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  المادي الى السلطة الفلسطينيةحماس تناشد الرباعية مواصلة الدعم  .1

في خطوتين غير مألوفتين، وجهت أنه و: غزة من  فتحي صباح عن مراسلها31/1/2006 الحياة نشرت
حماس امس رسالتين مهمتين احداهما سياسية الى اللجنة الرباعية، واخرى اقتصادية لسوق فلسطين لالوراق 

وفي سابقة هي االولى من نوعها . ب، تالهما اسماعيل هنيةالمالية والمستثمرين الفلسطينيين والعرب واالجان
دعت حماس اللجنة الرباعية الى الحوار المفتوح من دون شروط مسبقة، مع التزام القدر الكبير من الحيادية 

واحترام ارادة الشعب الفلسطيني التي  ودعا هنية كل دول العالم الحر الى احترام نتائج الديموقراطية، .والعدالة
وشدد على ان الحركة ماضية قدما في تنفيذ برنامجها للتغيير واالصالح . برزت من خالل صناديق االقتراع

بكل ارادة وشفافية في ادارة المال وفي االدارة العامة حسب المعايير الصحيحة، من اجل اعادة اعمار الوطن 
م باصالحات حقيقية في الساحة الفلسطينية وتعهد القيا .وبنائه بناء صحيحاً يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني

ودعا المجتع الدولي الى توجيه كل  .وانهاء مظاهر الفساد االداري والمالي، وتكريس العدالة والحرية والمساواة
 بما يتناسب مع اولويات بناء وتطوير ,المعونات وااليرادات الى خزانة وزارة المال الفلسطينية من اجل هدفها

 .ستصرف على رواتب الموظفين ونفقات الحياة اليومية وبعض البنى التحتيةها طيني، مؤكدا انالمجتمع الفلس
 الى ان هناك الكثير من  ولفت.بامكانكم التأكد من ذلك عبر اآلليات التي يتم التوافق عليها, وأضاف قائال
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طية والوقوف الى جانب الجهات الخيرة التي ابدت استعدادها العالي للتعاون في انجاح مشروع الديموقرا
 طمأن المستثمرين ومنحهم الثقة بأن سياسات الحركة االقتصادية ستدعم تفعيل سوق وفي نفس السياق .حماس

دعا  ومن ناحية أخرى . وتطويرها وزيادة انشطتها وفق اعلى معايير المهنية والشفافيةفلسطين لألوراق المالية
 لبحث كيفية تعزيز الشراكة السياسية في المرحلة ,وطني جادفتح والفصائل االخرى الى الشروع في حوار 

 ان حماس قادمة لتعزيز مؤكداوجه رسالة طمأن فيها االجهزة االمنية ومنتسبيها، من ناحية أخرى و .القادمة
  .الوحدة الوطنية وحماية المؤسسة وتفعيلها وفق وظائف تخدم الجميع

إلى تفهم الواقع الفلسطيني وعـدم التعجـل        , دعا الرباعية   هنية نأ:  غزة من 31/1/2006 الدستور   وجاء في 
شعب الذي يتطلع إلـى الحريـة و العـودة و           البفرض شروط و مطالب تتجاهل هذا الواقع و تزيد من معاناة            

  .االستقالل و انجاز حقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة و عاصمتها القدس
 طمأنت الجمـاهير     في بيانها  حماس أن   :غزةمن    31/1/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل نونوطاهر ال وذكر  

الفلسطينية ان الحكومة المقبلة لن تعاني من ازمات مالية وستنجح في ادارة االوضاع الفلسطينية بـل ستـشهد                  
 كافة شعوب ومؤسسات    وأكدت أنها ترغب في مد جسور الثقة، والتعاون اإلنساني والحضاري مع          . تقدما مميزا 
العالم الحر. 

د هنية التزام حماس بسياسة اقتصاد السوق يأك عن ت:31/1/2006األيام الفلسطينية  في كتب عيسى سعد اهللاو
إن فلسطين جزء من النظام االقتصادي العالمي، وجزء : وقال .الحرة، ودعم المبادرات الفردية للقطاع الخاص

حرص على استمرار هذه األدوات بالعمل بمطلق الشفافية وتوازن الفرص من أدوات السوق العالمية، وسن
وأكد أن حماس تؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتؤمن بتوفير  .وبعيداً عن المحسوبيات

األدوات الالزمة الضطالع القطاع الخاص بمسؤولياته، سواء أكانت تشريعات أم أنظمة أم سياسات، إضافة 
  .إلى نظام قضائي فعال

 إلى أنه تم التأكيد:  وكاالتنقال عن القدس المحتلة  من31/1/2006 الرأي األردنية  مراسلةسمر خالدولفتت 
 ستوفر لهم كل الضمانات  حماسللمستثمرين العرب والمسلمين الذين دخلوا السوق المالي الفلسطيني أن

ب بها يترحالع االستثمارات الخارجية و يعلى تشجتشديد ال، وتهاالالزمة لحماية استثماراتهم، بل وزياد
  .م كل الدعم الالزم لهاي ركيزة أساسية، وتقداعتبارهاو

 إسماعيل هنية كشف النقاب عـن       إلى أن : غزةمن   31/1/2006 الشرق األوسط     مراسل  صالح النعامي  وأشار
وقال . ملة إلنقاذ الوضع الفلسطيني   عزم حماس تنظيم ما اسماه أوسع ورشة وطنية بهدف تقديم خطة وطنية شا            
 ان الـشعب الفلـسطيني      مؤكـدا . ان الحركة ستدعو خبراء في كافة المجاالت والتخصصات لحضور الورشة         

سيثبت انه قادر على التعامل مع كل المستجدات واستحقاقات المرحلة القادمة بما يحافظ على ثوابتـه وحقوقـه                  
  . في الوسائل واآللياتوفي نفس الوقت ينطلق من تقديره للمصالح

 
 سأكلف حماس تشكيل الحكومة: عباس .2

كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ان انغيال ميركل أبلغت محمود عباس خالل اجتماعهما في رام : رام اهللا
اهللا ان استمرار المساعدات التي يقدمها االتحاد األوروبي للفلسطينيين مرهون بالتزامات سياسية، وان هذه 

ات لن تستمر اذا لم تغير القوى التي ستتسلم السلطة مواقفها ازاء حق اسرائيل في الوجود والعنف المساعد
من جانبه أكد عباس انه أبلغ  و.واالتفاقات السياسية السابقة التي توصل لها الجانبان في اطار عملية السالم
دفع ووصف قرار اسرائيل وقف . ميركل وأطرافاً دولية أخرى مدى حاجة الشعب الفلسطيني لهذه المساعدات

وأشار الى انه سيلتقي قادة حماس في غضون أسبوعين  .تعسفيبالعوائد الجمارك المستحقة للفلسطينيين 
 .لتكليفهم تشكيل الحكومة بعد انتهاء فترة الطعون في نتائج االنتخابات

  31/1/2006الحياة 
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  عباس يعلن بقاءه في منصبه .3

 رغـم  ,انه سيبقى في منصبه على رأس السلطة حتى نهايـة واليتـه  مود عباس محأعلن : وكاالتـ رام اهللا  
  . خالل هذه الفترة سياستهطبقيسأكد أنه و .الهزيمة التي منيت بها فتح في االنتخابات

  31/1/2006الغد األردنية 
  

 نصر يوسف يؤكد على تماسك المؤسسة األمنية .4
أهمية تماسك المؤسسة األمنية في هذه المرحلة  ضرورة وى يوسف عل نصرشدد :رام اهللا من وليد عوض

 كما هي، ولن يسمح بالمساس بها، حيث ستكون ىالصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها ستبق
لن يسمح ألحد بتشكيل جهاز عسكري مواز لهذه المؤسسة ألنها جاءت لخدمة : وقال .مرجعيتها محمود عباس

  .اوزات التي يقوم بها البعض كافة التجافضاالمواطنين، ر
  31/1/2006القدس العربي 

  
   اميركي- اسرائيلي - بتنسيق فتحاوي هاحذرت من سيناريو إفشالحماس  .5

 برئاسة خالد مشعل سيسعى ا ان وفد, قال مسؤول فلسطيني قريب من حماس امس: ابراهيم حميدي-دمشق 
 مليون دوالر لتغطية 500نحو بير مساعدات مالية خالل جولته في عدد من الدول العربية واالسالمية الى توف

 للدول العربية ومحاولة تأمين دعم مالي سواء من الحركةوقال ان هدف الجولة شرح مواقف . موازنة السلطة
الحكومات او رجال االعمال العرب عبر التشديد على ان قطع المساعدات عقاب للشعب الفلسطيني وليس 

ير نصف موازنة السلطة البالغة نحو بليون دوالر، سيكون كافيا النه سيترافق مع للحكومة، مشيرا الى ان توف
 .حملة لمكافحة الفساد وايصال االموال الى مستحقيها في شكل كامل وعبر التحرك عبر الجمعيات االهلية

ر فشال الحركة بعد فوزها، تتضمن محاولة فتح الطعن في اربع دوائ عن مساع إل,على صعيد آخروتحدث 
 عبر لي ذراع القضاء، ثم القول ان األسرى العشرة الذين فازوا باالنتخابات  لها اعادة المقاعدبهدفانتخابية، 

 محمود كلفوتابع ان هناك احتماال آخر يتمثل بأن ي. أيضالن يحسبوا مع احتمال اعتقال اعضاء اخرين فازوا 
زام االتفاقات وليس أي شيء آخر، بحيث يتوقع  على اساس برنامجه والتتشكيل الحكومةعباس اسماعيل هنية 

واشار الى وجود  .ان ترفض حماس ذلك ليكلف فتح باعتبارها الغالبية الثانية بالتعاون مع باقي الفصائل
االسرائيليين اموال السلطة، ووقف االتحاد االوروبي واميركا  سيناريو افشال يقوم على اساس تجميد

دول عربية لقطع مساعداتها، بالتزامن مع سحب السلطات االساسية من  ىمساعدات، وممارسة الضغوط عللل
  . قبلت التحدي ولن تتخلى عن مسؤولياتها اال اذا قاموا بانقالبحماس ان ,الئقاإال أنه ختم . الحركة

  31/1/2006الحياة 
  

   بالزام اسرائيل تحويل مستحقات السلطةواشنطنعريقات يطالب  .6
لب صائب عريقات اإلدارة األميركية بالزام الحكومة االسرائيلية احترام التزاماتها  طا: عماد أبو سمبل-أريحا

وأوضح أن الحكومة  .ضرائب على كافة الواردات الفلسطينيةالوتحويل مستحقات الشعب الفلسطيني من 
  . كأداة ضغط على السلطة بشكل مستمر هذه السياسةاإلسرائيلية تمارس

 31/1/2006الحياة الجديدة 
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  حماس تدرس خياراتها المالية حول الدعم الدولي .7
 تضع امامها افضل الخيارات واسوأها فـي مـا   هاذكرت مصادر مطلعة داخل حماس ان :غزة ـ  طاهر النونو

 . من خالل قـراءة للمـوارد وأوجـه صـرفها          يتعلق باستمرار او توقف الدعم الدولي، خصوصاً األوروبي،       
وهو مـا   به الدول العربية واالسالمية وبنك التنمية االسالمي في السعودية           ان دعم الرواتب تقوم      اشارت إلى و

طار ال يزيد على عشرة     هذا اال  ما تقوم بدفعه الدول االوروبية في        في حين أن   ,لن يتوقف بالتأكيد  اعتبرت أنه   
 البنى التحتية   اما مشاريع . الهدريمكن تجاوزه بعملية ترشيد النفقات ووقف اشكال        و ,ماليين دوالر كسد للعجز   

 لن تتأثر بوصول حماس الى الحكـم النهـا ال تقـدم الـى               فتعتبر أنها والمساعدات للمؤسسات غير الحكومية     
 اموال الدعم الغربي     في حين أن   .الحكومة مباشرة وقد اعلن االوروبيون واالمريكيون انهم سيواصلون تقديمها        

ي النهاية الى الدول التي تدفعها وال يستفيد منها الـشارع           هي اموال االستشارات الفنية والسياسية والتي تعود ف       
هي التي  ها تعتبر أن هذه األموال       بل ان  ,الفلسطيني بشكل مباشر وهذه االموال لن تحتاجها حكومة تقيمها حماس         

 .كانت تفتح أبواب الفساد
  31/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
   ثالثة أجهزةحماس تنوي توحيد األمن الفلسطيني في: عدنان عصفور .8

 جهازا أمنيا لدى السلطة مـن المفتـرض         11 عدنان عصفور أمس بأن هنالك حوالي        قال : وكاالت –رام اهللا   
 مـن خـالل المجلـس        حمـاس  وقـال إن   .اختزالها في ثالثة هي الشرطة وجهاز المخابرات واألمن الوطني        

 كمـا سـيتم     .ع لوزارة الداخلية  بإعادة دمج هذه األجهزة حسب ما كان مقررا بحيث تخض         ستطالب  التشريعي  
ن أ كد علـى  وأ . في الجهاز األمني   االنظر في وجود أعداد كبيرة ممن يتقاضون رواتب على اعتبار أنهم أفراد           

نحترمه وال يمكن فصله على االطالق بغض النظر عـن          سكل فرد في جهاز األمن أصبح منصبه حقا مكتسبا          
حيـث  ب إداري يقتضي وجود شخص على رأس أي دائرة إلدارتها            ولكنه أشار إلى احتمال القيام بترتي      ,رتبته

إن المـسألة غيـر     , وحول احتمال إدخال عناصر من حماس في الجهاز األمني، قال          . للمحاسبة ايكون معرض 
  .مطروحة في الوقت الحالي الن األجهزة األمنية تعاني من التضخم وتعاني من عبء مالي

 31/1/2006الغد األردنية 
  
  حماس يطالبون بإطالق مخطوفين في العراق نواب من  .9

دعا عدد من نواب حماس، في أول نشاط لهم أمس جماعة سيوف الحق العراقية التي تخطف أربعـة                  : أ ف ب  
  إلـى أنهـم     محمود الرمحي  أشارو .أشخاص يعملون في المنظمة المسيحية لصنع السالم، إلى إطالق سراحهم         

  .  لالحتاللهم ويؤيدون مقاومهما وقد وقفوا مع جيدونهمعرفي هم ألنهم بإطالقونطالبي
  31/1/2006البيان 

  
  المفاوضات مع العدو ليست حراماً من الناحية الشرعية: نواب من حماس .10

أكد أحد نواب حماس بأن المفاوضات مع العدو ليست حراماً من الناحية الشرعية  :رام اهللا من وليد عوض
مذنبون من وجهة نظر حماس ألنهم  واذا ما كان قادة فتح .لحقوقولكن الحرام هو التنازل عن الثوابت وا

امتاز اللقاء التلفزيوني الذي  و.إن التفاوض بحد ذاته ال يحمل صاحبه أي ذنب, فاوضوا جنراالت االحتالل قال
 تناول موقف حماس من السياحة في بيتحيث ستبثه شبكة معا بانفتاح كبير من جانب قادة الحركة االسالمية، 

 كان يميلون في اجاباتهم لتهدئة روع همولوحظ أن .لحم، وهيئة االذاعة والتلفزيون ووكالة االنباء الفلسطينية
 ى تراجع في مستوىبعض السكان ال سيما المسيحيين والعلمانيين الذين يعتقدون بأن فوز حماس سيؤدي ال

 االمنية، حيث لوحظ التسامح عندهم وتناول اللقاء، مواضيع مثل الموقف من األجهزة .حرياتهم الشخصية
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 سبق واعتقلتهم، إال أنهم لم يظهروا أي تسامح تجاه جهاز األمن الوقائي وأكدوا أنهم بصدد رغم أنها ههاتجا
 واولم يخف.  إعادة النظر في إسمه، بل في وجودهىإعادة النظر في وظيفته ومهامه التنسيقية مع إسرائيل وحت

طلب مساعدة الخبرات والكفاءات من أبناء الحركات االسالمية العربية وغيرهم من  ىأنهم في الطريق ربما ال
 . أنصار الشعب الفلسطيني العادة تشكيل الحكم واصالحه

  31/1/2006القدس العربي 
  

  قضية األسرى أقدس بكثير من االنتخابات ونتائجها: ابو زايدة  .11
قضية مقدسة وأقـدس بكثيـر مـن االنتخابـات           قال وزير األسرى أن قضية األسرى هي         :سمر خالد ،  غزة

ونتائجها، وان ما تم انجازه من قوانين سيبقى كما هو مهما كان شكل الحكومـة القادمـة، وسـتبقى قـضيتهم        
جاءت أقوال الـوزير     .مركزية وأساسية ولن تخضع ألي تأثيرات ناتجة عن التغييرات والتناقضات الموجودة          

  .ام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمرخالل اعتصام في مدينة غزة أمس أم
  31/1/2006الرأي األردنية 

  
  نتائج االنتخابات تشجع إنقالب تيار الشباب في فتح .12

علم من مصادر فلسطينية مطلعة ان محمد دحالن عقد اتفاقا مع مروان البرغوثي وجبريـل رجـوب                  :رام اهللا 
  يعد الحتالل المنصب الثاني    هوأشارت إلى ان  . فتح للعمل بصورة حثيثة للتحضير إلحداث تغيير كامل في قيادة        

 ,قادة الـشباب  الويشارك في هذه الحملة عدد من       . رجوب الموقع الثالث  ال بعد البرغوثي فيما يحتل      في الحركة 
 تطالـب و. مثل قدورة فارس وأحمد غنيم وحاتم عبد القادر وسمير مشهراوي وسفيان أبـو زايـدة وغيـرهم                

اء الحركة بحجب أصواتهم عن جميع أعضاء اللجنة المركزية الحاليين خاصة قريـع             التعميمات الداخلية أعض  
  . وعباس زكي وهاني الحسن ونبيل شعث

  31/1/2006البيان 
  

  أبو مرزوق ينفي احتمال لقاء مشعل بليفني في القاهرة .13
ـ القاهرة حول لقاء  على وجود أنباء  موسى أبو مرزوقرد:  صالح متولي وسوسن أبو حسين وجمال شاهين 

بالنفي وتأكيد  أو لقاء حماس بقيادات إسرائيلية والقبول بإسرائيل،        , تسيبي ليفني في القاهرة   مشعل ب خالد  محتمل ل 
علينا االنتظار في ما يتعلق ببدء مفاوضات مع إسرائيل، فلدينا ثوابت           , قال االن، و  ىد خطط لذلك حت   ووجعدم  

ردد عن أن هناك عروضا لمنح عدد من قيـادات حمـاس            وحول ما يت  . واألساس هو حقوق الشعب الفلسطيني    
فكـرة  أشار إلى أن     إن هذا الموضوع طرح كثيرا وما زال قائما، و         أكدوثائق سفر مصرية واإلقامة في غزة،       

 إنمـا  لقطاع غزة والتحرك بوثيقة سفر مصرية ما زالت قائمة، لكن ذلك لن يكون في المستقبل القريب                  هعودت
  . في الوقت المناسب

  31/1/2006لشرق األوسط ا
  

  فتح تدعو إلى انتقال سلمي للسلطة  .14
 أكدت اللجنة المركزية لفتح، انها تحترم الخيار الديمقراطي ودعـت إلـى             : تغريد سعادة والوكاالت   -رام اهللا   

 قرارا بشأن   ها االخير بحضور عباس    لم تتخذ خالل اجتماع    هالكن. انتقال هادئ وسلمي للسلطة بعد فوز حماس      
حماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدة انها تريد البحث في اسباب الهزيمة الفادحة التـي منيـت            دعوة  
 وأعلنت انها قررت دعوة المجلس الثوري الهيئة الوسيطة بين المؤتمر العام واللجنة المركزية لالنعقـاد،                .بها

وعبرت عـن تأييـدها تنفيـذ       . ستحقيق في اسباب الخسارة أمام حما     الموضحة انها ستستكمل إجراءات لجنة      
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ودعـت إلـى االحتجـاج      . اجراءات الفصل بحق اكثر من سبعين من أعضاء الحركة ترشحوا بصفة مستقلين           
  . بطريقة سلمية تحترم النظام والقانون

  31/1/2006االتحاد االماراتية 
  

  الشعبية تدعو العادة بناء المنظمة .15
ات العمل السياسي الفلسطيني الدارة حـوار وطنـي شـامل     دعت خالدة جرار، أمس تيار: د ب أ ـ  رام اهللا

من أجل تأكيد مبدأ الشراكة الـسياسية       , ومسؤول ووضع جدول زمني النجاز ملف إعادة بناء منظمة التحرير         
  .والتوافق على رؤية موحدة الدارة الصراع مع الجانب االسرائيلي

