                   

وأصدقاء حماس في لبنان يعتبرون ان إمساكها بمركز        . حول مصير السالح الموجود خارج المخيمات وداخلها      
ألن الحركة ال تقبل بنزع سالح المقاومة، بمعزل عن إمكانية التوصل الى ترتيـب             القرار هو مدعاة لالطمئنان     

 سـيواجه المزيـد مـن       1559معين لوضع السالح الموجود خارج المخيمات، وهذا مؤداه ان تطبيق القـرار             
  . الصعوبات

 حماس في االنتخابات،    في السياق ذاته، فإن حزب اهللا يبدو في الحصيلة من بين القوى االكثر ارتياحا لما حققته               
ولئن كان مقربون من الحزب يؤكدون انه يواجه الحملة         . لكونه حليفاً أساسياً لها وشريكها في السراء والضراء       

التي تستهدفه في لبنان وعبره بمعزل عما يحصل في فلسطين، إال انهم ال يخفون ان إنجاز حماس يساهم فـي                    
لذي ثبت بالتجربة انه خيار شعبي ال يجوز ان يتجاهله أصحاب           تحصين منطق الحزب ومن ثم خيار المقاومة ا       

  . ما يسمى المدرسة الواقعية بعدما ظهر بوضوح ان نهج المقاومة يعكس الواقع
وقد سأل دبلوماسي أوروبي أحد مسؤولي حزب اهللا عن رأيه في ما أفضت إليه االنتخابات الفلسطينية، فأجابـه     

تباهك الى انه عندما كانت اسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني رفضتم إرسـال            أريد ان ألفت ان   : المسؤول الحزبي 
قررتم ان تأتوا لمراقبة االنتخابات وثبت لكم أنها كانت حرة ونزيهة، ولكن ماذا ستفعلون اآلن               .. مراقبين، حسناً 

 شيئا علـى    بالئحة االرهاب التي وضعتموها وأدرجتم اسم حركة حماس عليها، وهذه الئحة ظهر أنها لم تغير              
أنتم أخطأتم بالخلط بين المقاومة واالرهاب ألنكم ببساطة فقدتم قناة االتصال           : أضافو. االرض بل كبلت أيديكم   

مع الشعب الفلسطيني الذي أصبحت تقوده رسميا حماس، وعليكم ان تعلموا انه إذا كان سهال إدراج اسمها على               
كنتم تقولون لنا عندما كنا نطالب بمحاكمة أرييل شارون         : ابعوت. الئحة االرهاب فإنه سيكون صعبا االبقاء عليه      

.. كمجرم حرب إن االسرائيليين اختاروا شارون في االنتخابات وان عليكم ان تحترموا نتـائج الديموقراطيـة               
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حاليا، الشعب الفلسطيني اختار حماس في عملية انتخابية نزيهة بشهادتكم، فلماذا تمارسون ازدواجية المعـايير               
أال : استمع الدبلوماسي االوروبي مليا الى مضيفه، ثم سـأله        .  تتعاملون مع مفاعيل الديموقراطية الفلسطينية     وال

  تعتقد ان حماس ستتغير؟
 30/1/2006السفير 

 
   حماسضد.. خيارات إسرائيلية .86

  عيرن شيشون
منية القومية بـصورة    الفوز الذي حققته حماس يوجب على اسرائيل أن تعيد النظر بصورة فورية بنظريتها األ             

عامة، ومع أن هذا الفوز في االنتخابات لن يقلب األمور جميعها ولن يغير قواعد اللعبة بصورة جذرية، إال أن                   
فوز حماس الذي جاء في أعقاب االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، بما في ذلك من محور فيالدلفيـا علـى           

  .وجودا من قبلالحدود مع مصر، ينتج عنه بديل خطير لم يكن م
أن ذلك االتفاق الذي تم التوصل اليه بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وممثلي االتحاد االوروبي بخصوص هذه                
المنطقة، قد تم التوصل اليه بتسرع ودون دراسة متأنية لكل االحتماالت، ويمكن أن يظهر اآلن بأنه اتفاق هش                  

  .بعد أن فازت حماس في االنتخابات التشريعية
بعد أن تمكنت حماس من السيطرة على مقاليد األمور في السلطة الفلسطينية، فانهـا بـذلك تـصبح الـشريك                    

  . السرائيل في هذا االتفاق الخاص بمنطقة رفح، وبذلك، فانه يحق له الغاء هذا االتفاق
نزع سـالح   إن وضع قدم حماسية في هذه المنطقة الحدودية سوف يقضي على المبدأ األساسي الخاص بعملية                

فباالضافة الى تمكن عناصر مطلوبة من هنا وهناك، فان القوى الفلسطينية ستتمكن من نقل وإدخـال                . السلطة
وكل مـن يعتقـد انـه باالمكـان         . السالح االستراتيجي الذي سيخل بالتوازن الموجود والذي تحدده االتفاقات        

 عن التجربة التي عاشتها اسرائيل في جنوب لبنـان          االستعانة بالمراقبين االوروبيين واالعتماد عليهم، يتعامى     
حيث اتضحت تماما قدرة قوات اليونيفيل التابعة لالمم المتحدة وظهر مدى ضعفها مقابـل قـدرة حـزب اهللا                   

  .اللبناني
بنيت خطط الجيش االسرائيلي حتى اآلن في موضوع األمن في قطاع غزة، وغيره، علـى أسـاس اسـتمرار          

واآلن، . مع السلطة الفلـسطينية   ) الحدود(لعسكرية االسرائيلية على دائرة الغالف الخارجي        ا -السيطرة األمنية   
فمن الواضح أن اسرائيل بحاجة سريعة وقوية الى بلورة سياسة أمنية جديدة لألمن القومي والتي ال بد أن تكون                   

  .سرائيليةمبنية على نظرية الردع واستعمال القوة العسكرية من داخل الحدود والمناطق اال
اضافة الى الخطوات األمنية االسرائيلية السابقة، فان السرائيل دافعين سياسيين آخرين ال بد أن تأخذهما بعـين                 

: االعتبار في عملية منافسة وموازية لالحتماالت القائمة التي ستقود ذلك االتفاق المعروف بـ اتفاق رفح، وهما               
  . تسجيل المواليد الفلسطينيينتنظيم الغالف الضريبي والسيطرة على عملية

أما بالنسبة لتنظيم الغالف الضريبي بين اسرائيل ومناطق السلطة والذي يشكل قاعدة وأساسـا لعمليـة تنظـيم                
العالقات االقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، فان هذا االتفاق يضع سياسة ضريبية واحدة غير مجزأة               

 غزة، ومن خالل هذا االتفاق فان اسرائيل يمكنها التأكيد علـى أنهـا اذا لـم                 السرائيل والضفة الغربية وقطاع   
تتمكن فعليا من مراقبة كل ما يدخل وما يخرج من والى مناطق السلطة الفلسطينية، فانها تحتفظ بحقها في الغاء                   

  .االتفاق
دم اعطاء اسرائيل مبررا    وبالنسبة لحركة حماس، فانها، بال شك، ستكون معنية باالبقاء على هذا االتفاق وع            