  31/1/2006الغد األردنية 
  

  إطالق نار على قائد في حماس  .16
 أفادت مصادر فلسطينية بأن أحد قادة كتائب القسام في مدينة خانيونس أصيب الليلة الماضـية بجـراح         :د ب أ  

  . أفادت مصادر في حماسكما, برصاص مجهولين
  31/1/2006البيان  

  
 برجماتية أكثر ومقاومة مختلفة .. حماس اآلن: تحقيق .17

ة على أن فوز حماس في االنتخابات التشريعية  توافق خبراء في الحركات اإلسالمي: أحمد فتحي-القاهرة
ا هذا الصعود إلى المناخ العام في ووعز. سيسهم في مزيد من الصعود السياسي للتيار اإلسالمي في المنطقة

 .المنطقة المعادي للواليات المتحدة على خلفية هجمتها على اإلسالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
ي قمة السلطة سيكون حتما على حساب مشروع المقاومة الذي رأوا أنه سيختلف  أن وجود حماس فواعتبروا

 نموذج حماس قابل لتكرار التجربة، ومغٍر للتعميم عن أن حسام تمام تحدثو .عما كان عليه قبل االنتخابات
نها على هناك مزاج وشعور عام بين الحركات اإلسالمية بأأن  ,وأضاف .لباقي الحركات اإلسالمية في المنطقة

ودعم من هذا الشعور فوز حماس، والقبول الجماهيري للحركات اإلسالمية األكثر ... مرمى قدم من السلطة
وأشار إلى أن الوعي الحقوقي، وحالة الحراك السياسي في العديد من دول المنطقة شلت  .تنظيميا في المنطقة

شكك في التصريحات األمريكية المتكررة  من ناحبة أخرىو .أيد األنظمة الحاكمة عن البطش باإلسالميين
الواليات المتحدة ال تعارض كليا وجود حماس في : وقال. بشأن حماس والتشديد على عدم التفاوض معها

, وأضاف .لمنطقةلالسلطة، وإنما ترغب في تهذيب المشروع السياسي للحركة واستيعابه بما يتالءم مع خططها 
هما قناعة بأنه ال سالم حقيقيا أو استقرار لألوضاع الفلسطينية إال عبر بوابة با والواليات المتحدة لديوأورأن 

أكد من جهته أن  فقد ضياء رشوان أما .حماس لثقلها في الشارع، وضعف دور فتح وتقلص نفوذها في المقابل
فادوا من الذين است,  هو تأثرها بفوز الحركات اإلسالمية في العديد من دول المنطقةحماسأحد أسباب فوز 

عمار حسن أن تجربة في وقت اعتبر فيه  .شعوب للخيار اإلسالمي ردا على السياسة األمريكيةالتصويت 
واعتبر أنها البوتقة الحقيقية التي سيتم من خاللها اختبار قدرة  .حماس تعد األكثر ثراء لإلسالميين في المنطقة

ن ناحية، وقدرة اإلسالميين على إدارة العمل السياسي الحركة على المزاوجة بين المقاومة والعمل السياسي م
أحمد الريسوني أن فوز حماس أعطى دفعة معنوية بينما لفت  .من موقف الحاكم ال المعارض من ناحية ثانية

كبيرة آنية لشعوب المنطقة ستسهم بال شك في المدى البعيد لصالح الحركات اإلسالمية باعتبارها أكثر 
أن وجود حماس في السلطة يحمل الكثير من العواقب  وفي المقلب االخر رأوا .لشعوبالحركات اندماجا با

 في منظومة السلطة، يجعلها مرتهنة ها دخول حيث أن.وسيكون على حساب مواجهة مشروع الهيمنة األمريكية
سي في  وستؤدي إلى تعديل ثوابت الحركة وانخفاض سقفها السيا,بتوازنات دولية لن تستطيع التنصل منها
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حدوث مواجهة بين مشروع  باإلضافة إلى الخوف من .لحظة تخضع المنطقة كلها فيها للهيمنة األمريكية
 أن تتراجع حماس حتى لو تكتيكيا البعضفيما رجح  .حماس ومشروع الجهاد اإلسالمي الذي يرفض السلطة

إضافة إلى القبول , جود ال حدودعن كثير من ثوابتها، وفي مقدمتها إيمانها بأن الصراع مع إسرائيل صراع و
فرصتها التاريخية في الحكم بمحاولة رفع اسمها من قائمة المنظمات اإلرهابية  إلستثمار بمواقف براجماتية

  .عبر إثبات أنها الطرف القادر على التفاوض البناء واستتباب األمن في البالد
  30/1/2006اسالم أون الين 

  
  ية السلمية غالبية الفلسطينيين تؤيد التسو .18

اظهر استطالع للرأي نشر أمس أن غالبية كبرى من الفلسطينيين تؤيد تسوية سالم مع إسرائيل وبقاء محمـود                  
 في االنتخابات، وأفاد االستطالع الذي اجـراه معهـد نيـر ايـست              حماسعباس على رأس السلطة بعد فوز       

ألشخاص الذين اسـتطلعت آراؤهـم ابـدوا         من ا  % 84كونسالتنغ الخاص الذي يتخذ من رام اهللا مقرا له بأن           
 من األشخاص المؤيدين التفاق     % 77وقال   . كان رأيهم معاكساً   % 16تأييدهم لتسوية سالم مع إسرائيل مقابل       

ان حماس يجـب ان     % 25وفي هذا الصدد اعتبر      .متفاوض عليه انهم صوتوا في االنتخابات لمصلحة حماس       
 تأييدهم لبقاء محمود    % 86وأبدى   . كان رأيهم عكس ذلك    % 75يل مقابل   تبقي في ميثاقها الدعوة لتدمير إسرائ     

 يرغبون في تـشكيل     % 81وحسب االستطالع فان    .  ابدوا رغبتهم في رحيله    % 14عباس في منصبه مقابل     
من جهة أخرى،   .  من ناخبي فتح   % 66 من ناخبي حماس و    % 91وهذا الدعم ظهر لدى     . حكومة وحدة وطنية  

 فقـط   %3 الفساد والبطالة والفقر مقابل      ألشخاص ان أولوية حماس يجب ان تكون مكافحة        من ا  % 40اعتبر  
 قالوا إنهم كانوا ليـصوتوا      % 72وأخيرا فان    .اعتبروا انه على حماس العمل على تطبيق الشريعة اإلسالمية        

  .  لفصائل أخرى% 5 لحماس و% 23لفتح لو كان ياسر عرفات ال يزال على قيد الحياة، مقابل 
 31/1/2006البيان 

  
  فلسطينيون يطّرزون أكبر ثوب في العالم  .19

تنهي مجموعة من الشبان الفلسطينيين خالل أيام، المرحلة األولى من تطريز أكبر ثوب في العالم، في محاولة                 
 متـرا   30ويأمل منظمو المشروع أن يدخل هذا الثوب، الذي يبلغ طوله            .لدخول كتاب غينيس لألرقام القياسية    

  . مترا من األعلى إلى األسفل، كتاب غينيس ليكون أكبر ثوب في العالم116ضه وعر
  31/1/2006السفير 

  
 سيرات في سجون االحتالل لإلاوضاع مأساوية  .20

 جانب السياسة ىتعيش االسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل اوضاعا مأساوية ال: وليد عوض، رام اهللا
 االسيرات الفلسطينيات عقوبات التفه االسباب مثل ىدارة سجن تلموند علوتفرض ا ،القمعية التي تتبع ضدهن

وأفادت األسيرة  .الحرمان من زيارة االهل، والعزل في الزنازين، والغرامات المالية والحرمان من الرسائل
ت  ممارسة إجراءاى وهي ممثلة األسيرات ان الوضع اإلنساني والصحي لألسيرات متدهور اضافة الىآمنة من

 سجن آخر ى إدارة السجن بنقل األسيرات إلىوقالت انه يوجد نية لد .قمع مشددة من قبل إدارة السجن بحقهن
 . األغلب سجن الرملة، وان األسيرات يرفضن هذه الفكرةىوعل

 31/1/2006القدس العربي 
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   القدس وداخل الخط االخضرىاتهام السلطة باهمال قضية اسر .21

 وكافة المؤسسات ىلب اسيران افرج عنهما مؤخراَ السلطة الوطنية ووزارة االسرطا: وليد عوض، رام اهللا
 القدس وداخل الخط االخضر وتهميشه عبر االتفاقيات ىالتي تعني بالحركة االسيرة عدم اهمال ملف اسر

 داخل الخط االخضر ى القدس او االسرى ان اسرى الاواشار .والمفاوضات والعمل الجدي لالفراج عنهم
 ىعرون بالغبن واالهمال منذ اكثر من عشر سنوات الستخدامهم سلما، واطالق الشعارات بحقهم فقط عليش

 الستجابته للضغوط االسرائيلية وتمرير الشروط التي ىوانتقدا وزير االسر .صعيد الدعايات االنتخابية
حة السجون بزيارة  وتصنيفهم، وتجزئة قضيتهم، حيث سمحت له مصلىتعرضها مصلحة السجون تجاه االسر

 . القدس ومن داخل الخط االخضرىغزة ومنعته من زيارة اسرو الضفة ىاسر
 31/1/2006القدس العربي 

  
 المخابرات اإلسرائيلية عقدت لقاء مباشرا مع قادة من حماس لبحث قضايا مستقبلية .22

 من المخـابرات اإلسـرائيلية      عن لقاء بين ضباط   ) القناة الثانية  (كشف التلفزيون التجاري اإلسرائيلي   : تل أبيب 
وبين الشيخ محمد أبو طير، مرشح حماس، ونائب جديد آخر من حماس، في مقر شرطة االحتالل في القـدس                   

وقال ناطق إسرائيلي في تصريحات للتلفزيون مساء أول من أمس إن اللقاء كان أمنيا وإنه خـصص                 . الشرقية
فيما قال أبو طيـر إن      . ا في القدس بنشاطات غير قانونية     إلبالغ حماس بأن الشرطة تتوقع أن ال يقوم نشطاؤه        

ثم وصف اللقـاء    . اللقاء كان عاديا، وانه يضعه في إطار استدعاء من الشرطة واستجابة من طرفه ال بد منها               
إال أن مصدرا مطلعا في الشرطة قال إن هذا كـان لقـاء مباشـرا بـين الـسلطات             . بأنه اتسم باألدب والرقة   

ين حماس وإنه تعدى مسألة اإلبالغ والتحذير وجرى فيه تبادل اآلراء حول العديد مـن القـضايا              اإلسرائيلية وب 
التي تهم الطرفين، وإن وقائع اللقاء دونت في بروتوكول مصور، وإنه سيصل الى الجهات المعنية في الحكومة                 

ذكرت مـصادر إسـرائيلية     و. اإلسرائيلية، وإن لقاءات أخرى ستتم على شاكلة هذا اللقاء وبطرق أخرى أيضا           
أخرى أن لقاءات كهذه تمت في األيام الماضية بين عناصر في المخابرات اإلسرائيلية وبين عدد من منتخبـي                  

  . حماس، الذين يقبعون في السجون، مثل الشيخ حسن يوسف
  31/1/2006الشرق األوسط 

  
 حتالل بعد فوز حماس، موفاز يكرر دعوته الى فرض الحدود مع الضفة وترسيخ اال .23

في ضوء فوز حماس، كرر موفاز، دعوته الى فرض الحدود بين اسرائيل والضفة الغربية من خالل ترسـيخ                  
وحسب هآرتس يرى موفاز في انتصار حماس محفـزا          .االحتالل لمناطق شاسعة يعتبرها حيوية ألمن اسرائيل      

. وجود شريك في الجانب الفلسطيني    السرائيل على االعداد لخطوة احادية الجانب خالل سنة اذا ما اتضح عدم             
وبموجب الخطة تنسحب اسرائيل من بعض اجزاء المناطق المحتلة وتفرض خطا حدوديا يمكن الـدفاع عنـه                 
وتعزز الكتل االستيطانية وتحافظ على القدس التي يسميها موحدة بما في ذلك المنطقة المحيطة بهـا، وتعمـل                  

يدعي في تصريحات لهآرتس ان السلطة الفلسطينية بقيادة حكومة         و .على نزع السالح في األراضي الفلسطينية     
حماس لن تسمح بالعودة الى مسار خارطة الطريق، وهو ما سيحتم على اسرائيل خلق بديل آخر يعتمد علـى                   
اتفاق قومي واسع يضمن وجود دولة يهودية وديموقراطية ذات غالبية يهودية راسخة وبلورة خارطة استيطان               

يل تشمل القدس الموحدة وتعزيز الكتل االستيطانية واالحتفاظ بغـور االردن، والتنـازل عـن               مريحة السرائ 
ويدعي ان هذا الموقف سيكون مقبوال ومدعوما من المجتمع          .مستوطنات معزولة لصالح الغالبية الديموغرافية    

ب الـصحيفة عـارض   وحـس  !الدولي، ويوفر قاعدة جيدة الستئناف الحوار مع الفلسطينيين عندما يشاؤوا ذلك 
ونقلت عن المقربين منه انه يعتقد بأن عـدم         . موفاز قرار اولمرت رفض تحويل المستحقات المالية للفلسطينيين       
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 يؤمن بالعمل تجاه السلطة الجديدة بسياسة       هوتقول هآرتس ان  . تحويل االموال سيهدد السلطة الفلسطينية باالنهيار     
 ستطمح الى تعيين وزراء ال ينتمون الى صفوفها بهدف تخفيـف            وفي تقديره فان حماس   . الخطوة بعد الخطوة  

 . الضغط الدولي على السلطة الفلسطينية والحفاظ على اتصال ما مع اسرائيل
  31/1/2006 48عرب

  
 قادة الليكود يشبهون انتخاب حماس بانتخاب هتلر  .24

  وبصفاقة سياسـية معهـودة،     في تصريحات تعكس قمة التعامل االستفزازي مع مشاعر الفلسطينيين وارادتهم،         
شبه نتنياهو وشالوم، فوز حماس بالغالبية في المجلس التشريعي، بانتخاب ادولـف هتلـر لرئاسـة الحكومـة                  

ودعا الى مواصـلة محاربـة حمـاس    . وكان نتنياهو قد اطلق هذا التشبيه في اجتماع انتخابي لليكود  .االلمانية
كما وصف اعالم حماس باالخضر السام ونعت الثورة        . ي المانيا مشبها انتخابها بصعود هتلر الى سدة الحكم ف       

وكـرر ذلـك     !االسالمية في ايران وحكم الطالبان السابق في افغانستان بحركات تتمسك بشراهة القتل واالبادة            
شالوم في تصريحات لالذاعة االسرائيلية، زاعما انها تسعى الى تدمير اسرائيل ويجـب مواصـلة محاربتهـا                 

 !واجتثاثها
  30/1/2006 48عرب

  
 ليبرمان يدعو إلى إنزال أقصى العقوبات ضد أي تأييد لحماس   .25

واصل ليبرمان في مؤتمر صحفي عقده اإلثنين، لعرض برنامجه السياسي، التحريض على العرب في الداخل،               
ـ                  ى وطالب بتشديد اإلجراءات وإنزال أقصى العقوبات لدى إظهار أي تأييد لحماس بين العـرب، عـالوة عل

مطالبته بضم المناطق ذات األغلبية السكانية العربية إلى السلطة الفلسطينية مقابل ضم المستوطنات رسمياً إلى               
وبشكل مواز، أيد تعزيز ما أسماه مكافحة الجريمة في الوسط العربي ولكن بشكل تحريضي بهـدف                ! إسرائيل

 المجرمين العرب، فـسوف تـسيطر علـيهم         إنزال أقصى العقوبات وذلك بذريعة أنه إذا لم يتم السيطرة على          
 !وزاد أنه يتوجب على المستوى السياسي منع العرب في إسرائيل من إجراء أي مظاهرة تأييد لحماس                !!حماس

من الممكـن أن    :  قوله أنه ينفي أي إمكانية للتفاوض مستقبالً مع حماس، وقال          هونقلت التقارير اإلسرائيلية عن   
 !! إال أن ذلك يجب أال يعنيناتقوم حماس بتغييرات تكتيكية

  30/1/2006 48عرب
  

  كتساف يدعو الى تفادي التصعيد  .26
صرح كاتساف عقب اجتماع مع المستشارة االلمانية امس بأن إسرائيل تريد تفادي التصعيد             : القدس والوكاالت 

ي تجنب تـصعيد    وقال إن إسرائيل ترغب ف    . مع الفلسطينيين ولكن يتعين االلتزام بخطة خريطة الطريق للسالم        
: الموقف بعد النصر الذي حققته حماس مناشدا ابومازن العمل على ضمان التمسك بما تم التوصل إليـه قـائال                  

وقبل لقائه ميركل دعا حمـاس     . أعتقد أنه يملك السلطة والنفوذ التي تمكنه من صون مصالح الشعب الفلسطيني           
  . 1993الى قبول اتفاقات اوسلو الموقعة عام 

 31/1/2006البيان 
  

  اسرائيل راضية عن مواقف ميركل من حماس والملف النووي االيراني .27
 أعربت اسرائيل عن ارتياحها لنتائج زيارة المستشارة االلمانيـة وتـصريحاتها سـواء    : أسعد تلحمي ،الناصرة

 حـول   اهوأشارت الصحف االسرائيلية الى ان أقوال     . المتعلقة بالموقف من حماس ومن الملف النووي االيراني       
اشتراط المانيا واالتحاد األوروبي دعم السلطة الفلسطينية بتخلي حماس عن االرهـاب واعترافهـا باسـرائيل                
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ومواصلة العملية السلمية تماهت تماماً مع موقف اسرائيل الذي عمل أولمرت على ايصاله لعدد مـن زعمـاء                  
لمطالب االسرائيلية كافة من السلطة الفلـسطينية     أوضحت انها تؤيد ا    هاوقالت االذاعة االسرائيلية ان    .دول العالم 

واضافت ان صعود حماس الى الحكم ساهم في توثيق العالقات بين تـل             . وانها تبنت عملياً الرسائل االسرائيلية    
وأعرب كتساف عن رضى اسرائيل عن الموقف األلماني من الملف النـووي االيرانـي وعـن                 .ابيب وبرلين 

  .وز حماستصريحات المستشارة بشأن ف
  31/1/2006الحياة 

  
 حزب اهللا إلى قائمة اإلرهاب حماس وليفني تطالب ميركل بضم  .28

قالت مصادر إسرائيلية أن وزيرة الخارجية، ليفني، طالبت اإلثنين، المستشارة األلمانية بالعمل علـى إدخـال                
ب التي دفعت الفلسطينيين    وزعمت أن اإلسبا   !منظمة حزب اهللا على قائمة اإلرهاب الخاصة باإلتحاد األوروبي        

 .وفي نهاية األمر لدينا منظمة إرهابية علـى رأس الـسلطة الفلـسطينية        !! للتصويت لحماس ليست موضوعية   
وتابعت أن هناك تشابه كبير بين ما حدث مع حزب اهللا وبين ما حدث مع حماس، وعلى العالم أن يـستخلص                     

وطالبت بعدم إعطاء الشرعية لحمـاس    .ثانية مع حماس  العبر من قضية حزب اهللا، حتى ال يتكرر الخطأ نفسه           
 ! للعمل بذراعين الذراع اإلرهابي والذراع السياسي

  30/1/2006 48عرب 
 

  اإلسرائيليون يؤيدون اجراءات أحادية بعد فوز حماس   .29
أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس معاريف ان الفوز الكبير لحماس فـي االنتخابـات شـجع غالبيـة                   

ووفق االسـتطالع فـإن      .رائيليين على التصويت ألحزاب تدعو الى انسحابات احادية من الضفة الغربية          االس
% 17برأي معاكس وامتنع    % 6،32من االسرائيليين عبروا عن هذا الرأي اثر فوز حماس فيما أدلى            % 50،4

كثر قدرة علـى الحكـم   من االسرائيليين يعتبرون ان اولمرت هو الشخصية اال       % 38،7وجاء ان    .عن االجابة 
وفي السياق نفسه، فان شعبية كاديما والليكـود        . عمير بيريتس % 7،5يؤيدون نتانياهو و  % 28،7حاليا، مقابل   

 مقعداً في حين لن يحظـى العمـل         42وسيفوز كاديما ب  . تتعزز في حين ان العمل الى تراجع بعد فوز حماس         
  )ب.ف.ا. (16 مقعدا والليكود 19باكثر من 

  31/1/2006ماراتية الخليج اإل
  

  طلب الصانع سيلتقي مع قادة من حماس األسبوع المقبل  .30
 قوله  هونقلت عن . ذكرت هآرتس أن طلب الصانع سيلتقي مع قادة من حماس األسبوع المقبل           : القدس والوكاالت 

وض مـع   إن التصريحات االخيرة التي أدلى بها خالد مشعل قد غيرت كثيرا في الموقف االسرائيلي لجهة التفا               
  . حماس

 31/1/2006البيان 
  

 ! تفاق بمصادقة أولمرت وموفازاإلمزوز ينفي ومستوطنو الخليل يؤكدون  .31
قالت مصادر إسرائيلية أن المستشار ميني مزوز، نفى اإلثنين، األنباء حول توقيع إتفاق بـين الدولـة وبـين                   

يوت التي سيطروا عليها مقابل نقلها إلى       مستوطني الخليل، بحسبه يتم إخالؤهم طوعاً من السوق الفلسطيني والب         
قالوا، إن بحوزتهم إتفاقـاً      وفي المقابل، فإن لجنة ما يسمى يهود الخليل        !أيدي المستوطنين الحقاً، بشكل قانوني    
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وبحسب اللجنة اإلستيطانية فقد تقرر الموافقة على اقتـراح          !ينوون تنفيذه ويتوقعون أن يلتزم به الطرف اآلخر       
 . عد اإلجتماع مع قائد قوات اإلحتالل في الضفة الغربيةجهاز األمن ب

  30/1/2006 48عرب
  

 المستوطنون يقتحمون معسكرا للجيش قرب بؤرة عمونة  .32
يشهد محيط بؤرة عمونة في الضفة منذ ساعات الصباح، اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين على جنود 

ن لهدم البيوت الثابتة التي اقامها المستوطنون في عمونة، الجيش االسرائيلي والشرطة الذين يستعدون في المكا
 مستوطن اقتحموا قبل ظهر اليوم موقعا عسكريا الى 300وقالت مصادر اسرائيلية ان اكثر من  .غدا االربعاء

وقام الجنود بتفريق المستوطنين بمساعدة . الجنوب من مستوطنة عوفرة، واستولوا على احدى الجرافات
وهدد المستوطنون بتصعيد اعمال العنف وسد محاور  .طنة عوفرة المجاورة لبؤرة عمونةسكرتارية مستو

وقد اعدت اجهزة االمن االسرائيلية قرابة ستة . طرق رئيسية في اسرائيل الليلة احتجاجا على قرار هدم البؤرة
نما يعمل المستوطنون االف شرطي وجندي لمرافقة هدم البيوت التسعة التي اقامها المستوطنون في البؤرة، بي

وقال احد المستوطنين انه يقدر بان عشرة االف مستوطن . في المقابل على تجنيد اآلالف لمنع هدم البؤرة
 . وناشط يميني سيحاولون منع هدم البؤرة غدا

  31/1/2006 48عرب
  

 كاديما يعرض، اليوم، قائمة مرشحيه للكنيست  .33
 50وتضم القائمة   .  في مؤتمر يعقد مساء اليوم الثالثاء في القدس        يعرض كديما قائمة مرشحيه للكنيست القادمة،     

مرشحاً بينهم ست شخصيات من الحقل األمني وستة مستوطنين بينهم اثنان من مستوطنات الـضفة الغربيـة                 
وربما  المحتلة، ما يعزز توجه كديما نحو ترسيخ االحتالل واالستيطان في الضفة وتدعيمه سياسيا في الكنيست،              

كما سيعرض خالل االجتماع الشعار المركزي للحزب والنشيد الدعائي اللذان سـيرافقانه             .لحكومة القادمة في ا 
ويترأس قائمة كديما اولمرت، يليه شمعون بيرس، ليفني، شـطريت، ديختـر، مرينـا               .في المعركة االنتخابية  

عون عزرا، باراون، ايتـسيك،     سولودكين، رامون، موفاز، هنغبي، ابراهام هيرشيزون، اوريئيل رايخمان، غد        
 . بويم، ادري، زئيف الكين، مجلي وهبة، روحاما ابراهام

  31/1/2006 48عرب
  

 موجة انسحابات من العمل لصالح كديما  .34
فقد اعلن عضوا الكنيست سابقا، . شهد حزب العمل اليوم الثالثاء، موجة انسحابات من عضويته لصالح كديما

كما اقدم على الخطوة ذاتها رئيس مركز . هما من الحزب وانضمامها الى كديماايفي اوشعيا ورافي الول انسحاب
السلطات المحلية، رئيس بلدية كرمئيل عادي الدار، ورئيس بلدية نتسيرت عيليت، مناحيم ارياف، ورئيس بلدية 

 معاليه روش هعاين موشيه سيناي، ورئيس يسود همعال يهوداة شبيط، ورئيس غاني تكفا ابيشاي ليفين ورئيس
 . يوسيف افي كرمبة

  31/1/2006 48عرب
  

   سيصوتون لقائمة عربية واحدة مشتركة  48من عرب% 86: إستطالع .35
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 المركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقيـة أن        - بين استطالع للرأي أجراه مركز مدى الكرمل       :الناصرة
ي حال خوض اإلنتخابات بقوائم منفـردة    من العرب في الداخل سيصوتون لقائمة عربية مشتركة، وأنه ف         % 86

  %. 9,23، بينما تصل نسبة المترددين إلى %8,12، في حين سيقاطع %3,63ستنخفض نسبة التصويت إلى 
  31/1/2006الدستور 

  
  

  راك االنضمام الى الحزب ورئاسة قائمته اقترح على بيحزب تفنيت  .36
راك االنضمام الى الحزب ورئاسة قائمته في اد باقترح حزب تفنيت الذي اسسه الجنرال عوزي ديان على ايهو

راك التزم بالرد على اقتراح تفنيت حتى نهاية اوقالت االذاعة االسرائيلية العامة ان ب. االنتخابات القادمة
وقالت االذاعة ان المفاوضات الجارية بين تفنيت وشينوي لخوض االنتخابات في قائمة  .االسبوع الجاري

 . وقد طلب قادة تفنيت من قادة شينوي تخفيف حدة تصريحاتهم ضد المتدينين.مشتركة تشهد تقدما
  31/1/2006 48عرب

  
  إذا أدرنا ظهرنا إلى إسرائيل فإن اهللا سيدير ظهره لنا : لقاء يهودي إنجيلي في أميركا .37

نيسة الحياة  قال مؤسس مجموعة الزمالة الدولية بين اليهود والمسيحيين الحاخام يشيال اكشتيان ألعضاء تجمع ك             
 11الجديدة في والية كولورادو، أمس األول، إن إسرائيل والواليات المتحدة مهددتان في عالم ما بعد هجمـات                  

 50وأضـاف الـذي تجمـع مؤسـسته     . ايلول، وان على اليهود والمسيحيين أن يناقضا التاريخ ويتضامنا معا       
اريخ التي تم استعراضها في طهران مؤخرا، كتب         في السنة لدعم اليهود في إسرائيل والعالم أن الصو         $مليون

تعهد ومسؤولية، لنشر الحب، الحب الحقيقـي  .. عليها اقتل اليهود واقتل الصليبيين، موضحا لدينا الفرصة اليوم        
وأشار إلى أن الكثير من المسيحيين يظنون أن اليهود يفكرون بالمسيح كثيرا، إال أن هـذا                . تجاه بعضنا البعض  

وعبر . عتبرا أن عدد الوثنيين الذين يعتنقون اليهودية اكبر من اليهود الذين يصبحون مسيحيين            ليس صحيحا، م  
العضو في الكنيسة جو روس عن تفاجئه من تحدي اكشتيان لوجهة نظره عن الرسول بولس، إال انه اعتبر أن                   

يه أن يبقوا ملتـزمين     هذه الخالفات ال يمكن أن تثنيه عن دعم إسرائيل، وانه يجب على جورج بوش ومستشار              
وحذر اكشتيان  . وقال إنهم يعلمون أننا إذا أدرنا ظهرنا إلى إسرائيل، فان اهللا سيدير ظهره لنا             . بهذا األمر بقوة  

المسيحيين من اعتبار أن ما حدث في الشرق األوسط األسبوع الماضي، في إشارة إلى فوز حماس، يعنـي أن                   
  )ا ب. (ظر إليها بادراك تاريخي كبير، أكثر مما حدث األسبوع الماضيوقال نحن اليهود نن. النهاية قد اقتربت

  31/1/2006السفير 
  

  متحف عربي للمحرقة اليهودية .38
يقر خالد محاميد وهو من البدو، بأن متحفه الذي يقع في الناصرة، صغير الحجم، لكنـه يعتبـره                  : روب ويندر 

عربي األول والوحيد الذي يهدف إلى دراسة المحرقـة         وبحسب محاميد فإن متحفه هو المركز ال       .فريدا ومميزا 
 صورة تصور التطهير الجماعي مع تعليقات باللغة العربية تشرح كل           60ويحتوي على مجموعة من      .اليهودية
ويؤمن بأنه فقط عبر فهم الحقيقـة        . وقد اشترى الصور من المتحف الوطني االسرائيلي للهولوكوست        .مشهد

: ويضيف .يل سيتمكن العرب من فهم اليهود، وهو ما قد يساهم في حل الصراع بينهما             بشأن نشوء دولة إسرائ   
يعتبر الزعماء العرب أنهم بإقرارهم بحدوث الهولوكوست قد يعطون شرعية لتـصرفات االسـرائيليين بحـق                

 بـشكل   إال أنه حين يدرك الفلسطينيون حقيقة الهولوكوست، فإنهم قد يتفهمون الـشعب اليهـودي             . الفلسطينيين
 في نشر قضية الهولوكوست تثير جدال كبيـرا بـين           تهغير أن رغب  . أفضل وقد يبدأون بتطوير تاريخ مشترك     
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ففي حفل زواج حضره مؤخرا لم يكلّمـه أحـد          . الفلسطينيين والعرب االسرائيليين وحتى داخل أسرته الخاصة      
ي المتحف بسبب تقربـه مـن اليهـود         كذلك وبخه العديد من زائر    . وشتمه جيرانه أمام الجميع، حسب ما قال      

  . واإلسرائيليين
  30/1/2006بي بي سي العربية 

  
  
  

 تقرر توسيع خطة فيسكونسين اإلسرائيلية الحكومة  .39
رغم الفشل الذريع الذي منيت به خطة فيسكونسين في المرحلة االولى، وتأكد التحذيرات من كونهـا ال تـضع            

من معاناة المواطنين الذين تفرض عليهم وتقذف بهم من دائرة ضـمان            حدا لظاهرة الفقر، وانما تعمقها وتفاقم       
الدخل الى دائرة الفقر المدقع، وهو ما ثبت من خالل تنفيذ الخطة في الناصرة، اعلنت رئيسة دائرة الخطة، في                   
القدس امس االثنين، قرار ضم عدة آالف من المواطنين الى هذه الخطة، بينهم الحاصلون على ضمان الـدخل                  
في البلدات العربية في وادي عارة الذين سيتكبدون، معاناة جديدة تتمثل بتحملهم لمشاق السفر الـى الخـضيرة                  

رئيسة ( وقالت نوفاك  .للمثول في مكاتب الشركة التي تدير الخطة، وما ينطوي عليه ذلك من اعباء مالية جديدة              
ويـستدل مـن    .  الخطة لمدة عام او اكثـر       ان الخطة ستمول دورة تدريبية لكل من يواظب على         )دائرة الخطة 

في %) 8(تم دمجهم في اعمال نظافة، و     %) 17(المعطيات التي عرضتها ان غالبية الذين تم تحويلهم الى العمل         
فـي  %) 4(فـي الزراعـة، و    %) 5(في مساعدة المسنين، و   %) 5(في السكرتارية، و  %) 7(حقل المبيعات، و  

 .  في الحراسة%) 4(البناء، و
  31/1/2006 48عرب

 
 من الجمهور االسرائيلي يتنازلون عن العالج والدواء بسبب الفقر % 28 .40

 من المواطنين االسـرائيليين يـضطرون الـى         %28يستدل من استطالع أجرته نقابة األطباء في اسرائيل ان          
قـي  ويشير االستطالع الى صـعوبة تل      .التنازل عن تلقي العالج والدواء بسبب اوضاعهم االقتصادية الصعبة        

العالج والحصول على الدواء في اسرائيل في ظل ارتفاع التكلفة جراء سياسة التجويع والفقر التـي تنتهجهـا                  
ويستدل ان غالبية المواطنين الذين يضطرون الى التخلي عن العالج والدواء ينتمـون الـى الفئـات           . الحكومة

وقال قرابة عشر المـواطنين الـذين تـم         . ةالضعيفة والمحدودة الثقافة والمدخول، ومن ابناء الطوائف الشرقي       
انهم اضطروا الى التخلي عـن      % 14استطالع رأيهم انهم اضطروا الى التخلي عن معالجة اوالدهم، فيما قال            

يورام .  رئيس نقابة االطباء د    لاقو. تقديم العالج لذويهم بسبب حالة الفقر وغالء اسعار الدواء وتكاليف العالج          
ـ    2006دوث تغيير في العام     بالشر انه ال يتوقع ح      مليون شـيكل المخصـصة لـسلة        200، مضيفا ان مبلغ ال

 مليون شيكل على األقل     400وقال ان المطلوب اضافة مبلغ      . الخدمات الطبية ال تكفي لسد احتياجات المرضى      
 .الى سلة الخدمات الطبية

  30/1/2006 48عرب
  

   ستعمل على حل المعضلة االقتصاديةحماس .41
 ستعمل على حل المعضلة االقتصادية في حال توقفت أوروبا عن حماسكد صالح البردويل أن  أ:ألفت حداد

ترشيد االستهالك واعتماد سياسة التقشف في اإلنفاق الحكومي، مع : تقديم مساعداتها من خالل توجهين أولهما
أما التوجه . يراضبط الهدر والسرقة والفوضى في صرف األموال، وهو األمر الذي يعني حتماً توفيرا كب
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الثاني فقد بدأ فعلياً من خالل الشروع في مشاورات مع دول عربية وإسالمية من اجل أن يكون هناك 
  .مساعدات، مشيراً إلى تلقيهم ضمانات أكيدة في هذا المجال

  30/1/2006 48عرب
  
  
  
  
  

  مستثمرون كبار يؤكدون ثقتهم باالقتصاد الفلسطيني .42
. ر امس من شأن المخاوف التي يثيرها وصول حركـة حمـاس الـى الـسلطة               ل مستثمرون فلسطينيون كبا   قلّ

ثقتها باالقتصاد  “ونشرت كبرى الشركات العاملة في الضفة الغربية اعالنا في الصحف المحلية، تعرب فيه عن               
  .”الفلسطيني

  31/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  تجميد االموال الفلسطينية يعرضنا لكارثة إقتصادية: سنقرط .43
 اعتبر مازن سنقرط ان القرار االسرائيلي بتجميد تحويل االموال التي تحصلها اسرائيل             : خليل العسلي ،  قدسال

بال شـك   '' :بسبب نتيجة االنتخابات بأنه قرار بالغ الخطورة وسيعرض االقتصاد الفلسطيني الى كارثة وأضاف            
ـ زمة ااالقتصادية الخانقة التى ت    سيعمق من اال  وهذا القرار سيعمل على شل السلطة الوطينة ومؤسساتها          شها عي

واكد مدير عـام وزارة      .داعيا اسرائيل الى احترام االتفاقيات الموقعة الن هذا القرار يعتبر خرقا لها           '' السلطة  
الصناعة والتجارة الفلسطينية ان السلطة الفلسطينية لن تتعامل مع القرار االسرائيلي على اساس انـه نهـائي،                 

  .صال مع الجهات الدولية من اجل الضغط على اسرائيل اللغاء هذا القرارمؤكدا بدء االت
  31/1/2006الدستور 

  
 شروط سياسية تكبل الدعم االوروبي للسلطة .44

االتحاد االوروبي عـرض    أن   :نور الدين الفريضي  ، عن مراسلها    بروكسيل من     31/1/2006 الحياة   ذكرت
خبة اذا تقيدت بتنفيذ الشروط السياسية المسبقة المتمثلة في قبـول           استعداده التعاون مع اية حكومة فلسطينية منت      

وعقب خافيير سوالنا على     . حل الدولتين واالعتراف باسرائيل والتخلي عن االسلحة وااللتزام بخريطة الطريق         
وقالت مـسؤولة العالقـات الخارجيـة       .  بان الفوز في االنتخابات ال يلغي صفة االرهاب        حماسطبيعة حركة   

وجـددت   . ان الكرة اآلن في ارض حماس     ودنير ان االتحاد سيحكم على الحكومة المقبلة من خالل افعالها           فال
محمود عباس وقالت انه يحتاج بعض الوقت والمساعدة ويبدو انه يتجـه لتـشكيل حكومـة                لالدعم االوروبي   

لت بوجوب ان تتحمل كافـة      وحذرت من عواقب استفحال األزمة السياسية وخطر انهيار السلطة و قا          . انتقالية
  .مسؤولياتها لضمان سير مؤسسات السلطة الفلسطينية) الدولية(االطراف 

أن الـدول   ،اللجنة الرباعية في لنـدن   بيانأضاف بعد تالوةكوفي عنان   أن  31/1/2006 سي ان ان وقالت
   .ها حماسالمانحة ستعيد النظر في مساعداتها للفلسطينيين في ضوء تشكيل حكومة جديدة تقود

وقـال   تخذها الرباعي الدولي،  احركة حماس انتقدت القرارات التي      أن   31/1/2006 48 عرب   وجاء في موقع  
سامي ابو زهري، ان اللجنة الرباعية كان يجب ان تطلب وضع نهاية لالحتالل والعدوان االسـرائيليين ال ان                  

ان اللجنة تعاقب الشعب الفلسطيني و ، العدوانتطالب الضحية بان تعترف باالحتالل وتقف مكتوفة اليدين امام 
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واضاف ان حماس حريصة على اقامة عالقات طيبـة مـع    .على ممارسته لحقوقه الديمقراطية وادالئه بصوته
 .الدول الغربية

  
  أولوية فرنسا امهال حماس بعض الوقت للتفكير .45

 فرنسا وأوروبا من نتائج قال مصدر فرنسي مطلع ان األولوية على صعيد موقف: ارليت خوري، باريس
االنتخابات الفلسطينية تقضي بمد اليد الى حركة حماس وفتح نافذة أمامها وامهالها بعض الوقت للتفكير في 

وميز المصدر بين هذه الشروط وبين  .الشروط الثالثة المطلوب تلبيتها بحيث تصبح شريكاً لالتحاد األوروبي
 كانت وتبقى خاضعة لشروط تتمثل بكيفية استخدامها والحرص على المساعدات األوروبية للفلسطينيين التي

وذكر انه ستكون هناك دائماً طرق اليصال هذه المساعدات، من دون ان يكون  .وصولها الى الشعب الفلسطيني
ورأى ان . وأكد حرص أوروبا وفرنسا على صيانة التعاون الدولي مع السلطة الفلسطينية. اتصال سياسي هناك

في الموضوع هو ان الجانب األوروبي وفرنسا يشجعان حماس على التقدم الى األمام والتحول الى شريك المهم 
  .سياسي واالندماج في اللعبة السياسية خصوصاً وان مصلحتها تقتضي ذلك

  31/1/2006الحياة 
  

  اوروبا تستطيع دفع حماس الى االعتدال: خبراء .46
روبا تستطيع دفع حماس الى تبنـي خطـاب معتـدل وتغييـر              اعتبر خبراء اوروبيون ان او     :اف ب ،  باريس

وفي هذا االطار، قال      .سياستها، انطالقا من كونهم الجهة الرئيسية التي تقدم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية           
مقرها مدريد اذا اوقف االتحاد االوروبي مساعداته، فقـد يواجـه           واغويري الخبير في مؤسسة الحوار الدولي       

وفي رأيه ان على االوروبيين ان يواصـلوا مـساعداتهم           .سبب بوضع اكثر تدهورا من الحال الراهنة      خطر الت 
تلك هي ايضا وجهة نظر اريك رولو المتخصص في         . المالية، ولكن مع ممارسة ضغط وفتح حوار مع حماس        

ل سياسـة بالغـة     وعنده ان تعليق المساعدة االوروبية سيشك      .شؤون الشرق االوسط والسفير الفرنسي السابق     
السوء الن الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن، االمر الذي سيتيح لحماس تحميل االوروبيين مسؤولية اخفاقاتها في               