 لكي تلغيه، ألنه اذا ُألغي هذا االتفاق فان حماس ستفقد المداخيل المالية الكبيرة التي هي بحاجة ماسة اليها،                 
 .من جهة، وستزيد من عمق حالة الفصل السياسي شبه الواقعية الحاصلة بين قطاع غزة والضفة الغربيـة                
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 الغاء ذلك االتفاق، هو أن حركة حماس المتشددة ستجد نفـسها            واألمر األكثر خطرا على حماس من امكانية      
  .مجبرة على الدخول في مفاوضات مع اسرائيل للتوصل الى اتفاق جمركي جديد

األمر الثاني هو السيطرة االسرائيلية الكاملة على دوائر تسجيل النفوس والسكان، النها بذلك سـتمنع تـسجيل                 
لطة الفلسطينية وستمنع اصدار بطاقات هوية لغير السكان المحليين ممن قد           مواليد جدد ولدوا خارج مناطق الس     

وعليه، فان اسرائيل تستطيع التهديد بقطع وانهاء سلطتها في دوائر تـسجيل            . يأتون من خارج مناطق السلطة    
سجيل النفوس في غزة، وهذه الخطوة ستدفع حماس للتفكير والشك بأن عملية قطع مستقبلية ستكون بين دوائر ت                

السكان في غزة عن تلك الموجودة في الضفة الغربية، وهذا يعني تقويضا فعليا لـ وحدة ترابط الـشعب فـي                    
  .الضفة الغربية والقطاع والفصل بينهما ملغية بذلك مفهوم وحدة جغرافية واحدة

  عن معاريف
  30/1/2006األيام الفلسطينية 

  
 

  أين أخطأنا؟  .87
  طالي اسحقي  

الذي كان ضالعا في حينه في االتصاالت المكثفة مع ياسر عرفات ومع رجـال منظمـة                يوضح أوري سافير،    
. التحرير ويدير اليوم مركز بيريز للسالم أنه من الوجهة التاريخية، ال ينبغي ألحد أن يشعر بالمفاجأة مما حدث                 

 إلى المناطق، علـى     وتمثل الخطأ االستراتيجي لعرفات في أنه لم يواجه حماس فور دخوله          . فقد أخطأ الطرفان  
وفوز حماس هو محصلة ضعف السلطة الفلسطينية، في ظل غياب النضال الحازم ضـد              . النقيض من وعوده  

ولنا أيضا دور معين في هذا التطور ألننا لم نفلح في صنع السالم مع الزعامة المعتدلة نسبيا، ولـم                   . اإلرهاب
  . نعرف كيف نعزز قوتها

. أخطأت جدا عندما أوقفت االتصاالت من أجل التوصل إلى تـسوية دائمـة            وحسب أوري سافير فإن إسرائيل      
 واالتفاقات سـارت كمـا ينبغـي، مـع     1999فاتفاقات أوسلو كان ينبغي أن تقود إلى قيام دولة فلسطينية عام    

حينها صعد بنيامين نتنياهو إلـى الـسلطة وقـام          . 1996مراهنات، وإشكاالت وأخطاء من الجانبين حتى عام        
ألنه مع كل ضعف وعيوب عرفات، كانـت        . د المفاوضات حول التسوية الدائمة، وكان هذا خطأ تاريخي        بتجمي

تحيط به مجموعة أدارت المفاوضات مثل أبو مازن، أبو عالء، جبريل الرجوب ومحمد دحالن، كان بالوسـع                 
  . إبرام التسوية النهائية معها

 دائمة دفع الفلسطينيين نحو الريبة وتبريد العالقات كما         ووفق كالم سافير فإن تضييع فرصة التوصل إلى تسوية        
ولو أننا توصلنا آنذاك إلى تسوية دائمة وأقيمت الدولة، لبدا الواقع اليـوم             . أنهم أيضا اقترفوا أخطاء من جانبهم     

وبعد ذلك، في عهد باراك ركزت إسرائيل على المسار السوري، إلى أن وصلنا إلى قمة كامـب                 . مغايرا تماما 
  . يفيد واقترف الطرفان أخطاءد

فقد أهملت إسرائيل جدا الوضـع      . ويشير سافير أيضا إلى األخطاء الشديدة التي تمت على الصعيد االقتصادي          
االقتصادي الفلسطيني، جزئيا ألسباب أمنية مبررة وجزئيا بسبب عقيدة خاطئة لم تفهم أن الوضع االقتـصادي                

فالوضـع االقتـصادي هـو المحـرك        . السلطة وعلى الواقع بأسره   سوف يؤثر في نهاية المطاف على طبيعة        
وبطالة بنسبة خمـسين فـي      . األساس للوضع في الضفة والقطاع الذي قاد إلى فقر هائل في السلطة الفلسطينية            

  . المائة هي تربة خصبة جدا
 الحريـة التـي     وماذا سيحدث اآلن؟ ركز سافير على أن ما جرى كارثة للشعب الفلسطيني، الذي بدل أن ينال               

وعلينا اآلن ضبط أنفسنا وأن نرى في ذلك أوال وقبل كل شـيء             . يستحقها، حصل على سلطة إسالمية أصولية     
ومن ناحيتنا، فإن االنتخابات المقبلة هي اختبار وأن نتعلم الدرس بأن علينـا محاربـة حمـاس                 . شأنا فلسطينيا 
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فأنا ضد المفاوضات مع حمـاس، إال إذا        . نب آخر واإلرهاب من جانب وعدم التسليم بالجمود السياسي من جا        
وأعتقد أنه ينبغي مواصلة الحوار مع أبـو مـازن          . ولكن ذلك ال يسد الطريق أمام المفاوضات      . غيرت جلدها 

  . فخناك مجتمع مدني وهناك منظمات سلمية. وفتح
، وأنـه حتـى عنـدما       وحسب البروفيسور رابينوفيتش فإن إسرائيل والسلطة مرتبطتان ببعضهما كتوأم سيامي         

وليس بوسعنا أن نقول أنه ال يهمنا ما يجـري فـي            . يجري الحديث عن الفصل، فإنه فصل نسبي وليس مطلقا        
ولكن ينبغي التواصل، ليس التحاور وإنمـا       . إننا ال نرغب في الدخول إليهم وإدارة حياتهم       . الشارع الفلسطيني 

لة عن أناس كانوا إرهابيين وفي نظر أنفـسهم كـانوا           وتاريخنا مليء باألمث  . التواصل حتى عن طريق وسطاء    
إن اتفاق أوسلو هو نموذج آللية اعترفـت        . زعماء يتطلعون إلى السالم وتم تقبلهم في النهاية كشركاء شرعيين         

  . فيها إسرائيل بتنظيم إرهابي كحركة شرعية، وهو بالمقابل اعترف بشرعية إسرائيل
رابينوفيتش حسب فهمي هناك في حماس نواة صلبة وهـوامش لينـة،            وماذا سيحدث اآلن؟ يقول البروفيسور      

  ينبغي التعامل معها بجدية ولذلك ال أمل يرجى في النواة الصلبة، ولكن ينبغي األمل بأن تفلح الهوامش اللينة 
  

  . وال ريب في أن ذلك هو التحدي السياسي الذي يواجه إسرائيل. بتحديد الوجهة
 2006127يديعوت 
  30/1/2006السفير 