واعتبر ان حماس في الحكومة مسالمة اكثر من حماس في المعارضة النها ال تستطيع ان تحيا مـن                   .الحكومة
ن الحصول منها على كل التنازالت المرجوة، وخـصوصا         دون المساعدة الدولية، وانطالقا من هذا الواقع يمك       

من جهته، قال بونيفاس مدير معهد العالقـات الدوليـة           .انها تضم جناحا معتدال مستعدا للتفاوض مع اسرائيل       
واالستراتيجية في باريس قد ينطوي الخبر السيء عن فوز حماس االنتخابي على خبر جيد يتمثل في انخراطها                 

ودعا االوروبيين الى ايصال رسالة لحمـاس مفادهـا ان نهجهـا            . ية مع تخليها عن االرهاب    في اللعبة السياس  
مرفوض وان عليها ان تسلك طريق التفاوض مع اسرائيل، بدل فرض عقوبات مالية تهـدد بافقـار الـشعب                   

بير االلماني،  وهذا السيناريو ايده بيرتيس مدير المؤسسة االلمانية علوم وسياسة، وفي رأي هذا الخ             .الفلسطيني
فان على الغربيين ان يقنعوا االسالميين الفلسطينيين بان الديموقراطية يمكن ان تكون ايضا نموذجـا بالنـسبة                 

بدورها، الحظت اللي خليلي االسـتاذة المحاضـرة فـي           .اليهم، بدل تعزيز االعتقاد انها ال تليق اال بالغربيين        
ان حماس ستنحو الى االعتدال في حال مورست عليها ضـغوط           مدرسة الدراسات الشرقية واالفريقية في لندن       

وتوقعت ان تدفع امور بسيطة مثل وضع العمال الفلسطينيين في اسرائيل، حماس الى التفاوض تلبية                .خارجية
  .لمطالب الشعب الفلسطيني

  31/1/2006الرأي األردنية 
  

  حماس فوز االدارة االمريكية بدأوا بتحميل عباس مسؤوليةفي مسؤولون  .47
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 محمود عباس لقراره السماح لحماس بدخول االنتخابات ىبدأت اصوات في امريكا تتصاعد وتلقي اللوم عل
 االرض في ىواعتبرت كوندوليزا رايس ان االدارة اخطأت كثيرا في تقدير قدرة حماس عل . الفلسطينية
 ان عددا من المسؤولين قالوا انهم وتقول نيويورك تايمز. قالت ال اعرف احدا لم تفاجئه االنتخابات، وفلسطين

وقالت صحيفة .  حماس عن سالحهاىلم يكونوا مرتاحين لقرار عباس ان االنتخابات يجب ان تعقد قبل ان تتخل
الفايننشال تايمز ان بعض مسؤولي االدارة االمريكية توقعوا فوز حماس، خالفا لتصريحات رايس وبعضهم 

ميني المحافظ الذي يؤثر علي ادارة بوش ال زال متمسكا بموقفه، حيث يقول ويبدو ان التيار الي . صدم بالنتائج
محلل من معهد امريكان انتربرايز اليميني انه ال تراجع عن االستراتيجية التي تسيدت مرحلة ما بعد هجمات 

 وكان عدد من النواب بمن .، واالن حماس في السلطة، مما يعني وجود نقاش وهذا تطور جيد2001ايلول 
اليستر كروك، المسؤول ولكن . فيهم هيالري كلينتون قد هاجموا دعم بوش النتخابات فلسطينية فيها حماس

 وقال ان حماس االن اكثر شرعية من اي حكومة في الشرق ،االمني البريطاني حذر من رد فعل مبالغ فيه
 . السالم في المنطقةىواي رد فعل انتقامي ضدها سيؤثر عل. االوسط 

 31/1/2006العربي القدس  
  

  هيومان رايتس ووتش تطالب حماس بوضع حد نهائي للهجمات ضد المدنيين .48
،  كل من خالد مشعلىارسلت منظمة هيومن رايتس ووتش امس رسالة ال .  مدنيين او تلحق اضرارا بهمىعل

ة لن تشن أي  المأل، وبدون إبطاء، أن الحركىتطالبهم فيها بأن يعلنوا عل وإسماعيل هنية محمود الزهار
 توسيع اطار الهدنة التي أعلنتها  وطالبت الرسالةهجمات تستهدف المدنيين أو تلحق أضراراً عشوائية بهم

حماس في وقت سابق، واإلعالن غير المشروط بأن الحركة سوف لن تستهدف المدنيين تحت أي ظرف 
 .مستقبالً

 31/1/2006القدس العربي 
  

 تدعم اإلرهاب"الفلسطينية في قائمة الدول التي مشروع قانون أمريكي يضع السلطة  .49
قالت مصادر إسرائيلية أنه يجري العمل على بلورة مشروع قانون أمريكي، ينص على أن السلطة الفلسطينية 

وجاء أن مشروع القانون، والذي لم تنجز صيغته النهائية بعد، يفترض أن  "!!ملجأ لإلرهابيين"قد تحولت إلى 
وتقود  .اً على إمكانية تحويل أموال أمريكية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الفلسطينيينيفرض تشدداً ملموس

ليتنان، -عملية التشريع رئيسة اللجنة لشؤون الشرق األوسط في لجنة الخارجية في الكونغرس، إليانا روس
م برئاسة حركة وذلك بهدف فرض القيود على عملية تقديم المساعدات للفلسطينيين لعزل أي حكومة ستقو

 !حماس
  30/1/2006 48عرب 

  
  بوش يدعو حماس للتخلي عن الكفاح المسلح .50

صرح جورج بوش امس ان برنامج حركة حماس الداعي الى تدمير اسرائيل يجعل من المـستحيل ان تكـون                   
واضاف ان حركة حماس قالت بشكل واضح انها ال تؤيد حق اسـرائيل فـي                 .الحركة شريكا في عملية سالم    

وتجنب  .جود وقلت بوضوح اننا لن نؤيد حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس طالما انها تعتمد هذه السياسة               الو
وقال نريد التعامل مع حكومة فلسطينية      . الرد بشكل صريح حول امكانية مقاطعة حكومة فلسطينية تضم حماس         

وقال ان القسم الثاني مـن      . اسرائيلتكون شريكة في السالم وليس مع حكومة  قد تكون نواياها المعلنة تدمير              
سلموا السالح وانبذوا االرهاب واعملوا على تنفيذ الوعود التي قطعت لسكان االراضـي             : رسالتنا لحماس هو  

  .الفلسطينية، واصفا بااليجابي عزم حماس على مكافحة الفساد وترميم قطاع الخدمات العامة
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  31/1/2006الرأي األردنية 
  

 اذ خيارات صعبةعلى حماس اتخ: رايس .51
قالت كوندوليزا رايس إن على حركة حماس اتخاذ خيارات صعبة للتأقلم مع الواقع بعد                : عثمان ميرغني  ,لندن
ونفت أن تكون اإلدارة األميركية ستقطع المساعدات اإلنسانية عن الفلسطينيين، لكنها أشارت إلـى أن                . فوزها

نفة على أنها إرهابية، فإن الحكومة األميركية ال تستطيع أن          األمر عندما يتعلق بدعم حكومة تديرها حركة مص       
  .تفعل ذلك

  31/1/2006الشرق األوسط 
  

  لندن ترفض تعهد حماس اإلفراج عن سعدات ورفاقه .52
رفضت لندن، امس، تعهد حماس باالفراج عن احمد سعدات ورفاقه المعتقلين في سجن اريحا بإشراف مراقبين                

نحن علـى   <<صحيفة ديلي تلغراف الى متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله          ونسبت  . بريطانيين وأميركيين 
  . علم ببيان حماس وال نرى ان هناك حاجة اآلن تدفعنا الى تغيير طبيعة المهمة التي نقوم بها في اريحا

  31/1/2006السفير 
  

 ضمانات أميركية وإسرائيلية لمصر بالتعامل مع حماس لو قبلت مبدأ الدولتين .53
 قالت مصادر مـصرية وفلـسطينية مطلعـة، أن          :  صالح متولي وسوسن أبو حسين وجمال شاهين      : هرةالقا

 حصلت على ضمانات أميركية وإسرائيلية بالتعامل مع حركة حماس، في حالة موافقتها علـى القبـول                 ةالقاهر
  .بمبدأ التفاوض على أساس دولتين

  31/1/2006الشرق األوسط 
  

 مع حماستويني اقترح مبادرة حوار  .54
تميزت الجلسة النيابية أمس بالمداخلة التي أدلى بها النائب غسان تويني، واقترح على الحكومة ان تقوم بمبادرة 
 .حوارية مع حركة حماس وان تمد لها يد المساعدة في الحوار الذي أعلنت انها ستقوم به او تنشده مع أوروبا

ماس في انتصارها الديموقراطي لثورتها الخضراء الرائعة من ان المقاربة البراغماتية التي قامت بها ح: وقال
شأنها ان تخلق أجواء فلسطينية إيجابية بالنسبة الى لبنان إذا أحسن اللبنانيون التعامل مع ما كان يبدو لنا تطرفاً 

ا االقتراح ونوه فؤاد السنيورة باقتراح تويني، وأعلن انه سيأخذ هذ .فلسطينياً وإذا به يتكشف عن اعتدال عظيم
ال شك في أن هذه هي مرحلة جديدة ويجب ان نؤيدها وان : وأضاف. بأبعاد إضافية في المرحلة المقبلة

أعتقد أن حركة : ولدى مغادرته الجلسة، قال .نساعدها وفي ذلك منفعة عربية قومية وأيضاً مصلحة لبنانية
جتمع الفلسطيني، وأعتقد أن المبادرة التي قمت حماس اآلن وبعد نتائج االنتخابات تمثل الشريحة األكبر في الم

 .بها مع األخ خالد مشعل يجب أن تتابع
  31/1/2006الحياة 

  
  األردن نحو فتح القنوات مع حماس  .55

بدت الحكومة األردنية خالل األيام القليلة الماضية تحت ضغوط الستئناف االتصاالت مـع حركـة               :   د ب أ  
وتلقت إشارات من سياسيين بارزين وكتاب بأن هـذا هـو الوقـت              . تحماس عقب فوزها الكاسح باالنتخابا    

وعبر األمين العـام لجبهـة       . المناسب لكي تعدل عن قرار سابق وتسمح بعودة ستة من قيادات حماس أبعدوا            



 

 20

العمل اإلسالمي حمزة منصور عن اعتقاده بأن القواعد المبدئية للدبلوماسية تحتم على الحكومة احترام خيـار                
   .  الفلسطيني واالتفاق على دعم حماس بوصفها ممثلهم الجديدالشعب

  31/1/2006البيان 
  

  السعودية وقطر تدعوان العالم الحترام رغبة الشعب الفلسطيني .56
دعت كل من السعودية وقطر المجتمع الدولي الحترام رغبة الفلسطينيين بعد فوز حماس فيما شددت الدوحـة                 

  . على حماس ضرورة التصرف بمسؤولية
 31/1/2006البيان 

  
  

   في التاريخ السياسي لحماسقراءة  .57
  يوسف صقر  
االنتصار الساحق الذي حققته حماس في االنتخابات التشريعية كانت نقطة تحول حاسمة فـي تـاريخ القـضية     
الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي، بل كانت اشبه بإعصار او زلزال ضرب المنطقة والعـالم، فـاهتزت       

  . ظمة، وأربكت دول، وقلقت عواصم عربية واجنبيةان
  

  أصداء وتداعيات 
 أننا ال   : في الواليات المتحدة االميركية اعترف جورج بوش بنزاهة هذه االنتخابات وشفافيتها، ولكنه اشار الى             

معارضـتها  ان الواليات المتحدة ال تزال علـى       : واكدت رايس . ندعم حزباً سياسياً يريد تدمير حليفتنا اسرائيل      
وفي باريس قال رئيس الوزراء ان الشروط االساسية كي تتعامل فرنسا مع اي حكومة فلسطينية، هي                . لحماس

ان عليهـا ان    .. من االهمية بمكان ان تفهم حمـاس      : وفي بريطانيا قال بلير   . نبذ العنف واالعتراف باسرائيل   
ن موراتينوس انه ينبغي احتـرام نتيجـة هـذه         وفي اسبانيا اعل  . تختار بين طريق الديموقراطية وطريق العنف     

. االنتخابات، وهي التي جرت بصورة سلمية ومثالية استطاع الشعب الفلسطيني من خاللها االعراب عن ارادته              
أما خافيير سوالنا فقال من جهتـه       .. ووصف رئيس الحكومة االيطالية ان الفوز المعلن لحماس سلبي جداً جداً          

نائـب   (وألمح النائب ايلمـار بـروك     . ع االتحاد االوروبي امام وضع جديد كلياً      إن فوز حماس يمكن ان يض     
وقال مندوب روسـيا    . الى إمكان قطع المساعدات االوروبية للفلسطينيين إذا لم تغير حماس سياساتها          ) اوروبي

ة تتعايش بـسالم    يد حالً سلمياً، وبالتالي إقامة دولة فلسطينية مستقل       ؤالى الشرق األوسط نتوقع من حماس ان ت       
هناك تناقض جوهري في حمل السالح والمشاركة فـي عمليـة ديموقراطيـة             : وقال انان . الى جانب اسرائيل  

  . وأنا واثق من ان حماس تفكر في ذلك. والجلوس في البرلمان
 جلالً  إن امراً : وفي اسرائيل كان لفوز حماس المدوي عاصفة عمقت االنقسام بين أحزابها وقادتها فقال نتنياهو             

هذا حدث تأسيسي أنشأ دولة االسـالم       : واضاف. وقع اليوم، فأمام انظارنا نشأت دولة حماستان التابعة اليران        
ان الشعب الفلسطيني قرر مـنح الـدعم لجهـات          : وقال عمير بيرتس  . المتطرف الملطخة ايادي قادتها بالدماء    

دد رئيس الحكومة االسرائيلية خالد مشعل باعتقالـه        متطرفة ال ترى في العملية السلمية عنصراً مركزياً، فيما ه         
  . ومحاكمته

وعلى الصعيد العربي فقد أعلن عمرو موسى ان حماس ستظهر وجهاً آخر وهي في الحكم عن الوجـه الـذي                    
وشدد الملك االردني على ضرورة العودة      . ووصف بوتفليقة االنتخابات باإلنجاز التاريخي    . تظهره في الشارع  

وقال عصام العريان قيادي في االخـوان       .  طاولة المفاوضات الستئناف العملية السلمية واستكمالها      السريعة الى 
  . ان فوز حماس هو بداية النهاية للمشروع الصهيوني: المسلمين في مصر
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 وال بد من االشارة الى التظاهرات التي دعت إليها فتح مطالبة قياداتها باالستقالة احتجاجاً على الصدمة التـي                 
تلقتها، ورافضة المشاركة في الحكومة الجديدة على الرغم من التطمينات التي اطلقها خالد مـشعل واالتـصال                
الهاتفي الذي اجراه مع محمود عباس مؤكداً االلتزام بالشراكة مع كل القوى الفلسطينية بمن في ذلك االخوة في                  

النتخابات، وااللتزام بالقانون والقبـول بـإرادة       فتح، وكان محمود عباس قد اكد ان على الجميع احترام نتائج ا           
  . ان االنتخابات تمت بنزاهة وشفافية ونطلب من الجميع احترام هذه النتائج: وقال. الشعب الحرة

كل هذا الغبار السياسي الكثيف الذي اثير وكل هذه التصريحات والمواقف التي اعلنت من مختلـف العواصـم                  
تصارها المؤزر في االنتخابات التشريعية، فلماذا كل هذا الضجيج وكل هـذه            والجهات احدثتها حماس جراء ان    

الجلبة؟ وما هي حماس؟ وكيف نشأت ومن انشأها، ما هو ميثاقها ومواقفها واالفكار التي انطلقت منها وآمنـت                  
  . بها؟

  
  ما هي حركة حماس 

عبية وطنية تعمل علـى تـوفير       وهي حركة مقاومة ش   . حماس هو االسم المختصر لحركة المقاومة االسالمية      
الظروف المالئمة لتحقيق تحرر الشعب الفلسطيني وخالصه من الظلم وتحرير أرضه من االحتالل الغاصـب               

  . والتصدي للمشروع الصهيوني المدعوم من قبل قوى االستعمار الحديث
ر عملي عن تيار شـعبي  وحماس حركة جهادية بالمعنى الواسع لمفهوم الجهاد، وهي حركة شعبية، إذ انها تعبي          

واسع االنتشار ومتجذر في صفوف ابناء الشعب الفلسطيني واألمة اإلسالمية، يرى في العقيـدة والمنطلقـات                
االسالمية اساساً ثابتا للعمل ضد عدو يحمل منطلقات عقائدية ومشروعاً مضاداً لكل مـشاريع النهـوض فـي                  

  . األمة
ا ومبادئها المستعدين لتحمل تبعات الصراع ومواجهة المشروع        وتضم حماس في صفوفها كل المؤمنين بأفكاره      

مجلـس  : ومثلها مثل اي حركة او تنظيم، فإن الهيكل للحركة يتكون من جهازين رئيـسيين همـا               . الصهيوني
. الذي يدير عمـل الحركـة     : والجهاز التنفيذي الذي يضع السياسات العامة ويقر الخطط والموازنات        : الشورى

  : ز التنفيذي من مجموعة من االجهزة والمؤسسات هيويتكون الجها
  . المكتب السياسي .1
  . المكتب االعالمي .2
  ). كتائب عز الدين القسام(الجهاز العسكري  .3
  . الجهاز األمني .4
  . مكتب شؤون الوطن المحتل .5
  . جهاز التنظيم والتعبئة الجماهيري .6
  . الناطق الرسمي ومقره خارج الوطن .7

  
  شعارها 

ويحيط بصورة القبـة    . ركة من صورة لمسجد قبة الصخرة تعلوها خارطة صغيرة لفلسطين         ويتكون شعار الح  
وقد كتب على العلـم     . علمان لفلسطين رسم كل منهما على صورة نصف قوس، ليظهرا كأنهما يحتضنان القبة            

ي اسفل القبة سيفان    االيمن عبارة ال إله إال اهللا، فيما كتب على العلم االيسر عبارة محمد رسول اهللا، ويتعانق ف                
وقد كتب تحت صورة المسجد عبارات ال إلـه         . يتقاطعان عند قاعدة القبة ثم يفترقان مكونين إطاراً سفلياً للقبة         

فيما تشير الخارطة الى موقف حمـاس       . إال اهللا محمد رسول اهللا تدليال على اسالمية القضية وعمقها العقائدي          
فلسطين بحدودها االنتدابية من نير المحتل، ورفض الحركة لحـصر          الثابت من ان الصراع يدور لتخليص كل        

  . 1967القضية في األراضي المحتلة عام 
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وحماس التي تخوض صراعاً مع محتل      . أما السيفان فهما يرمزان للقوة والنبل كما كانا دائما في العقل العربي           
وتها نحو خصمها الحقيقي دون لـين او        ال يراعي اي قيمة تتمسك في صراعها بقيم النبالة والشرف، وتوجه ق           

  . انحراف
  

  كيف تأسست؟ 
، وتزامن هذا التأسيس مع انطالقة االنتفاضة       1987 كانون االول    15تأسست حماس حسب بيانها التأسيسي في       

  : اما كيف تأسست ومن أسسها فيروي خالد الحروب في كتابه حماس حكايتها. الفلسطينية االولى
 نجح ستة اعضاء من الجهاد االسالمي في الهرب من سجن غزة المركزي، وقـاموا               1987في ايار من العام     

بعد هربهم بعمليات بالغة الجرأة ضد دوريات الجيش االسرائيلي وجنوده، واستشهد اربعة مـنهم فـي صـدام                  
يري، بهذا الحادث ارتفعت درجة الغليان الجماه     . عسكري مع كمين اسرائيلي في تشرين االول من السنة نفسها         

وخصوصا بعد اقتحام الجيش االسرائيلي لحرم الجامعة االسالمية في غزة التي تجمع فيها آالف الطالب فـي                 
  . تظاهرات كبيرة بعد تأدية صالة الغائب واطلق الرصاص عليهم فأصيب العشرات منهم

وفي السادس من كانون االول من العام نفسه قتل احد افراد الجهاد االسالمي مستوطنا اسرائيليا طعنا بالـسكين             
وحـدث  . في الميدان الرئيسي لمدينة غزة، وأعقب تلك الحادثة هيجان وحالة هستيريا في االوساط االسرائيلية             

طينيين في اثناء عودتهم من امـاكن عملهـم         في مناخ ذلك الهيجان ان قامت شاحنة اسرائيلية بدهس عمال فلس          
، التـاريخ   1987 كـانون االول     8كان ذلـك فـي      . االمر الذي اسفر عن استشهاد اربعة وجرح تسعة آخرين        

يومها ثارت التظاهرات الجماهيرية في منطقة جباليا التي ينتمي إليها ثالثة مـن             . الرسمي النطالق االنتفاضة  
  . رة الى المناطق االخرىالشهداء االربعة وانتقلت الشرا

 اجتمـع   1987في مساء اليوم الثاني لحادثة استشهاد الفلسطينيين االربعة، وتحديداً في التاسع من كانون االول               
، واعتبر الحادثة وردة الفعـل      )وقيل في منزل الشيخ احمد ياسين     (المكتب السياسي لالخوان المسلمين في غزة       

ة والمنتظرة لتجسيد القناعة باالنخراط عمليا فـي الـصدام ضـد االحـتالل              الجماهيرية عليها اللحظة المطلوب   
  . وتقديمها كأولوية

  
  البيان األول 

في ذلك االجتماع صيغ البيان االول لحركة المقاومة االسالمية واعتبر االجتماع اللقاء التأسيسي لحماس واعتبر               
 عبد العزيز الرنتيسي والطبيـب ابـراهيم        الشيخ احمد ياسين، والدكتور   : الحاضرون من مؤسسي حماس وهم    

والشيخ صالح شحادة ومحمد شمعة وعبد الفتاح دوشكان، وتم توزيع البيان في قطاع غزة يـومي                ) اليازوري
 واطلق البيـان تـسمية      1987 كانون االول    15 و 14 وفي الضفة الغربية يومي      1987 كانون االول    12 و 11

شيراً الى انه قد جاءت انتفاضة شعبنا المرابط فـي األرض المحتلـة             االنتفاضة على التظاهرات الجماهيرية م    
رفضا لكل االحتالل وضغوطاته، وجاءت لتفتح صفحة جديدة ولتوقظ ضمائر الالهثين وراء السالم الهزيـل،               
وراء المؤتمرات الدولية الفارغة، ولتعلن ان شعبنا عرف ويعرف طريقه طريق االستشهاد، طريق التـضحية،               

  . لعالم ان اليهود يرتكبون الجرائم النازية ضد شعبنا، وانهم سيشربون من نفس الكأسوليعلم ا
جرى تكليف احد اعضاء جماعة االخوان المـسلمين فـي          ) 1987شهر كانون االول    (وفي هذا الشهر بالذات     

، وشكّل  الضفة الغربية وهو جميل حمامي الخطيب في المسجد األقصى، بإنشاء فرع لحماس في الضفة الغربية              
حمامي حلقة الوصل بين الشيخ احمد ياسين في غزة وحماس في الضفة، وكذلك بين الـشيخ ياسـين وقيـادة                    

ويالحظ أن مؤسسي حماس هم من القيادات الشابة التي تحبذ االنخراط في االنتفاضة من              . االخوان في االردن  
وبعـد ان   . فها من االنتفاضة بالحـذر والتـردد      دون تردد، خالفا للقيادات االخوانية التقليدية التي اتسمت مواق        

ومع مرور الوقت صـار لهـا       . انخرطت حماس في نشاط االنتفاضة وفاعلياتها راحت تكسب صدقية متمادية         
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حضور سياسي فاعل ونشاط شعبي متعاظم وضمت الى صفوفها الكثير من االعضاء واالنصار ممـن ليـسوا                 
  . اعضاء في جماعة االخوان المسلمين

  
  االستقاللية نحو 

ومن المالحظ ايضا ان حماس وهي تسعى الى استقالليتها اتخذت خطوات موسعة بشكل مميز عـن جماعـة                  
االخوان المسلمين، ففي الوقت الذي شارك االخوان في البرلمانات في مصر واالردن، امتنعت حمـاس عـن                 

خوان حساسية تجاه سوريا وليبيا نجـد       وفي الوقت الذي يبدي فيه اال     . المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني    
وفي الوقت الذي تسارع بعض قيادات االخوان في الذهاب الى          . ان حماس توثق عالقاتها مع حكومتي الدولتين      

العراق للمشاركة في المؤتمرات الشعبية قبل حرب الخليج وبعدها نجد ان حماس امتنعت عن المشاركة في هذه                 
ل حرب الخليج رسالة خاصة الى صدام حسين أدانت فيها احتالل الكويت بل             المؤتمرات، حتى انها ارسلت خال    

اقامت جسوراً وعالقات مع الحكومة الكويتية اثناء ازمة الخليج وبعدها، وكان اول من قابـل الوفـد الـشعبي                   
  . الكويتي الذي زار عمان قبل اندالع حرب الخليج عناصر من حماس

  
  هيكلية حماس 

وبعد الحكم على الـشيخ احمـد       . دة حماس من سبعة اعضاء على رأسهم الشيخ احمد ياسين         تألفت منذ البدء قيا   
الرنتيسي قيادة حماس في غزة وعرف من القـادة         . سنة، تسلّم د   15 بالسجن المنفرد لمدة     1989ياسين في ايار    

بين االسالميين  النقابي حسين ابو قويك، اإلمام فاضل صالح، اإلمام حسن يوسف، الذين كانوا من              : في الضفة 
والمكتب السياسي الحالي للحركة يضم عدداً غير محدد من         . 1992المنفيين الى جنوب لبنان في كانون االول        

قادة حماس والسبب في ذلك كما قال المسؤول في الحركة، ان هناك اعضاء سريين، وربما يكون هؤالء هـم                   
 سنوات، ويحق لرئيسه ان يبقـى فـي منـصبه           4وينتخب المكتب السياسي مرة كل      . قادة الحركة في الداخل   

 خالد مشعل الذي يحمل الجنسية االردنية، ويتخذ        1996ويترأس المكتب السياسي حاليا منذ العام       . لحقبتين فقط 
وكـان  . 1997 ايلـول    25دمشق مقراً له بعد ترحيله عن عمان، حيث تعرض لمحاولة اغتيال اسرائيلية في              

، ولكن مدد له لفترة جديدة ربما بسبب صعوبة الظروف          2004 حماس في العام     يفترض ان تنتهي مدته لرئاسة    
موسى ابو مرزوق الـذي     .وخلف مشعل في هذا المنصب د     . واالوضاع التي تحول دون انعقاد مجلس الشورى      

 ويحتل ابو مرزوق اآلن منصب نائب رئيس المكتب         1995نحي عن منصبه هذا عند اعتقاله في نيويورك عام          
  . يالسياس

  : ومن اعضاء المكتب السياسي المعروفين ايضا وجميعهم من الموجودين في الخارج
ابراهيم غوشة الذي شغل منصب المتحدث باسم الحركة ورحل عن االردن لكنه سمح له بالعودة ليعيش مع                  

جاجـا علـى   أسرته مقابل عدم القيام بأي نشاط سياسي، رغم انه شارك في التظاهرة التي اقيمت في عمان احت             
  . اغتيال الشيخ أحمد ياسين

  . شغل منصب ممثل حماس في االردن الى ان وقع الخالف بينهما وجرى ترحيله: محمد نزال 
  . عماد العلي ممثل حماس السابق في دمشق 
  . رحل مع بقية زمالئه عن عمان: سامي خاطر 
وجمـال منـصور    ) غزة(تيسي  كل من عبد العزيز الرن    : ومن بين اعضاء المكتب السياسي غير المعلنين       

الملقـب  (ويحيـى عيـاش     )  في غـزة   2002اغتيل في تموز    (وصالح شحادة   ) 2001اغتيل في نابلس عام     (
والشيخ خالد محمد امـين الحـاج،       ) اغتيل كذلك (وعماد عقل   ) 1995اغتيل عام   (بالمهندس من كتائب القسام     

  ... محمود الزهار، سعيد صيام وغيرهم وغيرهم كثر.ود
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  جناح العسكري لحماس ال

هذا على الصعيد السياسي، اما على الصعيد العسكري فإن كتائب الشهيد عز الدين القسام محاطة بجـدار مـن               
كما ال يعـرف عـدد      . السرية وال يعرف من قادتها إال من تعلن عن اغتيالهم او مالحقتهم من قوات االحتالل              

ويرفض اي من مسؤولي حماس الخوض فـي اي         . دةاعضائها وهم يعدون باآلالف حسب معلومات غير مؤك       
وفي سابقة هـي  . 2005امر يخصها، ولكن جدار السرية العام الذي وضع في السنوات الماضية رفع في العام   

االولى من نوعها كشفت حماس عن هوية اعضاء مجلسها العسكري، وفي نـشرة خاصـة وزعهـا المكتـب                   
موقع االلكتروني تحديا للسلطة الفلسطينية في وقت تواجه ضغوطا         االعالمي وتعتبر النشرة التي وضعت على ال      

  . دولية لنزع سالح الجماعات المسلحة في غزة بعد االنسحاب االسرائيلي
وقال القائد العام محمد ضيف في النشرة التي وزع منها ربع مليون نسخة في غزة، إن حماس لن تتخلى عـن                     

وسـردت النـشرة المعنونـة فجـر        . إن كانت السلطة ام اسرائيل    سالحها وتوعد الرد على كل من يهاجمنا،        
وبحسب ما ورد في النشرة ننشر االسـماء        . االنتصار تفاصيل عمليات الكتائب السابقة والمسؤولين عن تنفيذها       

  : التالية
  . محمد ابراهيم السنوار، والملقب ابو ابراهيم، هو قائد منطقة خان يونس في كتائب القسام 
  . يم صالح ابو شمالة قائد منطقة رفح وجنوب القطاع وهو المعروف باسم ابو خليلمحمد ابراه 
  . رائد سعد المعروف بأبي معاذ، قائد الكتائب في مدينة غزة 
  . قائد الكتائب في شمال القطاع) ابو أنس(أحمد ناجي غندور  
  . أحمد سعيد الجعبري يشغل موقع مساعد القائد العام محمد ضيف 
  .كريم عيسى يشغل موقع مساعد القائد العام للكتائب محمد الضيفمروان عبد ال 

وتقول النشرة ان محمد السنوار     . نجا الجعبري من محاولة اغتيال قتل فيها اثنان من أبنائه وشقيقه وزوج ابنته            
نجا من ثالث محاوالت اغتيال إسرائيلية وهو شقيق يحيى السنوار مؤسـس أول جهـاز عـسكري لالخـوان                   

  . ن في قطاع غزةالمسلمي
  

  ميثاق حركة حماس 
 مادة وجاء في المـادة      36 صفحة توزعت فيها     40 أصدرت حماس ميثاقها وهو عبارة عن        1988 آب   18في  

  : األولى
اإلسالم منهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عـن الكـون والحيـاة             : حركة المقاومة اإلسالمية  

وفي المادة الثانية تؤكد الحركة أنها جناح       . صرفاتها، ومنه تستلهم ترشيد خطاها    واإلنسان، وإليه تحتكم في كل ت     
ولكن سرعان ما استقلت عن هذه الحركة كما رأينـا وصـارت لهـا              . من أجنحة اإلخوان المسلمين بفلسطين    

  . مواقفها وخصوصيتها في معالجة األحداث على أرض الواقع
وبرأيهـا أن   . الحتالل عن كل أرض فلسطين من البحر إلى النهـر         وقد طالبت حماس في هذا الميثاق بإزالة ا       

وهي ستعمل تحـت أقـسى الظـروف        . عبء التحرير يقع على األمة اإلسالمية، وفي المقدمة شعب فلسطين         
وترى حماس أن   . واستراتيجيتها ثابتة في العمل العسكري كطريق رئيسي للتحرير       . واألحوال لتحقيق األهداف  

الخطط والبرامج للتصدي للخطر الـصهيوني، هـو دون المـستوى المطلـوب، ودون              حجم الفعل من حيث     
ونص الميثاق في مادته السابعة على ان حركة المقاومة اإلسالمية تتطلع الى تحقيق وعد اهللا مهمـا                 . التطلعات

هم المسلمون  ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتل       : طال الزمن والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول       
يا مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي خلفي تعـال          : حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر        

  . فاقتله
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. وفي المادة الحادية عشرة، اعتبرت الحركة أرض فلسطين وقفا إسالميا بكاملها وال يحق ألحد التصرف بهـا                
  .  من الميثاق13فقا للمادة وال حل للقضية الفلسطينية إال بالجهاد وذلك و

تنظر حركة المقاومة اإلسالمية الى هزيمة الصليبيين على يد صـالح الـدين             :  من الميثاق  35وجاء في المادة    
األيوبي واستخالص فلسطين منهم، وكذلك هزيمة التتار في عين جالوت على يد قطز والظاهر بيبرس، وإنقاذ                

مر لكل معاني الحضارة اإلنسانية، تنظر الى ذلك نظرة جادة تستلهم منها            العالم العربي من االجتياح التتري المد     
فالغزوة الصهيونية الحالية سبقتها غزوات صليبية من الغرب وأخرى تترية في الشرق، فكما             . الدروس والعبر 

  . وهاواجه المسلمون تلك الغزوات وخططوا لمنازلتها وهزموها، يمكنهم أن يواجهوا الغزوة الصهيونية ويهزم
  

  الصراع حضاري ومصيري 
وفي مذكرة تعريفية أصدرتها حماس تشرح فيها رؤيتها لطبيعة الـصراع الـدائر بـين العـرب والمـسلمين                   
والصهاينة في فلسطين، وتقول إنه صراع حضاري مصيري ال يمكن إنهاؤه إال بزوال مسببه وهو االستيطان                 

ني العدواني مشروع مكمل للمـشروع الغربـي الـذي          فالمشروع الصهيوني االستيطا  . الصهيوني في فلسطين  
يستهدف سلخ األمة العربية واإلسالمية عن جذورها الحضارية، وتكريس الهيمنة الصهيونية الغربية عليها من              

  . خالل استكمال مشروع إسرائيل الكبرى، وفرض هيمنتها السياسية واالقتصادية عليها
  

  االستراتيجية 
ة الصراع مع العدو الصهيوني، وضعت حركة المقاومة اإلسالمية اسـتراتيجيتها فـي             انطالقاً من فهمها لطبيع   

  : مواجهة االحتالل الصهيوني االستيطاني لفلسطين على الشكل التالي
إن الشعب الفلسطيني هو المستهدف األول من االحتالل الصهيوني االستيطاني، وعليه يقع العبء األكبـر                .1

مل حماس على حشد طاقات هذا الشعب وتوجيهها نحو الصمود ومقاومة العـدو             لذلك تع . في مقاومة االحتالل  
  . الغاصب

ساحة المواجهة مع العدو هي فلسطين، والساحات العربية واإلسالمية هي ساحات نصرة ومؤازرة لـشعبنا                .2
  . الفلسطيني، وخاصة المخضبة بدماء الشهداء الزكية على مر العصور

  . طين يجب أن تظل متواصلة حتى النصر والتحريرمواجهة العدو ومقاومته في فلس .3
  . العمل السياسي في منظورنا هو إحدى وسائل الجهاد .4
  

  مواقفها الفلسطينية 
وحددت حماس، من خالل هذه المذكرة التعريفية التي نشرتها، مواقفها وسياساتها على كل الصعد الفلـسطينية                

  . والعربية واإلسالمية والدولية
  : سطينيعلى الصعيد الفل

ترى حماس ان ساحة العمل الفلسطيني تتسع لكل الرؤى واالجتهادات في مقاومة االحـتالل، وتعتقـد أن                  .1
وحدة العمل الوطني الفلسطيني غاية ينبغي على جميع القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية العمل من أجـل                

  . الوصول إليها
والفصائل العاملة على الساحة ورائدها في ذلك القاعدة        تسعى حماس الى التعاون والتنسيق مع جميع القوى          .2

  . نتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه: الذهبية التي تقول
وال مانع لديها من الـدخول      . إنجاز وطني ينبغي الحفاظ عليه    . ف.ت.م: حماس ليست بديالً ألحد وترى أن      .3

 بالعمل على تحرير فلسطين، وعدم االعتراف بالعدو الصهيوني         .ف.ت.على أساس التزام م   . ف.ت.في إطار م  
  . وإعطائه شرعية الوجود على أي جزء من فلسطين
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تعتقد حماس أنه مهما بلغت الخالفات في وجهات النظر واالجتهادات في ساحة العمل الـوطني، فإنـه ال                   .4
زاعات أو حل اإلشكاالت أو فرض      يجوز بحال من األحوال لكائن من كان أن يستخدم العنف والسالح لفض الن            

  . اآلراء والتصورات
تعتقد حماس أنه على الرغم من تباين الطرح السياسي للقوى والفصائل الفلسطينية، فإنها تستطيع أن تعمل                 .5

وقد بادرت  . بشكل مشترك وخاصة في مواجهة العدو وتصعيد المقاومة الشعبية المتمثلة في االنتفاضة المباركة            
م مبادرات في هذا الصدد لتكوين قيادة مشتركة لالنتفاضة، كما طرحت مـشروعا ألولويـات               حماس الى تقدي  
  . العمل الوطني

تولي حماس أولوية خاصة لتوحيد مجموعات وفصائل العمل اإلسالمية، وتؤمن بأن القواسم المشتركة بين               .6
  . هذه الفصائل أكبر بكثير من عوامل االفتراق

  . ع عن الشعب الفلسطيني من غير تمييز على أساس ديني أو عرقيحماس منظمة شعبية واسعة تداف .7
 مشروع ميثاق المشرق الفلسطيني وقدمته الـى        2005وتأكيدا على هذه المواقف فقد اقترحت في كانون الثاني          

الفصائل الوطنية واإلسالمية الفلسطينية كأساس إلجراء حوار داخلي يمهد الطريق لالتفاق على برنامج سياسي              
  . ي شاملوطن

  
  مواقفها العربية واإلسالمية 

  : على الصعيد العربي واإلسالمي
تتصل حماس بجميع الحكومات واألحزاب والقوى بغض النظر عن عالقاتها السياسية مع حماس وتتعاون               .1

  . مع أي جهة لديها االستعداد لدعم صمود شعبنا لالحتالل الصهيوني
  .  وال تتدخل في سياسات الحكومات المحليةحماس غير معنية بالشؤون الداخلية للدول، .2
تعمل حماس على تشجيع الحكومات العربية واإلسالمية على حل خالفاتها وتوحيد مواقفهـا ازاء القـضايا                 .3

القومية، لكنها ترفض أن تقف مع طرف ضد طرف آخر، أو أن تكون طرفا في أي محور سياسي ضد محور                    
  . آخر

  . المية وتبارك أي جهد يبذل في هذا المجالتؤمن حماس بالوحدة العربية واإلس .4
تطلب حماس من جميع الحكومات واألحزاب والقوى العربية واإلسالمية أن تقوم بواجبها لنـصرة قـضية                 .5

  . شعبنا ودعم صموده ومواجهته لالحتالل الصهيوني
  

  مواقفها الدولية 
  : على الصعيد الدولي

لدولية بغض النظر عن عقيدتها أو جنسيتها أو نظامهـا      تتصل حماس بجميع الحكومات واألحزاب والقوى ا       .1
السياسي، وال مانع لديها من التعاون مع أي جهة لصالح خدمة قضية شعبنا العادلة وحـصوله علـى حقوقـه                    
المشروعة، أو تبصير الرأي العام العالمي بممارسة االحتالل الصهيوني وإجراءاته القمعية الالإنـسانية ضـد               

  . شعبنا الفلسطيني
حماس ال تعادي أحدا على أساس المعتقد الديني أو العرقي، وال تناهض موقف أي دولة أو منظمة ما لـم                     .2

  . يمارس الظلم ضد شعبنا أو يناصر االحتالل الصهيوني في ممارساته العدوانية ضد أبناء شعبنا
ض حقـوق شـعبنا   تحترم حماس القرارات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية ما لم تصادر أو تنـاق   .3

  . المشروعة في وطنه وأرضه وحقه في الجهاد حتى التحرير وتقرير المصير
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ال تؤمن حماس بنقل ساحة المواجهة مع االحتالل الصهيوني في فلسطين الى أي ساحة دولية، وليس واردا                  .4
  . في خطة حماس العمل على ضرب المصالح والممتلكات األجنبية للدول

  
  ياسية موقفها من التسوية الس

  : أما موقف حماس من التسوية السياسية فتستند على عاملين اثنين على ما تؤكد المذكرة التعريفية وهما
 فهمها العميق لتركيبة العدو الصهيوني، وخلفياته الفكرية المستندة للتوراة والتلمود، وكتابـات مؤسـسي               :أوالً