  
  !الصعبةأيام حماس  .88

  صالح القالب
لقد هيمنت حركة حماس على المجلس التشريعي وغدت هي القوة المطلقة وصاحبة القرار فيه ولكن حركة فتح                 
بقيت تهيمن على مؤسسة رئاسة السلطة الوطنية من الرئيس الذي يتربع على قمة الهرم وحتى أصغر موظـف         

رة من السفارات المنتشرة في أربع رياح األرض والتي يزيد عددها عن            في أي وزارة من الوزارات وأي سفا      
  . عدد سفارات الواليات المتحدة األميركية

كل القوات الفلسطينية، الشرطة والمخابرات واألمن، وعددها يصل الى نحو ستين ألف مـسلح تتـشكل مـن                  
وكل الموظفين الرسميين الذين يزيـد  أعضاء حركة فتح وأعوانها وأنصارها ومن الجندي وحتى الرتبة األعلى        

عددهم، إذا أضيف إليهم الجهاز التربوي والتعليمي وجهاز وزارة الصحة، عن مائتي ألف موظف ومـستخدم                
اللهم بإستثناء المؤلفة قلوبهم الذين سيـسارعون اآلن        .. إما أنهم من أعضاء هذه الحركة وإما أنهم من مؤيديها           

كتف آخر والذين بالتأكيد لن يتوانوا عن وضع أنفسهم في الكفة الراجحـة مـن               الى نقل البندقية من كتف الى       
  . الميـزان 

فكيف ستتعامل حركة حماس مع هذه المعادلة الصعبة وبخاصة وأنها أهلـت كوادرهـا وأعـضاءها، ومنـذ                  
نطبق علـى  ، على أساس إبراز سلبيات اآلخرين وعلى هدم ما هو قائم وهذا ي1987إنطالقتها في نهايات العام    

  ! . السلطة الوطنية وعلى المجلس التشريعي الذي رفضته؟
هناك تجارب كثيرة ناجحة كانت السلطة فيها برأسين، فالتجربة الفرنسية حيث كان الرئيس شيراك من حـزب                 
بينما الجمعية الوطنية وبالتالي الحكومة من حزب مناوىء آخر أوضح األمثلة على هذا ولكن المشكلة بالنـسبة                 

فلسطينيين أنه لم يصبح لديهم بعد المؤسسات التي تشبه المؤسسات الفرنسية وأنهم الزالوا تحت االحتالل وان                لل
كيف ستتصرف حماس قليلة الخبـرة      . إسرائيل التزال عامال فاعال في شؤونهم الداخلية كل شؤونهم الداخلية           

  ! . ؟..والتجربة إزاء هذه الوضعية المعقدة
، بعد كل هذه اإلشارات التي بدأت بإرسالها الى كل اإلتجاهات، ذاهبة الى ما كانـت                الواضح ان حركة حماس   

ترفضه الى ما قبل أيام والذي كانت تعير فتح به وتعبىء ضدها على أساسـه وأنهـا أي حمـاس سـتعترف                      
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عداد وإبـداء اإلسـت   .. بإسرائيل وستقبل بإتفاقيات أوسلو وبخارطة الطريق فـ أول الرقص حيجالن كما يقال             
لهدنة مدتها عشرة أعوام معناه تنكيس البنادق وبيعها في أسواق الخردة ودخول قاعات المفاوضات من األبواب                

  . العريضة
لكن هل ان األمور ستكون بردا وسالما بالنسبة لحركة حماس وهل ان خالد مشعل سيستطيع إنشاء جيش موحد                 

التي تشعر اآلن بمرارة الهزيمة ستقبل بالمـشاركة فـي   على أشالء الجيش الفتحاوي القائم وهل ان حركة فتح        
  ! . ؟..حكومة وحدة وطنية لتكون خشبة الخالص لتنظيم لم يوفرها منذ لحظة إنشائه ولو للحظة واحدة

  30/1/2006الرأي األردنية 
 

  إنقاذ حماس وإنقاذ فتح .89
  جورج جقمان. د

 على األقل عدم نجاحها في المسار السياسي        المصلحة الوطنية تقتضي الخروج من حالة ترقب فشل حماس، أو         
فما الذي تحقق حتى اآلن؟ يتصرف البعض في فتح حالياً، مـن منطلـق ان               . بقدر أكبر من النجاح، أو عدمه     

ـ   إنقاذ من فوزها، وانها بحاجة لغطاء من الشرعية تقدمه فتح، على األقل إقليمياً ودولياً، إن لم                 حماس بحاجة ل
 قدر من الصحة، ولكن أيضاً، ال يجب إهمال واقعية حماس ومقدرتها على تطوير وتوضيح               في هذا . يكن داخلياً 

وقد أشار الـى هـذا،      . موقفها السياسي، وإن كان يلزمه بعض الوقت حتى يتأقلم جمهورها مع خطاب متجدد            
ي سـياق   ، ف 26/1/2006بوضوح، السيد اسماعيل هنية، في مقابلة مع إحدى الفضائيات العربية يوم الخميس             

ـ         حماس في حملتها االنتخابية يختلـف عـن البرنـامج           دعوته لحكومة ائتالفية، إذ قال إن البرنامج السياسي ل
  .السياسي لحكومة ائتالفية، يتم التوافق عليه مع فتح وآخرين
ما هي النتائج؟ األولى هي ان وجود حمـاس فـي           . هذه هي الِعبرة األساسية التي يجب استخالص نتائج منها        

داخل النظام السياسي الفلسطيني سيقوي الموقف التفاوضي الفلسطيني، الذي اتسم بضعف كبير في فترات عدة               
يوجد وهم سائد، ان المفاوضات كآلية وحيدة في ظل موازين القوى الحالية، سـتؤدي لوجـود دولـة                  . سابقة

إن خطة شارون كانت تقوم     . ع اآلن هذا لن يحصل كما يدرك الجمي     . فلسطينية ذات سيادة، بالفهم الفلسطيني له     
ال يعقَل ان هذا هو مشروع فتح،       . على ترسيم حدود دولة فلسطينية داخل الجدار متقطعة األوصال فاقدة للسيادة          

ـ    لذا على فتح إعادة النظر بآليات العمل من أجل تحقيق المشروع الوطني، وفي هذا ستجد               . فتح أو انه مقبول ل
  .ت مرحلة االنكفاء على الذات والحردحماس شريكاً لها، إن تخط

إن التصريحات التي تصدر اآلن عن اإلدارة األميركية وبعض األوساط األوروبية مثـل تـصريحات وزيـر                 
الخارجية البريطاني، يجب أن ال تمده أو تغطي القراءة الصحيحة لعناصر القوة السياسية الفلسطينية فـي هـذا     

 التصريحات هو الضغط على حماس وعلى الـسلطة الفلـسطينية وعلـى    هدف هذه. الظرف االقليمي والدولي  
هذه التصريحات تموه المصلحة الحقيقية لهـذه   . الجمهور الفلسطيني أيضاً، وإخافته من قطع المساعدات الدولية       

األول استمرار وجود سلطة فلـسطينية      : األطراف، إضافة ألطراف عربية أخرى، التي تكمن في ثالثة جوانب         
ثانياً، وجود تهدئة وعدم اشتعال العنف مرة أخرى، وثالثاً         ). هذه مصلحة إسرائيلية أيضاً   (عودة االحتالل   وعدم  