مختار وشعار أرض بال شعب لـشعب بـال أرض،          الحركة الصهيونية، والتمسك بأرض الميعاد، وشعب اهللا ال       
 واتفاقيات كمب ديفيد، كـل      1949وإسرائيل الكبرى وإدراكا لعمق المكر الذي ترتب على اتفاقيات الهدنة عام            

ذلك يجعل حماس تعتقد بأن العدو الصهيوني يريد من التسوية السياسية، أن تكون محطة لالنطالق نحو مرحلة                 
ني التوسعي، وهو قادر على إنجاز ذلك نظرا الختالل ميـزان القـوى اإلقليمـي               جديدة من مخططه االستيطا   

  . الدولي لصالحه بشكل واضح وجلي
 إن مبدأ التسوية أياً كان مصدرها أو أياً كانت بنودها فإنها تنطوي على التسليم للعدو الـصهيوني بحـق                    :ثانياً

الفقهي في منظورنا، وبالتالي ال يجوز القبـول        الوجود على جزء من فلسطين، هو أمر يدخل في دائرة النظر            
به، فأرض فلسطين أرض إسالمية مباركة اغتصبها الصهاينة عنوة، ومن واجب المسلمين الجهاد مـن أجـل                 

  . استرجاعها وطرد المحتل منها
وبناء على ذلك، فقد رفضت الحركة مشروع شولتس وبيكر، ونقاط مبارك العشر وخطـة شـامير وخارطـة                  

وتعتقد أن أخطر مشاريع التسوية التي طرحت حتى اآلن هو مشروع الحكم اإلداري الـذاتي               . ألخيرةالطريق ا 
وخطورته ليس فقط في مضمونه الذي يعني اإلقرار بشرعية السيادة الصهيونية على جميع أنحـاء فلـسطين،                 

بل تأتي الخطـورة مـن      وتطبيع العالقات الصهيونية العربية وإطالق الهيمنة الصهيونية على المنطقة فحسب،           
رضا وموافقة طرف فلسطيني، وإن كان ال يمثل الشعب الفلسطيني تمثيال حقيقيا، حيث يعني ذلك إغالق الملف                 
الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حق المطالبة بحقوقه المشروعة أو استخدامه الوسـائل المـشروعة               

لفلسطيني من العيش في أرضه ووطنه، وما يترتـب     فضالً عن تكريس حرمان معظم الشعب ا      . للحصول عليها 
  . على ذلك من نتائج قد ال يقتصر تأثيرها على الشعب الفلسطيني فحسب، بل يتعدى ذلك للشعوب العربية

  : ونظراً لخطورة التسوية المطروحة، فقد تبنت الحركة موقفا يقوم على النقاط التالية
  .  اإلداري الذاتي واآلثار الملحقة المترتبة عليهتوعية الشعب الفلسطيني بخطورة مشروع الحكم .1
العمل على تكتيل القوى الفلسطينية الرافضة لمشروع الحكم اإلداري الذاتي والتعبير عـن مواقفهـا فـي                  .2

  . الساحات الفلسطينية والعربية والدولية
 االنـسحاب مـن     التي تدعمه بضرورة  . ف.ت.مطالبة فريق المفاوضات الفلسطيني والقيادة المتنفذة في م        .3

  . المفاوضات
االتصال بالدول العربية واإلسالمية المعنية ومطالبتها باالنسحاب من المفاوضات، والوقوف الـى جانـب               .4

  . موقفنا الرافض لمشروع الحكم اإلداري الذاتي
ـ   . هذا ما آمنت وتؤمن به حماس وعملت وتعمل له وقاتلت وما زالت تقاتل من أجله، منذ تأسست                 د أما اآلن وق

وصلت الى السلطة، بعد االنتصار الكاسح في االنتخابات التشريعية، فهل ستستطيع أن تحقق ما وعـدت بـه                  
  وتحرر فلسطين من البحر الى النهر؟. شعبها

  31/1/2006السفير 
  

  حماس الصعب واألصعب في تحديات .58
    فهمي هويدي
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أرادت لها الجماهير والمقادير قبلهـا      أما وقد اختارت حماس أن تخوض تجربة المشاركة في السلطة، في حين             
أن تمتحن بتولي زمام السلطة، فإن ذلك بات يفرض عليها أن تحارب على جبهتي التحرير والتغيير، واألولـى                  

  .هي األصعب، ألن صعوبات الثانية مقدور عليها في كل األحوال
)1(  

نها المرة األولى في التاريخ العربـي       ثمة بعد آخر في المسألة يضاعف من اهتمامنا بتجربة حماس، يتمثل في أ            
المعاصر، التي تتولى فيها حركة إسالمية مقاليد السلطة باالنتخاب الحر المباشر، ومن خالل إعمـال قواعـد                 

وهو أيضاً يختلف عما جرى فـي إيـران         . وهو ما لم تتمكن منه جبهة اإلنقاذ في الجزائر        . اللعبة الديمقراطية 
  .صلت القوى اإلسالمية إلى السلطة عن طريق االنقالب أو العمل العسكريوالسودان وأفغانستان، حيث و

 لمـا   لم يكن األمر مفاجئاً لنا خارج فلسطين فحسب، وإنما كان مفاجئاً أيضاً لحماس ذاتها، ومتجاوزاً بمراحـل                
ـ               . انتهت إليه استطالعات الرأي    ي وفي حدود علمي فإن قادة حماس توقعوا في البدايـة مـشاركة محـدودة ف

الوزارة، وتحدثت دوائرهم عن تولي حقائب التربية والتعليم والعدل والشؤون االجتماعية واألوقـاف، حيـث               
لكن الريـاح   . حرصوا على أن ينأوا بأنفسهم عن الوزارات التي تقتضي التفاوض أو التواصل مع اإلسرائيليين             

 حين اعتادوا على الوقـوف خـارج        إذ في . ووضعتهم في موقف مثير ال يحسدون عليه      . أتت بغير ما اشتهوا   
النظام، وإدانة كل ممارساته وتجريح شرعيته، فإنهم في اآلونة األخيرة طوروا موقفهم ووجدوا أن ثمة مصلحة                

لكن المقادير والجماهير دفعت بهم إلى ابعد ما تمنـوا  . ما في أن يدخلوا إلى الحلبة ويصبحوا شركاء في النظام       
ة على رأس النظام الذي جرحوه ودانوه، وربما وجدوا أنفـسهم علـى الطـرف    أو توقعوا، بحيث أصبحوا فجأ    

  .اآلخر من طاولة المفاوضات مع العدو الذي خاصموه وقاتلوه
منذ حدث الزلزال ووقعت الواقعة، انفتحت األبواب على مصارعها لتتدفق منها مئات األسئلة، التي اسـتدعت                

وإذا كان سيل األسئلة قد انهـال علـى اإلخـوان           . اعي واالقتصادي كل الملفات العالقة، السياسي منها واالجتم     
المسلمين حين فازوا بخمسة مقاعد في البرلمان فقط في مصر، حتى طلب منهم أن يقدموا حلهـم اإلسـالمي                   
إلنفلونزا الطيور والسحابة السوداء ومشكلة العجز التجاري، فلك أن تتصور كم ونوع األسئلة التي ألقيت على                

  .م في فلسطين منذ أعلن عن فوزهم بأغلبية مقاعد البرلمان وصاروا مرشحين لتولي السلطةنظرائه
كما حدث في مصر، فإن الخصوم والمنافسين استخدموا سالح التخويف لفض الجماهير من حول حماس، حتى                

 األولى  وسربت إحدى الصحف التي تصدر في لندن على صفحتها        . قيل انهم يسعون إلى إقامة دولة حماسستان      
عنواناً ذكر أن حماس فتحت الملف االجتماعي في حملتها االنتخابية في حين أن مضمون التقرير               ) 22/1عدد  (

خال مما يدل على ذلك، لكنه تحدث عن مخاوف بعض أهالي الضفة الغربية من أن تفـرض علـيهم حمـاس                     
خل حماس في حياتهم الخاصة فتجعل      في هذا الصدد نقلت الصحيفة قلق البعض من أن تتد         . مواقفها االجتماعية 

كما نقلت عن إحدى اإلعالميات قولها انها ستهاجر إلى البرازيـل إذا وصـلت              . كل شيء ممنوعاً باسم الدين    
هذا الموقف التخويفي استمر بعد ظهور النتائج، حيث خرجت علينا الصحيفة إياهـا يـوم               . حماس إلى السلطة  

  .النموذج الجزائري اصبح حاضراً في المشهد السياسي: ة أعمدة يقول بعنوان من العينة ذاتها على أربع27/1
)2(  

الصورة النمطية التي رسمها اإلعالم المضاد، جعلت من نموذج طالبان الممثـل الـشرعي الوحيـد للتطبيـق            
وقد استقرت تلك الصورة في األذهان، بحيث محت منها ما تضمنه الموروث الثقافي مـن منـاهج                 . اإلسالمي
وهو مسلك من الصعب افتراض البراءة فيـه،        . ات في اإلصالح، والتعامل مع الواقع تطويراً أو تغييراً        وتوجيه

ليس فقط ألنه يسقط من الذاكرة كل ما أفرزته الحضارة اإلسالمية من عطاء وثراء على مدار تاريخها المديد،                  
لكن أيضاً ألنه يعتبر نموذج طالبـان       ويوحي بأن تاريخ اإلسالم والمسلمين بدأ في تسعينات القرن المنصرم، و          

هو األصل، وما سبقه من تعاليم أو اجتهادات أو خبرات استثناء غير معتـرف بـه، فـي حـين أن طالبـان                       
  .ونظراءها هما الشذوذ واالستثناء الذي ال ينبغي االلتفات إليه، ناهيك عن القياس عليه
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حاول البعض إثارة الجدل حول الحريات الخاصـة،        يرفع من وتيرة الدهشة أن يستدعى الملف االجتماعي، وي        
األمر الذي يعبر عن خلل فادح في ترتيـب األولويـات، وال            . في بلد واقع تحت االحتالل وفاقد لحريته أصالً       

وهو ما إذا فهـم بالنـسبة آلحـاد    . يفسر إال بكونه نوعاً من السفه والحمق، الذي قد يرفع التكليف عن صاحبه          
  .وصمة في سجل أي جماعة مشتغلة بالعمل العامالناس، فإنه يصبح 

حماس في بيان تأسيسها عن مشروعها إلقامة الدولة اإلسالمية فـي فلـسطين،             قبل ثمانية عشر عاماً، انتقدت      
 كان عنوانها فلسطين المحـررة قبـل فلـسطين          1/11/1988وعبرت عن رأيي في مقالة نشرتها األهرام في         

ق باب الجدل حول هوية الدولة التي ال يعرف أحد متى ستقوم، حتى ال يثير               وفيها دعوت إلى إغال   . اإلسالمية
ورغم أن اآلخرين في فتح     . ذلك خالفاً في الصف الوطني، الذي ينبغي أن تحتل قضية التحرير رأس اهتماماته            

كوت عـن   وغيرها كانوا يتحدثون عن دولة علمانية في فلسطين، إال أنني تمنيت أن يبادر اإلسالميون إلى الس               
  .هذه القضية، حتى ال يدخلوا في تراشق وخالف مع غيرهم ال مبرر له وال جدوى منه

وقد سرني أن قادة حماس طوروا رؤاهم وانضجوا خبراتهم بعدما عركتهم الممارسة خالل فترة الثمانية عـشر           
 تجلى مثالً فـي     وهو ما . عاماً، حتى أصبح خطاب الحركة أكثر حرصاً على تجميع القوى وطمأنة المتخوفين           

 فـي رام اهللا مـساء       رد أحدهم على سؤال حول موقفهم من الحريات الخاصة، أثناء ندوة بثتها قناة الجزيـرة              
وإذا كان القرآن قد قدر أنه ال إكراه        . ، فقال إن اإلسالم علمنا احترام حريات الناس وخياراتهم        الخميس الماضي 

  .راه في أي شيء يتعلق بالدنيافي الدين، فأولى بذلك وأجدر أال يكون هناك إك
)3(  

ادري أن ثمة أسئلة كبيرة ومهمة مطروحة على حماس في الملف السياسي، الـذي يتمحـور حـول قـضية                    
وأتصور أن اإلجابة عن تلك األسئلة محل دراسة اآلن، سواء داخل صـفوف الحركـة، أو خـالل                  . التحرير

بالتالي فكالمنا في هذا الشق ينبغـي أن يؤجـل          . وطنيةالمناقشات الجارية مع رئاسة السلطة ومختلف القوى ال       
وما يهمني في اللحظة الراهنة هو لفت االنتباه إلى الكيفية          . حتى يتحقق التوافق حول تشكيل الحكومة وسياستها      

التي تعامل بها العقل اإلسالمي مع قضية التغيير التي يفترض أن تشكل المرجعية التي تهتدي بها حماس فـي                   
وقبل أن أتطرق إلى هذا الجانب اشدد على أن اكثر مشكالت الواقع الفلسطيني في الوقت                .لهذا الجانب تعاطيها  

. الراهن ال تتطلب بالضرورة عقالً إسالمياً، وإنما يكفيها وينهض بها أي عقل رشيد وضمير وطنـي مـستقيم                 
وتحرير البلد من االحتالل ومـا      وهو ما ينسحب على أهم قضايا الساعة المتمثلة في تحرير السلطة من الفساد              

وإذا ما احتاج أي تغيير أياً كانت وجهته إلى مرجعية إسالمية، فثمـة قواعـد                .سمي بترتيب البيت الفلسطيني   
ومبادئ استقرت في الموروث الثقافي والفقهي، هي على النقيض تماماً من الصورة الطالبانية الـشائعة، التـي                 

  .ة انقالبية، ال تبقي على شيء إال وتصبغه بصبغتها بين يوم وليلةتقدم مسعى التغيير بحسبانه مغامر
كنت قد كتبت في الموضوع منذ عقدين من الزمان تقريباً، مقالة نشرتها األهرام تحت عنـوان فقـه األفكـار                    

 واستعنت فيمـا كتبـت بدراسـة        1987والتغيير، نشرت الحقاً في كتاب التدين المنقوص، صدر لي في عام            
 وقدم فيها قراءتـه     1986وسف القرضاوي، نشرتها مجلة الدوحة القطرية في عدد أول كانون الثاني            للدكتور ي 

  :لموقف الفقه اإلسالمي من قضية التغيير، التي استخلص منها ثالثة مبادئ هي
 مبدأ الضرورات التي اعترف بها الشارع، وهو ما عبرت عنه بعض القواعد الفقهية، التي قررت مثالً               : أوالً* 
ولهـذا  . الضرورات تبيح المحظورات، وان الضرورة تقدر بقدرها، والحاجة قد تنزل منزلـة الـضرورة        : أن

وللعلم فإن الضرورات الشرعية ليست كلها فرديـة،        . المبدأ أدلته الشرعية العديدة، ولم يعد هناك خالف حوله        
اك ضرورات اقتـصادية وسياسـية      إذ إن هن  . فللمجتمع ضروراته، كما للفرد ضروراته    . كما قد يتوهم البعض   

وعسكرية واجتماعية، لها أحكامها االستثنائية التي توجبها الشريعة، مراعاة لمصالح البشر، التي هـي أسـاس                
  .التشريع اإلسالمي كله
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دفعاً ألعظم المفـسدتين، وارتكابـاً      . مبدأ السكوت على المنكر، إذا ترتب على تغييره منكر أكبر منه          : ثانياً* 
وبناء على هذا المبدأ قرر الفقهاء طاعة اإلمام الفاسق إذا لم يمكن خلعه إال بفتنة وفساد أكبر                 . ضررينألخف ال 
ذلك يعني أن التغيير ال يكفي فيه مجرد حدوث المنكر، بل ال يكفي فيه أيـضاً أن يكـون الفـرد أو               . من فسقه 

إلى أن التغيير يقود إلـى األفـضل، وتجنـب          وإنما األهم من هذا كله هو االطمئنان        . الدولة قادراً على تغييره   
وإذا لم يتحقق ذلك، فإن منطق الشريعة وحكمتها يدعواننا إلى القبول بالمنكر كما هو حتى               . حدوث ما هو أسوأ   

  .تتوفر شروط التغيير المنشود، وتصبح المصلحة راجحة على المفسدة
كما . إذ تدرج بهم في الفرائض    . ني مجتمعه األول  وهو مبدأ نهجه اإلسالم وهو يب     : مراعاة سنة التدرج  : ثالثاً* 

وكما انه حدث تدرج في التشريع، فإننا نستطيع أن نمضي على السنة ذاتهـا              . تدرج بهم في تحريم المحرمات    
  .ويكون هناك تدرج مماثل في التنفيذ

)4(  
الفلسطينية اختزلـت  إن كتابات كثيرة في عالمنا العربي تحدثت عن انتصار حماس وهزيمة فتح، وكأن القضية       

لكن قلة أدركت حقيقة أن المنتصر األول فـي المـشهد هـو الـشعب               . في المنافسة أو الصراع بين الطرفين     
الفلسطيني، الذي جسد بموقفه انتفاضة ثالثة انحازت إلى خيار المقاومة والصمود، وحققت إنجـازاً ديمقراطيـاً                

رغت الديمقراطية من مضمونها، وحولتها إلى قناع يـسوغ         رائعاً عجزت عنه العديد من الدول العربية التي أف        
وال ينسى في أي حديث عن اإلنجاز الذي تم انه ما كان له أن يتحقق إال فـي ظـل                    . استمرار احتكار السلطة  

الموقف النزيه الذي انحازت إليه قيادة السلطة، حين أصرت على إجراء االنتخابات في موعدها وفـي حريـة                  
  . فاجأ الكثيرين، بمن فيهم قيادات حماس ذاتهاكاملة، األمر الذي

لقد تحدثت إلى بعض قيادة حماس بعد إعالن النتائج، فوجدتهم مدركين لجسامة المسؤولية التي حملهـا إيـاهم                  
الشعب الفلسطيني، وبحاجة إلى عون الجميع ونصحهم، وإذ استغرب أحدهم التعليقات البائسة التي ظهرت فـي                

اللهم احمني من   : واصفاً إياها بأنها نيران صديقة، فإنه ردد على الهاتف الدعاء الشهير          بعض الصحف العربية،    
  .أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم

  31/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الثورة الصفراء؟ متى وكيف انتصار من وحي ثورة الديمقراطية الخضراء  .59
 غسان تويني

  ديمقراطية بثورتها الخضراء؟ مبروك لحماس انتصارها، ام انتصار ال
منعطف تاريخي غني باألمثوالت والمترتبات يجعلنا نتساءل، للشبه والقربى بين حمـاس وحـزب اهللا، متـى                 

 بمثل ما قاربت به حماس من الواقعية والعقالنية         حرب شبعا ينتصر حزب اهللا للديمقراطية وبها، وكيف يقارب        
 وتعلن فخرها بالديمقراطية في ظـل االحـتالل مـن           – الحتاللانتصارها كمقاومة خاضت انتخابات في ظل ا      

منطلق المقاومة، وها هي تتهيأ لتجاوزها الى تحمل المسؤوليات السياسية بتمهل وانفتاح ومن غير امالءات من                
  ! أحد

  ... يسوقنا الى طرح هذه االسئلة الطبيعية المؤتمر الصحافي الذي عقده خالد مشعل، وفي دمشق بالذات
دنا انه يجدر بالمقاومة اللبنانية ان تقرأ، بتمهل وانفتاح وتعمق، كل فقرة من نـص مـشعل، متـذكرة ان                    وعن

انتصارها بثورة صفراء كعلَمها يستحق ان يكون ديمقراطياً، كانتصار الثورة الخضراء التي كانت منها أعنف               
  !... وأكثر بذالً وأكثر تحرراً من االمالءات

ان الـشعب   : حزب اهللا، قيادة ونواباً ومقاومين، ان يتبنّوها هي هـذا القـول           التي يجدر ب  ولعل أهم األمثوالت    
حماس نجحت في   . يخطئ من يراهن على فشلنا    (...) الفلسطيني سيتوافق عبر الحوار على كيفية ادارة المعركة       
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عن استعداده لتوحيد    مشعلوفي هذا اإلطار بالذات، اعرب       . المقاومة وستنجح في السياسة واالصالح والتغيير     
  . السالح الفلسطيني ولكن بتوافق فلسطيني، وتشكيل جيش مثل كل الدول المستقلة السترداد الحق الفلسطيني

ترى، أال يجدر بالمقاومة اللبنانية ان تتطلع هي كذلك الى توحيد السالح اللبناني في إطار جيش يدافع مثل كـل      
   الدول المستقلة السترداد الحق اللبناني؟

 عن المقاومة الفلسطينية في هذا األمر، فيحرم الجيش اللبناني شـرف المـشاركة فـي                حزب اهللا ولماذا يتميز   
إال إذا كان يريد التشكيك في إيمان الجيش بهـذا          ... استرداد األرض التي ال تزال محتلة، أي شبعا ومزارعها؟        

  . الحق وبواجب الدفاع
ا ليت حزب اهللا يوظّف قرباه مع دمشق في جعلها تعترف بلبنانيـة شـبعا               ي: هنا مالحظة أولية آن أوان إبدائها     

ومزارعها كي يتسنى لنا ان نحمل الدولة مسؤولية استعادتها، بالديبلوماسية أوالً كما، عند الحاجة، بالمواجهـة                
ذلك، كما مـن    وقد أثبت الجيش اللبناني انه قادر على هذه المواجهة وال يتأخر حين ال يمنع عن                ... العسكرية

جانب المنظمات الفلسطينية التي اقتطعت الجنوب واضطرت الجيش الى الخروج منه خالل حـرب الـسنتين                
، حتى إذا ما اجتاحت اسرائيل الجنوب، وصوالً الى الليطاني، انتصرت على المقاومة ولم تجـد             1975-1976

نات وردها على اعقابها منتـصراً، رغـم        كما واجهها مرة من قبل، بل مرات في الستي        ... جيشاً هناك يواجهها  
  ! تفاوت التسليح

ولعله آن األوان ألن نذكّر المقاومة، الفخورة بما حررت من الجنوب، ان الديبلوماسـية اللبنانيـة هـي التـي                    
 عبر تجييش مجلس األمن وحمله على اتخاذ القرارين         1978اضطرت اسرائيل الى االنسحاب مما احتلت عام        

يذهما خالل ساعات بعد التصويت، فتشكلت قوة دولية لمراقبة االنسحاب الفوري، الذي توقف              وتنف 426 و 425
ويا لألسف عند حدود تمرد العقيد سعد حداد في مرجعيون بالتواطؤ مع اسرائيل وعلى رغم وجود المقاومـة                  

ا ومخالفاتها لكـل    الفلسطينية في محيطه حيث كان الشعب الذي نشأ منه في ما بعد حزب اهللا يشكو من سطوته                
  . نقول ذلك النه آن أوان المصارحة في كل ما يستوجبه الحوار االيجابي... قانون وشريعة

ومع ان القوات الدولية لم تكن تتمتع بصالحية استعمال القوة، فقد اقامت منطقة أماٍن وسالم في األرض التـي                   
اً  دور القوات الدولية بكاملها وهي ال تزال موجودة          كما نتناسى عمد  (تسلّمتها، وكلّفها ذلك شهداء للبنان ننساهم       

ومنطقة اليونيفيل  . من الجيوش الفرنسية وااليرلندية وااليطالية والغانية والفيدجية والنروجية وسواها        !) وعاملة
التي جلت عنها اسرائيل هي اضعاف اضعاف شبعا مساحة وسكاناً وخيرات ومياهاً، وهي اآلن تعيش وتنمـو                 

  . مناطق حزب اهللاثالية بالنسبة الى المناطق الخاضعة للحرب المستمرة ومنها في حاٍل م
  الى أين عملياً نريد الوصول من هذه االستذكارات والمصارحات؟ 

الى التشبه بما تريد ان تسعى اليه حماس من توحيد المقاومة والجيش، في التوجه والرؤية ولو من دون توحيد                   
  :  بالمستحيل اذا ما قاربناه من المنطلقات اآلتيةوهو أمر ليس. فوري للقيادة

ويجب ان يتصرفوا هكذا، وليس كأنهم مواطنون في بلد آخر          . ان المقاومين مواطنون في كل لبنان ومنه      : أوالً
  ! اسمه شبعا فحسب

للبنـاني   ينصان على ان من واجب القوات الدولية المساعدة في انتشار الجيش ا            426 و 425ان القرارين   : ثانياً
فماذا يمنع الرجوع الى المحاولة التي جـرت مـن قبـل            . في الجنوب وصوالً الى الحدود المعترف بها دولياً       

وفشلت ألن المقاومة الفلسطينية رفضتها، بل تصدت لها بالقوة، وكذلك القوات االسرائيلية والـسورية فـي آن                 
  واحد؟ 
يقان متوازيان السترجاع الحقوق واألرض والتوصل الى سالم        من التاريخ ان الديبلوماسية والمقاومة طر     : ثالثاً

والسالم، انسانياً، أفضل من الحرب وهو الطموح الطبيعي للشعوب ال بل يتالزم            . عادل وليس الى حرب دائمة    
مع النمو والتحضر، بينما الحروب الدائمة أقرب الى طبائع المجتمعات البدائية، بل هي حال تسود فيها شرائع                 

فماذا يمنع من التنـسيق بـين المقاومـة         . ب التي تسير بالشعوب الى حال عدمية، نيهيلية المنطق، هدامة         الغا
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والمفاوضة في نهج وطني متكامل مشترك، وفق السوابق التاريخية األعظم كما في أوكرانيـا منـذ الحـرب                  
ة منذ قرون فضالً عـن فيتنـام؟        العالمية األخيرة في وجه االجتياح األلماني، وكذلك بولونيا في مراحل متالحق          

في سياق هذا المنطق، وانطالقاً من سـوابق النجاحـات          . تلك هي طريق الشعوب الناضجة القوية والحضارية      
  : التاريخية، ننتهي الى تكرار االقتراح الذي رددناه مراراً وكرره سوانا كثيرون بشكل أو بآخر

، من لبنان وسوريا وممثلين للمقاومة، كما كان الحال في لجنة           نؤلّف وفد مفاوضة مشتركاً الستعادة شبعا     : اوالً
ويجري االتفاق داخل هذه اللجنة على هوية       . الهدنة السداسية التي لعلها ال تزال قائمة ويمكن اللجوء الى بعثها          

  . شبعا والمزارع المحتلة وحدودها
تحرير جنوب الجنـوب،    "ما الخط االزرق بعد   نطلب من األمم المتحدة تقديم  الخبرة في ترسيم الحدود، ك          : ثانياً

  . ثم رسم القواعد واألطر القانونية لمفاوضة اسرائيل
 الى شـرعية القـرار      242تجري المفاوضة مع اسرائيل بعد ذلك على أساس نقل شبعا من تحت القرار              : ثالثاً

425 .  
  مستحيل ان تقبل اسرائيل؟ 

 فتكون تلك ثورتنـا الـصفراء        ديمقراطياً -الواقعية المقنعة ثورياً  وهنا المجال امامنا لمثل     . ال نظن األمر كذلك   
وغني عن القول ان اشتراك حزب اهللا في الوفد المفاوض يبقي مجـال التهديـد               . مثيلة ثورة حماس الخضراء   

  ... السرائيل قائماً ولو ضمناً، أو بقدر كاٍف القناعها بالمفاوضة، من دون منعها بحرب
  : لقول ان المناخ الدولي مشجع ولو الختبار هذا المسلكغني عن ا... ثم... ثم

حماس ناشدت اوروبا الغربية التعاون معها في سياستها البراغماتية، وهي األوروبا ذاتها التي تعاود االنفتـاح                
  . على الحوار النووي مع ايران

ـ              –الزمن البعد  ة آخـر هـذه النافـذة        شارون ال يزال غامضاً في اسرائيل، وقد يتلقف أولمـرت أو أي خليف
للدخول في اختبار التعامل التفاوضي مع العرب عمومـاً         ...)  اللهي –وخصوصاً االشتراك السوري والحزب     (

فضالً عـن ان كـل       . وعبر ذلك الفلسطينيين قبل االنزالق الى مواجهة انتقال حماس وحكمها العتيد الى غزة            
الغيتويـة بعـد    ي تشير الى انه يئس مـن المواجهـة          رائيلالقراءات لألزمة التي يعيشها المجتمع السياسي االس      

انتصار حماس الديمقراطي واستحالة انقاذ المستوطنات التي اضطر الى هدمها حتى نبي الحرب الملك آريـك                
  . ولعله صار يؤثر تلّمس السالم على تصعيد المواجهة !!! شارون

  30/1/2006النهار اللبنانية 
  

 قليل من اإلدراك... مزيد من االرتباك: وقراطيحماس والتحول الديمتسونامي  .60
  خليل العناني

ى النخب أصاب تسونامي حماس، من بين ما أصاب، أطرافاً عربية عدة، بيد أن وقعه كان أشد وطأة عل
 .المارد من بين أنقاض باليةصعود حماس بالنسبة اليها أشبه بالعربية، التي بدا صعود 

فحسب الى الوقائع الجديدة التي ستُفرض على األرض من اآلن فصاعداً، صدمة الصعود الحماسوي، ال تعود 
 اإلسرائيلي، -وهو ما يشكل في حد ذاته ارتباكاً في رؤية بعض األطراف العربية لحسابات الصراع الفلسطيني

كثر من ولكن أيضا كونه جاء من بين ثنايا الجسد الهزيل لفتح، ما يوحي بإمكان تكرار هذه الصدمة مجدداً في أ
لذا لم يكن غريباً أن تلوذ أطراف عربية، للوهلة االولى، بالصمت، عسى أن يكون ما حدث غير . بلد عربي

صحيح، ولكن رويداً رويداً، وبعد امتصاص الصدمة األولى، خرج بعضهم عن صمته، مؤكداً أحقية الشعب 
داية هبوطها بفعل وضعها في مواجهة الفلسطيني في اختيار من يمثله، وممنياً نفسه بأن يكون صعود حماس ب

 .استحقاقات الداخل والخارج
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وفي كل األحوال، بدا األمر وكأن على النخب العربية أن تتجرع، بمرارة، كأس االنتصار الكبير الذي حققته 
حماس وهي النخب التي ساهمت بطريق غير مباشر في إحداث هذا االنتصار عبر غض الطرف عن استشراء 

 ذلك أن أحد مسببات فوز حماس أنه جاء من أصالب الميراث الجامد. ل أجهزة السلطة الفلسطينيةالفساد وتره
فتح، والتي لم يدرك قادتها مدى انحدار تأييدهم في الشارع الفلسطيني، وتحوله في اتجاه حماس، التي نجحت ل

 .طيلة عام الهدنة، في إعادة ترميم وجودها السياسي
 العربي في صدد وضع جديد لم يقابله طيلة أربعة عقود ونيف، وتحديداً منذ بدء اآلن، يقف النظام الرسمي

المقاومة الفلسطينية بجناحيها السياسي والعسكري منذ منتصف الستينات من القرن الماضي، احتكرت خاللها 
 ينفصل وهو وضع ال. منظمة التحرير وحدها، ومن بعدها السلطة الفلسطينية، حق التحدث باسم الفلسطينيين

. بحال عن تعقيدات العالقة الداخلية مع الحركات اإلسالمية المعتدلة التي تمتد في طول العالم العربي وعرضه
فمن شأن التعاطي العربي مع حماس، وهي الرمز القوي للحركات اإلسالمية النشطة، أن يرتب أوضاعاً جديدة 

ركاتها اإلسالمية، ال سيما أن نمطاً من هذه األخيرة ويضع ضغوطاً هائلة علي النظم العربية في العالقة مع ح
وهو . يحمل أجندة سياسية تقوم على اقتسام السلطة مع هذه النظم، بل االستئثار بها، إذا ما حانت الفرصة لها

وضع قد يصار إليه في أكثر من بلد عربي، تتمتع فيه قوى اإلسالم السياسي بأفضلية على القوى التقليدية من 
 .ين وقوميين وعلمانيينيساري

بكلمات، فإن تداعيات االنقالب األبيض لحماس من شأنه أن يحمل تحديات جديدة للنظم العربية، تضاف إلى ما 
 :هو قائم بالفعل، ليس أقلها ما يأتي

تحدي الشرعية، ذلك أن ما حدث، قام في جزء كبير منه على تآكل المصادر التقليدية للشرعية التي : أوالً
ذت عليها السلطة الفلسطينية، وهي إذا كانت كذلك مع فتح التي ظلت تحمل السالح في مواجهة العدو استحو

اإلسرائيلي ألكثر من ثالثة عقود، وما رتبه ذلك من مكانة خاصة ألعضائها ونخبتها في نفوس الفلسطينيين، 
الرفاه، يليها في مرحلة الحقة، نخب لم تؤسس شرعيتها إال عبر وعود بإنجاز التنمية وفما الذي قد يحدث مع 

 .نيل الحقوق السياسية، وكانت المحصلة بعد مرور أكثر من نصف قرن، أنها لم تفعل ال هذا وال ذاك
تحدي التحول الديموقراطي، ذلك أن التجربة الفلسطينية أطلقت رصاصة الرحمة على حجج تعطيل : ثانياً

موقراطية يمكن أن تنجح، حتي وإن جرت تحت وطأة االحتالل، الديموقراطية العربية، وأثبتت ببالغة، أن الدي
فما بالنا لو تمت تحت ألوية االستقالل؟ وعليه فال مفر من دوران العجلة، والقبول بحتمية تأصيل التحول 
الديموقراطي العربي، على نحو ما جري في فلسطين، ومن قبله في العراق، بحيث تصبح معايير النزاهة 

 .ديهيات أي عملية سياسية ناجعة في العالم العربيوالشفافية من ب
ألقت نتائج االنتخابات الفلسطينية بظاللها على طبيعة العالقات الرسمية بين الواليات المتحدة والعالم : ثالثاً

ذلك أن ما كان يخيل للواليات المتحدة بوصفه نصراً للديموقراطية . العربي، وما يمكن أن تؤول إليه األوضاع
حرية، بات يشكل مصدراً جدياً لتهديد أمنها، وذلك عطفاً على تصنيفها للحركات اإلسالمية، التي يتوقع وال

فوزها حال إجراء انتخابات نزيهة، بكونها حركات إرهابية، ما يؤكد أن إجراء انتخابات حقيقية وفق المعايير 
إسفين يدق في العالقات الوثيقة بين النخب ول  إلى السلطة، وهو ما يعد أاإلسالميين، من شأنه أن يأتي بالغربية

الرسمية والواليات المتحدة، ويبعث برسالة لهذه األخيرة كي تعاود تقويم عالقاتها مع هذه النخب، في مسألة 
 .الديموقراطية والحرية

إال على أثبتت التجربة الفلسطينية أن الفشل العربي في احتواء الظاهرة اإلسالمية لم يأت بالضرر : رابعاً
النخب التقليدية، وأن الءات الرفض لم تعد تجدي نفعاً في مواجهة المد اإلسالمي الذي استفاد حتماً من فشل 

 .هذا االحتواء، كي يزيد من مكاسبه بين جموع الناخبين
ي وعليه أثبتت تجربة اإلخوان المسلمين في مصر وفلسطين، أن ثمة خيارات محدودة أمام النظم العربية للتعاط

 :مع موجة المد اإلسالمي، وهي
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 أن يتعاطى مع الحركات اإلسالمية المعتدلة بإيجابية قد تفضي إلى قبولها الحقاً، إن لم تكن كشريك في 
السلطة، فعلى األقل االعتراف بحقها في ممارسة العمل السياسي، ما من شأنه غلق الباب في وجه الجماعات 

 .ر الداخلي في المجتمعات العربيةاإلسالمية المتشددة ونزع فتيل التوت
 أن تضخ جرعات إصالحية حقيقية في المؤسسات الحكومية والرسمية، تبدأ بفتح ملفات الفساد، فضالً عن 
إعادة ترتيب البيت السياسي للنخب الحاكمة بهدوء لتستطيع التواصل مع الشارع وتضمن والءه إبان أية عملية 

 .نيابية
الحاكمة في إعادة بناء الخريطة السياسية، فتقوى تيارات المعارضة باختالف  أن تنخرط النخب العربية 

انتماءاتها الفكرية والسياسية، اذ أن إحكام السيطرة على هذه التيارات ألقى بالشارع العربي في أحضان البديل 
 .اإلسالمي

  
 اإلسالمية، إن لم يكن حركاتهاء باختصار، لم يعد أمام النخب العربية الرسمية سوى أن تعيد تقويم مواقفها ازا

، فعلى األقل من أجل ضمان التحول  الديموقراطيةمن قبيل التحصين في مواجهة استحقاقات النزعة
  .الديموقراطي الهادئ الذي لن يمر وقت طويل كي يثبت نفسه في أركان النظام العربي الرسمي

  31/1/2006الحياة 
  

   حركة حماس ودوافع الفوز .61
 ررياض ابو بك

باألمس سطر شعبنا ملحمة تاريخية في ساحة الديمقراطية، وباألمس خرج ضوء الديمقراطية من أرض 
فلسطين المحتلة، ليعطي درساً للعالم بأسره وليسطع في سماء الدول معلناً ثورة جيل جديد، متحدياً كل رهان 

 .بير، وصالبة الفكر وديمومة الضميرإننا شعب يستحق الحياة، ويستقي من نبع اإلخاء وحرية التع :خاسر قائالً
هذه االنتخابات تمثل انقالباً سياسياً فكرياً، خاصة وأنها جاءت في ظروف إقليمية ودولية معقدة، وبعيداً عن 
تقييم النتائج فإن الناتج األهم هو الفوز الكاسح للديمقراطية في أرض فلسطين والذي تمثل جلياً في سالمة 

قبل النتائج بشكل ال مثيل له في دول المحيط العربي أو دول العالم أجمع، ومن ناحية العملية االنتخابية وت
 .أخرى النزاهة والموضوعية التي تبدت بأروع صورها

ولدى استقبال نتائج استطالع الرأي التي نشرها مركز جامعة بيرزيت، فإن هناك داللة واضحة على وجود 
م، وليس غريباً أن استطالع الرأي يحتمل وجود الخطأ لكن خلخلة ونسب عالية من األخطاء في التقيي

االستطالعات السابقة إلى مساء يوم االنتخابات أفقدت المواطن الفلسطيني الثقة في مثل هذه األرقام ما يعني 
 .إعادة هيكلية واستبدال مراكز استطالع الرأي بأخرى أكثر كفاءة ودقة وأقرب إلى الواقعية

لنتائج االنتخابات باألرقام الصحيحة وليس بالتنبؤات فوجئوا بل صعقوا بها، لكن المتتبع كثير من المراقبين 
للظروف المحلية في الساحة الفلسطينية يقترب من النتائج، فحماس تستحق أن تتوج فوزها نظراً ألنها ألول 

فصيل معارض بالتوقف مرة تخوض أو تجاري مبدأ االنتخاب وتخرج منه بالفوز، واآلن يستدعينا هذا الفوز ل
 على دوافعه وما الذي يدفع حماس إلى هذا الفوز وبهذه األرقام الخيالية؟

 ومنذ اختيار رئيس الوزراء 11/9/2000الدافع األول باعتقادي يرجع إلى الظرف الدولي المعاصر، فمنذ 
ء اليميني أو اليساري اإلسرائيلي شارون ومنذ انتخاب جورج بوش والعالم يتجه بكل مرافقه نحو التعصب سوا

إذ أضحت تتجه معظم خيارات الجمهور الدولي نحو متطرفي األحزاب وعصابات التطرف العسكري، ولدى 
اختيار مثل تلك الجماعات أخذت تعمق ثقة منتخبيها بها ولألسف عن طريق احتالل الدول من أفغانستان إلى 

 األميركية مصبوغة بالصبغة المناهضة للحركات العراق ولما كانت الحرب التي تقودها الواليات المتحدة
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اإلسالمية كان ال بد من الحرص على معالم الدين الذي يشهد هذه الهجمة الغربية والعربية أحياناً ما أدى إلى 
 .تمسك الفلسطينيين أو غيرهم بالحركات اإلسالمية الغيورة على الدين اإلسالمي

حركة السياسية والعسكرية، وقدرتها على اإلدارة االقتصادية واالجتماعية أما الدافع الثاني فيعود إلى إنجازات ال
والتماسك الداخلي ووجود الضابط الرئيس أال وهو الدين، فمنذ اتفاق أوسلو الذي يسميه معظم الفلسطينيين 

 شعبنا بالنكسة، استمرت حماس في محاربتها التفاقات التصفية، كما أن الكفاح المسلح وهو قد اعتبره أبناء
الخيار الوحيد في مواجهة اآللة العسكرية اإلسرائيلية فقد كانت الحركة رائدة هذا الكفاح وتقدمت في المجال 

 .العسكري بشكل كبير بالرغم من القيود المفروضة على أعضائها
اس حالة الدافع الثالث هو االختيار الدقيق لمرشحي الحركة سواء في القوائم أو الدوائر، فقد مثل مرشحو حم