تقبل السلطة الفلسطينية لمسار إسرائيلي أحادي الجانب يؤدي الى وجود دولة بين الجدران وبالفهم االسـرائيلي                
  .له

.  قد يقلب المعادلة، أي يغير قواعد اللعبة الـسياسية         ما تخشاه األطراف المشار إليها سابقاً، هو ان فوز حماس         
لقـد  . نبذ العنف واالعتراف بإسـرائيل    : هذا هو معنى االشتراطات التي تضعها اآلن بعض الدول على حماس          

قبلت منظمة التحرير الفلسطينية هذه الشروط على أمل أن يؤدي ذلك الى قيام دولة فلسطينية بالفهم الفلسطيني                 
فوز حماس يـشكّل لحظـة      . لم يحصل، ويجب اآلن، وفي هذا الظرف بالذات، استخالص الِعبر         لكن ذلك   . له
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تاريخية إلعادة خلط األوراق بتوافق داخلي فلسطيني أساساً بين حماس وفتح على آليات التقدم فـي المـشروع          
  .الوطني

رنـامج منظمـة التحريـر      وتحتاج حماس ضمن إطار هذا التوافق، أن تعدل برنامجها السياسي ليتوافق مع ب            
وتحتاج فتح التخاذ موقف واضح يزيل االلتباس الحاصل داخلها حول آليات العمل، والتعارض في              . الفلسطينية

الموقف بين بعض هذه اآلليات وموقف السلطة الفلسطينية الرسمي باعتماد المفاوضات كآلية وحيدة للتقدم فـي                
  .المسار السياسي

إما مسار سياسي مقنع وجدي يؤدي الى قيـام دولـة           : حتاج لقرار سياسي جريء   الحل بسيط ومباشر، ولكنه ي    
نعم، هذه هي المعادلة التي يمكن أن تخرجنا مـن الطريـق            . فلسطينية بالفهم الفلسطيني له، أو صراع مفتوح      

 قبـل   والمسار السياسي الجدي هو ليس خارطة الطريق أو خطوات أحادية الجانب من           . المسدودة سياسياً أمامنا  
  .وقد دعا أبو مازن الى المباشرة بمفاوضات حل نهائي، ولم تستجب الواليات المتحدة وإسرائيل لذلك. إسرائيل

إن مصلحة الواليات المتحدة االقليمية اآلن تكمـن فـي          . يجب أن ال تخدعنا التهديدات والتصريحات الخارجية      
فكفكة لبنان عن سورية، وسـورية عـن إيـران،          : ياًفكفكة المحاور والملفات، سواء أكان ذلك ميدانياً أم سياس        

وتتبع إيران وسورية استراتيجية معاكسة تماماً، أي       . وحزب اهللا عن االثنين، وفلسطين عن جميع هذه المحاور        
بالتالي، إذا أرادت اإلدارة األميركية الحالية عزل ملف فلسطين عن          . دمج الملفات والمحاور السياسية والميدانية    

هذا هو معنى معادلة، إمـا  . حاور، يجب أن يكون الثمن هو قيام دولة فلسطينية بالتعريف الفلسطيني له    باقي الم 
  .وهذا سبب خوف بعض األطراف الخارجية من فوز حماس. صراع مفتوح أو مسار سياسي مقنع وجدي

  30/1/2006األيام الفلسطينية 
 

  الجددالشركاء  .90
  عكيفا ألدار  

وف من حماس؟ هناك من يقولون أن هذا النصر الكبير تحديدا سوف يجبره على تبنـي                ربما أنك تبالغ في الخ    
  . مواقف براغماتية

وقد دأب على ذلك قبل االنتخابات وفي اللحظة التي         . إن أساس جهد حماس سيتوجه نحو ترسيخ هذه اإلنجازات        
ك، فإن حماس لـن تتنـازل،       ومع ذل . يحصل فيها على المسؤولية سوف يظهر مركز ثقله في الميدان السياسي          

فالمقاومة أداة تستخدمها أحيانـا وتخزنهـا   . إنها ستخزن سالحها، لكنها لن تقوم بتسليمه  . لكنها ستعلق المقاومة  
وحماس تنظر إلى الصراع من زاوية دينية ومواقف هذه الحركة مشتقة           . أحيانا أخرى بانتظار اللحظة المناسبة    

يحظى فيـه البعـد     , اريخ نشهد انتقاال من صراع ذي طبيعة سياسية قومية        وللمرة األولى في الت   . من الشريعة 
ولذلك، فإنه بشكل   . اإلقليمي بأهمية كبيرة، إلى صراع ديني يستمد فيه البعد اإلقليمي قيمته من الفكر الثيولوجي             

النتخابي والفقرة األولى من برنامج حماس ا     . مبدئي، لن يمكن التوصل إلى تسوية توفر شرعية للطرف اآلخر         
والذي وزع بمئات آالف النسخ، دعا إلى دولة فلسطينية حرة، مستقلة وذات سيادة على كل أراضـي الـضفة                   

وإضافة إلى ذلك لن يكون هناك تنازل عن أي شبر من أرض فلسطين التاريخية، أي               . الغربية والقطاع والقدس  
  . عن تل أبيب وحيفا

  ادهم للتفاوض مع إسرائيل؟ ولكن سمعنا أن رؤساء حماس يعربون عن استعد
والتسوية الدائمة محرمة في كل وقت وفي كل ظرف على المـسلمين،            . إن هامش المناورة عندهم محدود جدا     

ويندرج . ألن معنى ذلك منح الشرعية الغتصاب أرض اإلسالم والتنازل المطلق عن الجهاد كوسيلة الستعادتها             
بيل تلك التسويات التي تتطلع حركة فتح إلى التوصـل إليهـا،            في هذا التصنيف تسويات إلنهاء الصراع، من ق       

وحركـة  . وفي نظر حماس يشبه هذا نزع الشرعية عن اإلسـالم ذاتـه           . مثل مخطط كلينتون، أو اتفاق جنيف     
حماس، مثل اإلخوان المسلمين عامة، مستعدة لتسوية بصيغة هدنة، وهي تسوية مؤقتة، مثل صـلح الحديبـة،                 
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وبالوسع تمديد الهدنـة لعـشر   . ي محمد عن وقف القتال مع قبيلة قريش طوال عشر سنوات  الذي أعلن فيه النب   
كما أن المذهب الحنفي السائد ال يرفض مبدأ الهدنـة غيـر            . سنوات أخرى، شرط أن تكون لمصلحة المسلمين      

.  اآلخـر  ويسمح هذا المذهب بتبني التسوية المرحلية شرط عدم تقديم أية تنـازالت للطـرف             . المحددة زمنيا 
  . وبالوسع أيضا انتهاك االتفاق، إن تبين أن في ذلك مصلحة للمسلمين

ويظهر إمعان النظر في برنامج حماس أنه حتى إن كانت هذه الحركة على استعداد للشروع بمفاوضـات مـع                   
 ال ينبغي االفتراض أنه سوف يكـون أكثـر        ) بواسطة ممثلين مستقلين  (إسرائيل، مباشرة أو بشكل غير مباشر       

كما أنهم ليـسوا    . وهم سيصرون على أدق التفاصيل فيما يتعلق بعودة الالجئين إلى بيوتهم          . براغماتية من فتح  
على استعداد ألية تسوية في القدس ويصرون على تفكيك المستوطنات، ويرفضون سماع أي شيء عن الكتـل                 

اتي الفلسطيني غير معني بتجنيد دعـم       والغريب أن أناسا عندنا ممن يعتقدون أن المعسكر البراغم        . االستيطانية
  . الجمهور للتسوية، صاروا فجأة يؤمنون أن حماس المتدينة سوف تغير دينها

  ما هي الخيارات المتوفرة اليوم ألبو مازن؟ 
من الواضح أن حماس ستسيطر على البرلمان والسؤال الباقي هو إن كانت علـى اسـتعداد لالنخـراط فـي                    

وإذا قـررت حمـاس أن      . كذلك فهل ستفضل فعل ذلك مباشرة أم بشكل غير مباشر         الحكومة، وإن كان األمر     
فالرئيس أبو مازن من    : الجواب هو نعم فإننا لن نواجه فقط برلمانا متصادما بل سنواجه أيضا سلطة متصادمة             

 فهو الذي يختـار ويكلـف     . وللرئيس صالحيات عليا  . فتح، ومقابله برلمان وحكومة مسيطر عليهما من حماس       
والرئيس هو القائد   . رئيس الحكومة بتشكيلها بل لديه صالحية إقالته بل وإرساله إلى أقبية التحقيق لدى الشرطة             

ولكنـه،  . األعلى للقوات الفلسطينية وهو صاحب الصالحية بإصدار األوامر باستخدام القوة ضد رئيس حكومته            
  . األغلبية التي رفعت حماس إلى السلطةإن استخدم هذه الصالحيات، سوف يتصادم مع الرأي العام، ومع 

وهناك احتمال أن يقدم أبو مازن استقالته وحينها يتم اإلعالن بأسرع وقت عن انتخابات جديدة للرئاسة، ولكنـه        
قد يفضل البقاء في منصبه ويضع الرأي العام الفلسطيني وإسرائيل والواليات المتحدة أمام مـسؤولياتها عـن                 

وإذا تحقق تحذير شمعون بيريز، بوقف المساعدات، فـسوف نـشهد           . فوضى المترتبة الطريق المسدود وعن ال   
إذ . إذ أن وقف المساعدات سوف يصب الزيت على النار التي سوف تصل إلى إسرائيل أيـضا               . أزمة إنسانية 

أن كمـا   . ليس بوسعنا االبتعاد عن الفوضى القائمة على حدودنا وسوف يكون لذلك آثار على األردن وإسرائيل              
فمن المستحيل أن تكون    . الرأي العام العالمي لن يقف صامتا إزاء معاناة أغلبية الجمهور الفلسطيني من الجوع            

وبغية االبتعاد عن الفوضى يمكن إلسرائيل أن تطور عددا من الخطـوات            . جزيرة هدوء في قلب محيط مائج     
مل فيه حماس انتصارها عـن طريـق        وبذلك نقرب اليوم الذي ستك    . من طرف واحد في الضفة الغربية أيضا      

ويجـب اشـتراط تقـديم      . كسب الرئاسة أيضا واستدعاء القاعدة، الخبيرة في استغالل الفوضى، إلى المناطق          
المساعدات بوقف االنتفاضات العنيفة، ولكن في هذا الوقت سوف يكون من المستحيل المطالبة بالتنـازل كليـا                 

  . عنها
وكنت سأدعو أبـو    . لكف عن التصريح أو التلميح بخطوات من طرف واحد        ماذا تقترح على أولمرت اليوم؟ ا     

واليوم، قبل أن تخطـر     . مازن من أجل خلق صلة سياسية تربط بين صالحياته السامية والدعم الشعبي الواسع            
االستقالة ببال أبو مازن، ينبغي أن نعرض أمامه تسوية دائمة على أساس مخطط كلينتون والتخلي عن خريطة                 

ومن المهم فعل ذلك من أجل أن ال تقع حركة فتح في إغراء إقامة              . يق، التي هي وصفة للطريق المسدود     الطر
ولـو كنـت مكـان      . حكومة وحدة مع حماس، األمر الذي يعني خضوعا تاما وتبديدا للفوارق بين الفلـسفتين             

ذلك هناك فرصة أن تتحول     وإذا تم   . أولمرت لمنحت أبو مازن عدة أمور تسمح بإظهار أن البراغماتية مجدية          
وثلثا من مـنح    . 2515فالنواة الصلبة لحماس ال تتجاوز      . حركة حماس إلى أسيرة لدى الرأي العام الفلسطيني       

  . حماس أصواتهم ال يؤدون الرؤية الثيولوجية لهذه الحركة
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وان األساسي لنا   لذلك فإن العن  . والجمهور الفلسطيني الواسع سوف يؤيد الطريق السياسي شرط أن تكون بناءة          
وفـي  . يجب أن يبقى الثمانون في المئة من الجمهور الفلسطيني الذي يؤيد التسوية النهائية القائمة على دولتين               

هذا السياق الذي سيكون مقيدا بالفترة الزمنية المحددة بثالث سنوات هي ما تبقى ألبو مازن حتى نهاية واليته،                  
  . ق العودة مهيمنايمكن التوصل إلى اتفاق ال يكون فيه ح

  2005127هآرتس 
  30/1/2006السفير 

  
 حماس بين سلطة فتح وسؤال التسوية والمقاومة .91

 ياسر الزعاترة
إذا اعتبرنا أن ما تتدخل     % 90إذا اعتبرنا أن قطاع غزة قد تحرر، مع أنه لم يتحرر بالكامل، وربما أكثر من                

من الضفة الغربية هو ما يتركـه الجـدار األمنـي           ) نيةإدارته وليس سيادته أو شؤونه األم     (السلطة في إدارته    
 .اإلسرائيلي منها

في هذا السياق نحن أمام سلطة حكم ذاتي يتحكم االحتالل بمداخلها ومخارجها، ويـتحكم بمائهـا وكهربائهـا                  
وحركة أفرادها، لكن ذلك ليس كل شيء، إذ إنه يتحكم بها من النواحي األمنية ويدخل مناطقها وقتمـا يـشاء                    

 .ويعتقل ويقتل على النحو الذي يحب
قدم شلومو غازيت، وهو قائد سابق لالستخبارات في الجيش اإلسرائيلي، في مقال نشرته صـحيفة معـاريف                 

 .، وصفا لوضع السلطة يستحق اإلشارة17/1/2006اإلسرائيلية في 
ي بقي إلى اآلن ولم ينتـه،       قال ما نصه الحكم العسكري، رسميا، قد انتهى، ولكن االحتالل العسكري اإلسرائيل           

إضافة . وإسرائيل تواصل العمل والنشاط في المناطق المحتلة، وهي تفعل ذلك اآلن دون حدود ودون أي رادع               
إلى ذلك فقد حولت إسرائيل احتاللها لألراضي المحتلة خالل السنوات العشر األخيرة إلى احتالل ديلوكس ليس                

يني منها، ولكن من ناحية الطريقة المريحة التـي تـدير بهـا ذلـك     من ناحية ما يحصل عليه المواطن الفلسط     
 .االحتالل

 هذه هي السلطة التي يريد البعض امتحان حماس من خاللها إن كانت قادرة على تحقيق المعجزات أم ال؟
لكن ذلك ليس كل شيء، فنحن في الحالة الفلسطينية لسنا أمام صراع عادي بين شعبين أو دولتـين بـل أمـام                     

اع له امتداداته العربية واإلقليمية والدولية، إذ إن المحتل هو الشعب األكثر نفوذا في العالم هذه األيام، من                  صر
 . أجله يقف العالم على قدميه ويستنفر على نحو استثنائي

إنه صراع تاريخي معقد، هو األكثر أهمية بالنسبة لإلمبراطورية الكبرى في التـاريخ ممثلـة فـي الواليـات                
تحدة، ليس فقط تبعا ألهمية الدولة العبرية بالنسبة لمصالح تلك اإلمبراطورية، وإنما أيـضا بـسبب هيمنـة                  الم

 .اليهود، بل الليكوديين من بينهم على القرار السياسي
والذي ال يقل أهمية عن ذلك بالنسبة لحركة حماس هو أننا إزاء سلطة بنيت في ظروف استثنائية، ال كما تبنى                    

 بنيت على أساس فصيل واحد يتحكم في كل شيء، وهو الذي يتحكم باألجهزة األمنية والمخـابرات                 الدول، فقد 
 .عموما، فضال عن الوزارات والمؤسسات

وعندما نتحدث عن سلطة أقيمت في ظل ظرف استثنائي ورفض عارم لمسار أوسلو الذي أنتجها، ومـن قبـل         
سد من رأسها حتى أخمص قدميها، األمر الذي يؤكـد          فصيل معين، فإننا نتحدث عن سلطة أقيمت على نحو فا         

 .أننا إزاء وضع بالغ التعقيد
قد يقال هنا، ولكن لماذا تشارك حماس في وضع من هذا النوع؟ وهنا نشير إلى معارضتنا لتلك المشاركة مـن                    

 .األصل، إيمانا منا بأن خيار األقلية مشكلة، لكن خيار األغلبية مشكلة أكبر
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 الذين لم يخطر ببالهم الفوز بالغالبية بحال من األحوال رأوا إمكانية تحقيق جملة من المكاسب                غير أن المؤيدين  
من الوجود في المجلس التشريعي، على رأسها تخفيف أعباء المرحلة السياسية الجديدة ممثلـة فـي خريطـة                  

 .  التحتيةالطريق ومتطلباتها التي تستعيد متطلبات أوسلو في مطاردة الفصائل وتفكيك بنيتها
من هنا يمكن القول إن حماس ستكون إزاء مشكلتين أساسيتين، تتعلق أوالهما بإصالح أوضاع السلطة أجهـزة                 
أمنية ومؤسسات، وتتعلق الثانية بالمقاومة والتفاوض، والسؤال هو كيـف ستتـصرف الحركـة إزاء هـاتين                 

 .المشكلتين
 يمكن القول إن ما سيزيدها تعقيدا هو سلوك حركة فـتح            بالنسبة للمشكلة األولى األكثر تعقيدا من وجهة نظري       

 .التي لن تألو جهدا في السعي إلى إفشال التجربة بكل الوسائل الممكنة المشروعة وغير المشروعة
وسيكون عماد تحركها هو العمل على استمرار السيطرة على مفاصل السلطة، وعدم السماح لحماس بإحـداث                

 . أن غنمها سيكون لفتح، أما غرمها أمام الناس فعلى حماستغيير جوهري فيها، ما يعني 
إنها تلك المعادلة التي ستشتغل بها فتح مع األسف، وتتمثل في منح حماس الحكومة مفرغة من مضمونها، مـا                   
يذكر بمقولة لعبد الوهاب اآلنسي، أحد قيادات التجمع اليمني لإلصالح اإلسالمي في اليمن الذي شغل منـصب                 

راء في حكومة التحالف مع حزب المؤتمر الحاكم خالل التسعينيات، حيث قال، شاركنا في الحكومة               رئيس الوز 
 .ولم نشارك في السلطة

من المؤكد أن محاولة حماس إحداث تغيير سريع في الوضع قد تواجه بردة فعل عنيفة من قبـل فـتح، وقـد                      
 خالل االحتجاج بتضارب الصالحيات مـع       تفضي إلى انقالب على شاكلة االنقالب الجزائري، مباشرة أو من         

 .الرئيس المنتخب، وهو قائد فتح عمليا
وهذا األمر قد يفضي إلى حل البرلمان وإعالن حالة الطوارئ استنادا إلى حساسية الوضع الذي يعيشه الشعب                 

 .الفلسطيني
علـى الـشعب    لمواجهة هذا الموقف المعقد، وفي ظل صعوبة المواجهة مع حركة فـتح وكلفتهـا الباهظـة                 

الفلسطيني، فإن على حماس أن تفكر، وهي قد تفعل ذلك، بحكومة تكنوقراط يرأسها شخص مستقل مشهود لـه                  
بالنزاهة تكون مهمتها معالجة األوضاع الداخلية أمنيا ومؤسسيا من أجل تخفيف أعباء الحيـاة علـى الـشعب                  

 .الفلسطيني
فلسطينيين مساعدات، فإن على حماس أن تلجأ إلى الـدول          وإذا قيل إن الخارج األميركي واألوروبي لن يقدم لل        

العربية وإلى الشارع العربي واإلسالمي برمته تحت شعار ساعدوا الفلسطينيين فـي مواجهـة مـن يريـدون               
 .إذاللهم

وفي اعتقادي أن المدد سيكون كبيرا، ال سيما حين يكون شعار المقاومة هو المتبنى في مواجهـة االسـتخفاف                   
 . بالشعب الفلسطيني وحقوقهاإلسرائيلي

بوسع مثل هذه الحكومة أن تبادر إلى إصالحات تخفف أعباء الحياة على الفلسطينيين، في ذات الوقـت الـذي                   
تساعدهم فيه على مواجهة الضغوط اإلسرائيلية والدولية، ومن ثم أعباء المقاومة عندما يكـون الخيـار هـو                  

 .استمرارها بعد انتهاء التهدئة بتوافق وطني
المسألة الثانية التي ستواجه حماس هي مسألة المفاوضات والمقاومة، وهنا يمكن القول إن هذه المشكلة ليـست                 
بالغة التعقيد إذا ما نجحت الحركة في التعامل مع المشكلة األولى، وإذا ما أحسنت ترتيب أوراقها على النحـو                   

 .المطلوب
 مع هذا الملف هو أن أزمة التسوية لم تكـن يومـا أزمـة               ما يجب أن يقال ابتداء هو أن ما سيسهل التعاطي         

 .الفلسطينيين، وإنما أزمة اإلسرائيليين الذين ال يريدون منح الفلسطينيين شيئا يذكر
 بمـا فيهـا     67ونتذكر مقولة ياسر عرفات إنه لم يكن يطلب المستحيل وإنما دولة على األراضي المحتلة عام                

 .ز عن مسألة الالجئين، لكنهم لم يحتملوه فقتلوهالقدس، في حين كان بوسعه التجاو
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ضمن هذه الرؤية على حماس أن تتعامل مع هذا الملف، إذ يجب الحذر من استدراجها إلى مقوالت االعتراف                  
بالدولة العبرية التي يرددها قادة الغرب والشرق، إذ إن اإلسرائيليين هم الذين يجـب أن يعترفـوا بـالحقوق                   

 .ا قرارات ما يسمى الشرعية الدولية، وحين يفعلون ذلك يكون لكل حادث حديثالفلسطينية، وينفذو
ينبغي أن تتحول هذه المقولة إلى الزمة على ألسنة المتحدثين باسم حماس، إذ ال رد على مقـوالت الموقـف                    

بما فيهـا    1967السياسي غير المطالبة بتنفيذ اإلسرائيليين لمطلب االنسحاب الكامل من األراضي المحتلة عام             
 .القدس وعودة الالجئين واإلفراج عن األسرى، وبعد ذلك لكل حادث حديث

ليس ثمة ما يمكن التفاوض عليه أو الحديث بشأنه، وال ينبغي أن تكرر حماس أخطاء فتح، إذ القرارات الدولية                   
ال بأي شـيء    واضحة، فلتتفضل إسرائيل بتنفيذها وبعد ذلك لكل حادث حديث، وال اعتراف بخريطة الطريق و             

 . آخر ينتقص من حقوق الفلسطينيين التي يعترف بها العالم
يمكن بالطبع حل هذه اإلشكالية عبر جملة من الخطوات إذا كان ال بد من عملية سياسية تتواصل، فمن جهـة                    
يمكن استعادة الحديث عن إحالة مرجعية التفاوض لمنظمة التحرير، ولكن بعد تشكيلها على أسس جديدة تأخـذ                 

 .في االعتبار توزيع القوى في الساحة الفلسطينية خالل السنوات األخيرة
يمكن أيضا تشكيل لجنة وطنية من رموز فلسطينية من الداخل والخارج تأخـذ علـى عاتقهـا إدارة العمليـة                    
السياسية ضمن مرجعية وطنية عنوانها دحر االحتالل عن الضفة الغربية وقطـاع غـزة وإعـادة الالجئـين                  

 . ج عن المعتقلين، كما يمكن إحالة الملف إلى مصر إن قبلت بذات الشروط المطروحةواإلفرا
أما مسألة االعتراف من عدمه فال ينبغي الخوض فيها، إذ إنها ليست ضرورية في كـل األحـوال، وطالمـا                    

مـاس أن   شاركت في الحكومات اإلسرائيلية أحزابا ال تعترف بشيء اسمه الشعب الفلسطيني، فلماذا يراد من ح              
 من أرض فلسطين التاريخية؟% 78تعترف باحتالل اليهود لما نسبته 

 . ونتذكر أن حزب اهللا قد حقق االنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب اللبناني من دون قيد أو شرط
يتبع هذا الملف بالطبع ملف المقاومة، وهنا ال بد من توفير إجماع وطني على برنامج المقاومة بشعار مرحلي                  

ه دحر االحتالل عن الضفة الغربية وقطاع غزة من دون قيد أو شرط، بصرف النظـر عـن الـسلوك                    عنوان
اإلسرائيلي المقابل، وعما إذا كان سيمضي في االتجاه الذي اختطه شارون وتبناه خلفه أولمرت، أي االنسحاب                

 . دارأحادي الجانب من الضفة الغربية وحشر الفلسطينيين في تجمعاتهم السكانية شرق الج
هنا ال ينبغي أن تكرر حماس خطأ السلطة بقبول تنسيق االنسحاب مع اإلسرائيليين كما حصل في قطاع غزة،                  
األمر الذي تركه رهينة بيد اٍإلسرائيليين، بل يجب أن ترفض ذلك وتعلن استمرار المقاومـة بكـل الوسـائل                   

 . المتاحة، سلمياً وعسكرياً
لوضع العربي والدولي البائس الناتج عن الغطرسة األميركية في العراق          ما يجب أن يكون واضحاً هنا هو أن ا        

 .وأفغانستان لن يتواصل طويالً، إذ سيكون برسم التغيير مع تواصل الفشل األميركي
وحين يحدث ذلك لن يكون بوسع اإلسرائيليين أن يفرضوا على الفلسطينيين ما يريدون وسيكون بوسع خيـار                 

 .حرر قطاع غزة أن يحرر الضفة الغربية أيضاًالمقاومة والصمود الذي 
وإن لم يحدث ذلك وتواصلت الغطرسة اإلسرائيلية فسيتواصل الـصراع برمتـه كرافعـة للوضـع العربـي                  
واإلسالمي وصوالً إلى حل جذري يقتلع المشروع الصهيوني من المنطقة، ويضع األمة علـى سـكة الوحـدة            

 . والنهوض
  30/1/2006الجزيرة نت 

  
 عترف بأن الواليات المتحدة قللت من شأن قوة حماسرايس ت
  الزيتونة: ترجمة
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اعترفت كوندوليسا رايس يوم األحد المنصرم أن الواليات المتحدة األمريكية فشلت في فهم : وايزمان. ستيفن ر
مزقاً معه فهذا العداء أدى إلى فوز حماس العسكرية، م. عمق العداء الذي يكنه الفلسطينيون لقادتهم التاريخيين

وخاطبت رايس . كل االفتراضات التي بنت على أساسها الواليات المتحدة سياساتها وآمالها في الشرق األوسط
لم أسأل لماذا لم ير أحد هذا الفوز قادماً، ولكنه مؤشر على أننا لم نكن على دراية كاملة : فريق عملها قائلة

 .  بنبض الشارع الفلسطيني
 صرح مسؤولون رسميون في إدارة بوش أن االنتخابات تعكس رغبة الفلسطينيين بعد االنتخابات مباشرة

بالتغيير وال يعني بالضرورة أن الشعب الفلسطيني يتقبل حماس التي تعتبرها كل من إسرائيل والواليات 
كس نوعاً ولكن تعليقات رايس تع. المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي منظمة إرهابية تعهدت بتدمير إسرائيل

 .  من التخمين كيف فشلت اإلدارة األمريكية في توقع، أو األخذ بالحسبان إمكانية فوز حماس
وبالفعل فإن فوز حماس أثار جدالً حول ملتزمة بإيمانها بالديمقراطية لدرجة أنها لم تستطع أن ترى خطورة 

. مقابل قوة الجماعات اإلسالميةإجراء االنتخابات في مناطق تعيش حالة ضعف المؤسسات الديمقراطية في 
وفي إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال مارتين إنديك هناك ممن يقع عليهم اللوم، الرئيس 
الفلسطيني، حركة فتح، ولكن على الصعيد األمريكي، فإن المفهوم الذي ساهم في هذه الكارثة هو إيمان الرئيس 

  ل شيءبأن الديمقراطية واالنتخابات تحل ك
وقد أشارت رايس إلى أن نتائج االنتخابات فاجئت الجميع فقالت في طريقها إلى لندن للمشاركة في اجتماع 
حول الشرق األوسط وإيران وغيرها من األمور ال أعرف أحداً لم يفاجئ بحضور حماس القوي، حتى إن 

  .  البعض يقولون إن حماس نفسها تفاجأت من حضورها القوي
زايد في لهجة الخطاب في األيام القليلة الماضية، دافع المسؤولون واشنطن عن قرار اإلدارة ومع تصعيد مت

األمريكية دعم محمود عباس بالمساعدات األمريكية وإدارة ظهرها للتحذيرات اإلسرائيلية من أن االنتخابات ال 
هؤالء المسؤولون يلومون يجب أن تجرى ما دامت حماس ستشارك فيها قبل أن تتخلى عن سالحها، وال ينفك 

  . الرئيس الفلسطيني لعدم تقديمه بديالً إيجابياً عن حماس
ويصرح المسؤولون األمريكيون أنهم لم يكونوا أبداً مرتاحين لقرار عباس إجراء االنتخابات دون نزع سالح 

ن بوش نفسه ويذكر أحد المسؤولين كيف أ. حماس، ولكنهم وافقوا على مضض ألنهم لم يكن هناك خيار آخر
طالب الرئيس الفلسطيني خالل زيارته للبيت األبيض في أكتوبر الماضي بأن يقوم بنزع سالح حماس قبل 

 إنه لن يقوم بذلك ألنه -حسب ما نقل عن المسؤول األمريكي–إجراء االنتخابات، ولكن الرئيس الفلسطيني قال 
لتفادي حرب أهلية بين الفلسطينيين من وعوضاً عن ذلك عرض عباس في البيت األبيض خطة . ال يستطيع

خالل نجاح فتح في االنتخابات، وبعدها يأتي نزع سالح حماس وإدخالها في العملية السياسية، فتعهدت اإلدارة 
 . األمريكية حينها بدعم حزب الرئيس السياسي من خالل رفده بكل ما تستطيع من موارد ودبلوماسية

رة األمريكية في توقع فوز حماس، فإن رايس دافعت عن القرارات ولكن حتى مع اعترافها بفشل اإلدا
وبعكس ما رشح من التقارير من أنه حتى محمود عباس كان . األمريكية بوصفها بأنها صائبه من حيث المبدأ

من خالل مباحثاتنا : ووضحت قائلة. يريد تأخير االنتخابات، أكدت رايس بأن التأجيل لم يكن ممكنا وال مرغوباً
وكان علينا أن ندعم هذا القرار، : لدائمة مع أبو مازن بدا أنه يريد أن يمضي باالنتخابات في وقتها، وأضافتا

إسأل نفسك، هل : وتضيف. وال أفهم هذا الجدال الذي يفترض أن األمور كانت لتتحسن كلما أخرنا الموضوع
 . مدة بذريعة خوف الناس من نتائجها؟كنت لتدعم سياسة رفض االنتخابات الفلسطينية التي وعدوا بها منذ 

وأشار مسؤولون آخرون إلى أن االنتخابات الفلسطينية سبق أن أجلت من الصيف الماضي إلى شهر كانون 
. الثاني من أجل إعطاء محمود عباس وحركة فتح الوقت لتسثمر من االنسحاب اإلسرائيلي من غزة لصالحها

ائها األوروبيين قدموا مئات الماليين من الدوالرات كمساعدات كما أن كالً من الواليات المتحدة وشرك
للفلسطينين من أجل مساعدة عباس في تعزيز وإصالح القوى االمنية، وتقديم مساعدات للناس، وإنشاء بنية 
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واليوم تجتمع رايس مع . ويبلغ مجموع المساعدات الخارجية للفلسطينيين أكثر من بليون دوالر سنوياً. تحتية
 المسؤولين في أوروبا واألمم المتحدة وروسيا من أجل دفعهم لدعوة حماس للتخلي عن تعهدها بتدمير كبار

إسرائيل، ولتنزع سالحها وتقبل بالتفاوض على الحل القائم على إنشاء دولتين في الشرق األوسط تحت تهديد 
  .  قطع المساعدات

ج االنتخابات بهذه النتيجة بالذات، والتضامن كان كان يجب أن نتضامن لنحول دون خرو: ويقول مارتين إنديك
 . ببناء مجتمع مدني ومؤسسات ديمقراطية بداية، ولكن اإلدارة االمريكية لم تستمع إلى ذلك

ويلوم الكثير من الخبراء الفلسطينيين لمعظم ما أصابهم من مشاكل وخاصة فيما يتعلق بموضوع الفساد وسوء 
  . حماس التي استثمرت صورتها النزيهة وخدماتها التي قدمتها للناساإلدارة في حركة فتح، على عكس

 ويصف الكثيرون مرارة عباس الناتجة عن فشله في تقوية حزبه عن طريق مساعدة األمريكيين له بإقناع 
اإلسرائيليين بوقف التوسع االستيطاني وإطالق السجناء وفك نقاط التفتيش التي تخنق حياة الناس في الضفة 

ولكن جميع المراقبين متفقون على أن امتعاض عباس من موقف اإلدارة االمريكية تجاهه قابله . بيةالغر
كما أن اإلدارة . امتعاض أمريكي مماثل لكونه لم يكن يبذل الجهد الالزم في وقف العنف والقضاء على الفساد

 جعل حماس تنخرط في األمريكية تتعرض للضغط من طرف األوروبيين الذين كانوا يرغبون في محاولة
اللعبة السياسية، ولم تكن تود أن تدير ظهرها للنصائح األوروبية في وقت كانت تعمل فيه جاهدة على عزل 

 . إيران
ويقول المسؤولون في اإلدارة األمريكية إنه حتى التحليالت اإلسرائيلية كانت ترى في سلوك حماس في السنة 

 من اإلشارة إلى رغبتها في االنفصال عن غيرها من المجموعات مثل الماضية وقبولها بالهدنة كان فيه شيء
حزب اهللا والجهاد اإلسالمي، ولذلك شعر المسؤولون في كل من إسرائيل والواليات المتحدة بأن مثل هذه 

أما عن موقف الرئيس الفلسطيني الذي فضل تأجيل موضوع نزع سالح حماس إلى . الخطوة تستحق التشجيع
لقد كنا نرى بعض المنطق في وجهة نظره، لم نكن نرى : تخابات فقال أحد المسؤولين األمريكيينما بعد االن

  . أنه بإمكاننا أن نفرض عليه بديالً عن ذلك، ولكن مع ذلك كنا مشككين في الموضوع
اييس بعد االنتخابات مباشرة بدأت اإلدارة األمريكية مع األوربيين وغيرهم من الحلفاء  العمل على وضع مق

نوعية لقبول مشاركة أي مجموعة بالعملية السياسية، وهذه المقاييس ستكون محور مباحثات لندن باإلضافة إلى 
موضوع تهديد حماس بقطع المساعدات، ولكن قطع المساعدات قد يدفع حماس إلى التوجه إلى مصادر أخرى 

بحكمة إرساء الديمقراطية في الشرق وقد أبلغت رايس الصحفيين أنها مقتنعة . مثل إيران لطلب المساعدة
األوسط، ورغم أن االنتخابات في كل من مصر ولبنان وإيران جاءت براديكاليين إسالميين معادين للواليات 
المتحدة إال أن رايس ترى أن البديل الوحيد كان محاولة محاوالت كبت الغضب المتفاقم في المنطقة والذي قد 

 . ت على الغربيؤدي إلى المزيد من االعتداءا
إن هناك عملية تحول ضخمة تحصل في الشرق األوسط عموماً وفي أجزاء منه خصوصاً، , تقول رايس

وسأكون السباقة إلى القول بأن العديد من النتائج التي تمخضت عن هذا التحول في العديد من المناطق، لم تكن 
  . ذا تجري األمورمتوقعة، وهذه طبيعة التغيرات التاريخية القوية، ببساطة، هك

  30/1/2006نيويورك تايمز 
  

  :كاريكاتير
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