تكاد تكون فريدة من السمعة الحسنة والتاريخ النظيف، وهذا ليس مدحاً للحركة بقدر ما هو قراءة للواقع، فقد 
ركزت الحركة على اختيار أشخاص لهم احترام عاٍل ورفيع في أذهان وعقول المواطنين الفلسطينيين، فقد 

ي ستتبناها األحزاب األخرى مستقبالً، كما أن مثالية تكون مثل هذه التجربة ذات أثر كبير في االستراتيجيات الت
الشخص تعتمد على تاريخه وال تأتي عبر فترة ضئيلة من الوقت بل تكون في غير صالحه ألنها ستعطي الناس 

 .فكرة على أن المثالية من باب الدعاية االنتخابية
النفس البشرية من قاعدة التبديل والتغيير والدافع الرابع ما يتعلق برغبة الفلسطينيين في التغيير، إذ تنطلق 

ويصعب أحيانا الثبات على وجهة نظر واحدة وهذا نابع من طبيعة الكون وديناميكيته وتقلباته المناخية 
والجيولوجية، لذا تميل معظم فئات المجتمعات إلى قلب أوراق الواقع ولو كان يمثل أعلى درجات الرقي، 

مثالً وميالً واضحاً نحو األلبسة التي من الناحية المنطقية تعتبر أسوأ ما يمكن، فاليوم نرى تغيراً في اللباس 
ومن هنا قد سئم المواطن الفلسطيني الوضع الذي استمر منذ أوسلو بال تجديد وال تغيير وهذا بالرغم من الثبات 

 .الفلسطيني العام سلطة ومواطنين في مواجهة مشاريع التصفية
لق بالطبقات االجتماعية، لم تكد تنجح االشتراكية أو الرأسمالية الفلسطينية في جذب والدافع الخامس ما يتع

المواطن الفلسطيني، فالبعض أدرك حقائق الفقر وبأن أغلبية الفلسطينيين هم من الطبقات الفقيرة، فبذا انطلقت 
ي جذبها، فشعارات حماس من قاعدة تجمع الجماهير الضائعة بين البرجوازية واالشتراكية والتي فشلت ف

التقرب من الفقراء تتطلب ممارسة وتاريخاً حافالً في هذا الشأن وليس جراً نحو االنتخاب، فلم تستطع األحزاب 
االشتراكية الفلسطينية في لم شملها من ناحية وطرح البدائل المقنعة من ناحية أخرى، هذا عدا التناقض الفكري 

ابع من مفهوم الدين الذي دت واقعاً يلغي التفرقة بين الطبقات وهذا نالملحوظ في برامجها، أما حماس فقد جس
 .حماس مولد الطاقة الرئيس لهاتعتبره 

لذا فقد اجتمعت هذه العوامل وغيرها لتحقيق الفوز العظيم لحماس، باإلضافة إلى آلية ترتيب العوامل والتخطيط 
فلم تخض الحركة انتخاباتها من انتخابات الرئاسة السليم، والذي انطلق من أدنى مستويات الهرم الفلسطيني، 

الفلسطينية، بل بدأت من الجامعات الفلسطينية ثم المؤسسات المهنية وأحياناً النقابية، ثم اتجهت نحو االنتخابات 
المحلية وأخيراً التشريعية، ما خلق واقعاً غريباً انتهى عند محطة الرئيس الفلسطيني، وبذا تكون حالة 

، وهنا يبرز أيضاً نموذج رائع للرئيس يزة بين الرئيس والحكومة المقبلةطية في فلسطين حالة متمالديمقرا
الفلسطيني في احترامه للديمقراطية ورغبته في تحقيق مطالب المواطنين الفلسطينيين بالرغم من االنتقادات 

 .لشرق األوسطالدولية الداعية لتغيير نمطية الديمقراطية لتعطيها صبغة خاصة بفلسطين وا
حماس في امتحان صعب بأسئلة متعددة ومتكررة وليس بإجابة نعم أو ال بل بعمل شامل لتحقيق اآلمال هنا تقع 

العريضة واألحالم التي ينتظرها المواطن الفلسطيني من حركة طالما انتظر وصولها إلى ساحة الصراع 
ة ستنعكس حتماً على حال الحركات اإلسالمية ومركز إدارته، وقدرة الحركة في التعامل مع الظروف المحيط

 .في المنطقة العربية التي تُعد في طور النمو
  30/1/2006الحياة الجديدة 
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  حماس إلى السلطة .62

  توفيق المديني  
 اعتقدت حكومة شارون، أنها وجهت ضربة غاية في القوة والقسوة إلى حماس، باغتيـال               2004في ربيع عام    

واعتقدت أيضا أنها تخلصت من ألد أعدائها، وأقصت حماس من          . د العزيز الرنتيسي  عب.الشيخ أحمد ياسين ود   
فبعد بضعة أشـهر مـن التـردد،        : بيد أن ذلك لم يحصل منه شيء      . المشهد السياسي الفلسطيني بصورة دائمة    

نـسبة  في الواقع، كان اإلسالم بال    . استطاعت حماس أن تتموقع من جديد في مركز المسرح السياسي الفلسطيني          
ليس اإلسالم وسيلة للـشرعنة  . إلى حماس أداة تعبئة استعداداً لحرب تحرير وطني أكثر منه ايديولوجيا سياسية         

وعلى الـرغم مـن أن      . بل إنّه عالمة فارقة عن منظّمة التحرير الفلسطينية عامة، وحزب السلطة فتح خاصة            
ة التابعة للسلطة الفلسطينية، إال أنها اسـتفادت        حماس هِمشت من قبل أوسلو، وحِوربت من قبل األجهزة األمني         

فقد قادت محاولة االغتيال الفاشلة لمشعل فـي األردن إلـى           . من مجموعة من األخطاء الصهيونية والفلسطينية     
إضافة إلى أن الركض وراء سراب السالم من جانـب     . إطالق الزعيم الروحي للحركة من السجون الصهيونية      

يقد إلى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، رغم كل التنازالت التي قدمتها الـسلطة للكيـان               السلطة الفلسطينية لم    
ألنها كانت تعتبر   . الصهيوني والواليات المتحدة، وقمعها للمعارضة خاصة حركتي حماس والجهاد اإلسالميتين         

  . أي مساس فلسطيني أمني بالتزامات أوسلو مساساً بالمشروع الوطني الفلسطيني
 األزمة االقتصادية الفلسطينية الناجمة عن عملية الحصار االقتصادي الذي فرضته حكومة شارون، جعلـت               إن

وهنا لعبت البرامج االجتماعيـة     . الشعب الفلسطيني يتجه نحو شبكة الجمعيات األهلية التي تتمتع بفاعلية كبيرة          
تي تقدمها حماس تمثل تناقضاً صارخاً مـع  إذ إن تشكيلة الخدمات االجتماعية والخيرية ال     . لحماس دورها أيضا  

تداعي وزارات السلطة وانعدام فعاليتها مع ما يصيبها من سياسة العقاب الجماعي الصهيوني التـي اسـتهدفت               
ففي الوقت الذي أدرك فيه الفلسطينيون حجم الفساد المعشعش في دوائر           . عزل المؤسسات الفلسطينية وتدميرها   

سها كبديل نظيف اليد يعكف علـى تقـديم المـساعدات للفقـراء والمعـوزين               السلطة كانت حماس تعرض نف    
) ممكـن (فمن حركة معارضة للسلطة وسياستها نجحت حماس في عرض نفسها كبديل سياسـي              . والمحتاجين

  .واجتماعي وعسكري وايديولوجي للنظام الفلسطيني الحالي
  31/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  لماذا فازت حماس؟ .63

  د العزيز  عمر عب. د
يمكن اختصار اإلجابة على هذا السؤال بكلمات بسيطة تتطلب الحقاً قدراً أكبر من التفكيك واالبتسار، فحمـاس             
فازت ألن كل األطراف ساهمت في تحقيق هذا الفوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فقد أسـهمت الـسلطة                   

اس من خالل إمعانها فـي التـشقق الـداخلي          الفلسطينية في ترصيف طريق النجاح االنتخابي الجماهيري لحم       
كانـت أول مـن      المترافق مع فساد ظاهر زكم األنوف، ومن المفارقات وسخرية القدر أن يديعوت احرونوت            

كشف مظاهر الفساد في السلطة الفلسطينية من خالل تحقيق صحفي مطول ومـدعم باألرقـام، ثـم تكـاثرت                   
  . واإلفساد كحال أجهزة السلطة العربية الموسومة بذات المحنةالحراب على أجهزة السلطة الملتبسة بالفساد

لقد أسهم كل ذلك وغيره في مساعدة حماس على نيل ثقة الشارع الفلسطيني، بل أن بعض الفتحـاويين رمـوا                    
بثقلهم لصالح حماس نكاية بالحكم والحكومة الفلسطينية، غير أن فتح تصرفت حتى اللحظة بمسؤولية وشجاعة               

 بنتائج االنتخابات، بل وتصل إلى حد جلد الذات واالعتراف باألخطاء والخطايا التي أوصلت إلى               وهي تعترف 
  .انحسارها الدراماتيكي في االنتخابات النيابية األخيرة



 

 37

وأسهمت إسرائيل أيضا في نجاح حماس من خالل منهج القمع واالغتياالت والمطاردات وجـرف األراضـي                
كانت اإلدارة األمريكية متساوقة مع ذات السلوك اإلسرائيلي من خالل دفاعها           وبناء جدار الفصل العنصري، و    

المستميت والمتواتر عن أخطاء المؤسسة اليهودية، فالواليات المتحدة دأبت على استخدام معيار واحد ووحيـد               
معها بـصورة   اإلسرائيلية والمتماهي   المعيار الناجم أساسا عن الرؤية      في موقفها مما يجري في فلسطين، ذلك        

عقائدية إيديولوجية متعصبة، والدليل أن اإلدارات األمريكية المتعاقبة دأبت على رفع الفيتو بحق أي قرار دولي               
  .يمس إسرائيل من قريب أو بعيد

لقد كان لحالة اليأس الشامل والظلم المركّب الذي أسهم فيه ذوو القربى قبل اآلخرين، باإلضافة إلى الوحـشية                  
وفي الحقيقة، بدت المقدمات قبل حين، فالحالة الفتحاوية مالـت          . ، أثر حاسم في ترجيح كفة حماس      اإلسرائيلية

للتأرجح عطفاً على ظهور فصائل قتالية مفارقة لمنهج القيادة، مرورا بالتوترات الداخلية في البيت الفتحـاوي،                
          اء عدم التنـسيق فـي أعـداد        ووصوال إلى لحظة االنتخابات عندما تمزقت أصوات المحسوبين على فتح جر

المرشحين في الدوائر االنتخابية، مما وفّر فرصة سانحة لحماس للنجـاح الكاسـح ووضـعها أمـام الحقيقـة                   
عليها أن تشكل الحكومة عطفا على األغلبية البرلمانية وتساوقا مع الموقـف الفتحـاوي الـرافض                . األصعب

اس مواجهة ملفات الداخل الثقيلة، باإلضافة إلى استحقاقات        للمشاركة في حكومة ائتالفية، وبالتالي فان على حم       
الخارج التي انبرت كالتنين، فقد اجمع الغرب بقضه وقضيضه على القبول باالنتخابات ونتائجها، لكن التعامـل                
مع حماس مرهون بذات الشروط التي قبلت بها فتح، وتبدأ سلسلة الشروط المسبقة باالعتراف بإسرائيل، ونبـذ                 

اب، والقبول بمرجعية اوسلو وخارطة الطريق، وهذه العناوين العريضة تحمل في طياتها سلـسلة مـن                اإلره
  .المطالب التفصيلية الزئبقية التي تبدأ بنزع سالح المقاومة وال تنتهي به

من الصعوبة بمكان استباق االحتماالت، غير أن إشارات حماس ترينا انها بدأت الشروع للتو في تدوير عمـل                  
  .سي يتناسب مع دورها الجديدسيا

  31/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  تساؤالت وآمال  ...  صعود حماس   في .64
  محمد المزعل

تؤمن بالديمقراطية     تتصدر السياسة حاليا بفضل صناديق االقتراع،        حتى تلك التي     يظن أن الحركات الدينية،      من
تأخذ هذه الحركات من الديمقراطية        تعبير واالعتقاد واالختالف،  تتصل بحق ال     اهم ألسباب بديهية،  الكاملة فهو و  

   . وهو كثير   ينفعها،   ما ال   ما تراه مناسبا وتلغي
  لجماعات تتحرك باسم الدين وترى في        واهللا أعلم،    الدين بقدر ما هو تشخص تقريبي،        ليس هذا القول تجديفا في    

باسـم العقيـدة       الناطق الرسـمي     ولديها وكالة حصرية باسم الدين هي     م األحوال أنها تحوز الحق المطلق       معظ 
يمس صميم المبادئ الديمقراطية نحن        يعارضها فهو ضد الدين وهذا       لالسالم أما من   !  الوحيد؟   والممثل الشرعي 

 منذ سنوات االستقالل    الغارقون   العلمانيون   والمسؤولونالسياسة     يعرفه المتبحرون في     البسطاء نعرف ذلك كما   
   . االستبداد والفساد   في

أعلـى     مـصر،    لبنان واالخوان المسلمون في      وحزب اهللا في     فلسطين،   في   فلم إذن تصعد حركات مثل حماس،     
يجيب على جزء كبير منه مـا          لكنسؤال مركب بل معقد      ..  ولم تتهافت عليها جموع الناخبين؟     ..  سلم السياسة؟ 

نـشرت رسـوما مـسيئة         التي   واشنطن وربما بعض الشيء الجريدة الدانماركية        يد االدارة اليمينية في      هتقترف
عن سبق اصرار وترصد وزاد المياه العكـرة وحـال موقـف رئـيس الـوزراء                 )  ص (للرسول الكريم محمد  

نشر ما تراه مناسـبا وحريـة          حق في اعتبر بعد رفضه مقابلة السفراء المسلمين أن للجريدة ال           يالذ   الدانماركي
جموع المنـددين      لقناة المنار التابعة لحزب اهللا أو مشاركته في           حظر بالده،    المسؤول الدانماركي    نسي  . التعبير
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  يـدري    أن الحرية طريق باتجاهين فساهم من دون أن           نسي  . حول المحرقة    نجاد   يبتصريحات الرئيس االيران  
لـم تـؤمن       جهود بوش لدفع الحركات االسالمية إلى الصدارة فهـذه الحركـات التـي               في   يدري    كان وربما 

قليلة فقط تعيش وتزدهر على أغبياء مثـل بـوش ورامـسفيلد ورئـيس الـوزراء                باالنتخابات حتى سنوات    
   . الدانماركي

سـقوط     فعت لتحسين فرص فتح االنتخابية في     د   ساعدت األموال االمريكية التي      انتخابات فلسطين األخيرة،     في
   . من أجل االستقالل   صدارة النضال الفلسطيني   في   وال تزال،   كانت،   رموز الحركة التي

مجرم الحرب شارون وعـصابته        دعم واشنطن الالمحدود لجزار صبرا وشاتيال،      :  لنجمع هنا عناصر حسابية   
الـضفة الغربيـة لتحـل محلهـا           تقلع على مدار الساعة في       لزيتون التي أشجار ا    من امثال موفاز وأولمرت،   

للعـرب     االسـتهداف العنـصري      العـراق،    فـي    تل العشوائي الق   صور سجن أبوغريب،     يهودية،   مستوطنات
ـ      للشعب السوري    التهديد بعقاب جماعي     مطارات الدول الغربية،     والمسلمين في    سؤوليه،بسبب حماقات بعض م

   ). يسمح المجال لذكره   وكثير مما ال  ( تغطية أنظمة مهترئة وتعويم حكومات الفساد 
مـؤتمر     فـي  أو البعـث       هتافات خرجت من مسرح العبث       تمجيد االرهاب،    ركات دينية، صعود ح  ..  الحصيلة

   . للمحامين العرب أصابت حتى الرجل نفسه باالشمئزاز
هذا النظام فرصة      الجديد ال تقل قدرا فقد أعطي        ا مسؤولون نعم ولكن مسؤولية النظام الدولي      يقول المنتقدون أنن  
   . ثر عدالة وأكثر رحابة وجاذبية للشعوب التواقة إلى الديمقراطية واالصالحتاريخية ليكون أك

يعتبـر     ارون وياسر عرفـات أو    بين ش    يساوي   يريد االصالح الذي     منطقتنا بالذات،    في   لنكن أكثر منطقية من،   
أقصر الـسبل للحريـة     يؤمن بأن خلق العداوات بين الشعوب العربية           سب الرسول جسرا نحو الديمقراطية أو     

   .. واالستقالل؟
  اعتبار العـرب     إن صعود حماس وحزب اهللا وإخوان مصر ليس على األرجح إال نتيجة لرفض النظام الدولي              

يجب توزيعها بين      غنيمة   معادالته الجديدة اعتبر على األرجح المنطقة العربية         ريكا في ش )  شعوبا بشكل رئيسي   (
   . بالطبع عبر تحالفات مشبوهة مع القائمين على مكونات تلك الغنيمة . القبائل المنتصرة

ية بكلمـات أخـرى     كانت السياسة أكثر حضار    . يفرقون عن ساسة ما قبل ذلك النظام         الجديد   قادة النظام الدولي  
 مـع الـشعوب     التعامـل    كانت أكثر أدبا النتيجة واحدة ربما لكنها كانت تأخذ بعين االعتبار ظروفا محلية في             

الغنيمة أما جماعة بوش وشارون فيدوسون على الكرامات على الهواء مباشرة تركوا الحياء فأحرجوا حلفاءهم               
يعرف البسطاء قبل المفكرين أنها ال تملك مـن علـم              ينيةيغضبوا أعداءهم وإال لما صعدت حركات د         قبل أن 

   . الغربية والعداء لالحتالل المهين   الوصاية   ا رفضاالدارة أو القدرة على الحكم شروى نقير معظم رأسماله
أو ممانعة كما هو المصطلح الـسائد          السلطة هو السؤال األهم حاليا أتبقى حركة رفض          ماذا ستفعل حماس في   

   .. والعالم من ورائهم؟   يطالبها الفلسطينيون،   أم ستصبح حكومة واقعية كما اليا ح
يطلـب     ركب اوسلو وخارطة الطريق كما       أم ستسير في     كما وعد قادتها،     ياتها العسكرية، عمل   هل ستستمر في  
   .. االسرائيليون؟

هذا  ..  جاءت بها إلى سدة السلطة أم ستنقلب عليها؟          أما األهم فهو ما إذا كانت ستحترم أصول الديمقراطية التي         
البال أن الحركة تبنت قبـل سـنوات           والعرب بشكل عام وفي      أذهان الشعب الفلسطيني،     يدور في    السؤال الذي 

يتزايد أن الحركة ستفرض مـدارس         الحديث   غزة من أجل فرض نظام ديني،         في   تفجير حانات ومحالت فيديو   
ظـل حـصار       ذلك ضرر على الفلسطينيين في       وفي  . يتالءم مع أفكارها     بما   لة وتقنن النشاط االقتصادي   منفص

   . خانق   عنصري   اسرائيلي
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بمرحلة ديمقراطية على   ال تبشر      غير المتوقع أن تتبين األمور قبل أشهر لكن تجارب أخرى لحركات دينية              من
   . األصول

االلتـزام بالتعدديـة       يأمل كثيرون أن تخيب حماس ظن الجميع وتضرب مـثال فـي              الشك مشروع هنا ولكن   
صحيح ولكن تلك الديمقراطيـة    .بسقف مرتفع جدا من المطال  . وحماية الحريات )  وهذا أهم  ( السياسية والفكرية

  يس كذلك؟جاءت بهم إلى الحكم أل   التي
  31/1/2006األيام البحرينية 

  
 طين والعرب يتفرجون في فلسىضجة كبر .65

 محمد صالح المسفر. د
حزب اخرج من السلطة في وضح النهار مطرودا بإرادة !! ضجة وأي ضجة هذه التي تحدث في فلسطين

شعبية بعد أن حكم سنين طويلة أثري بعض رموزه، لم يحقق هذا الحزب أي نصر سياسي يعتد به، ولم يجتث 
 وعود سياسية، من اوسلو إلي كوبنهاغن إلي ىعشر عاما عل األقل، عاشت فلسطين أثني ىفقر كوادره عل

مدريد إلي عواصم أوروبية وأخري عربية وأمريكية والحال هو الحال مزيد من تجريف األراضي وتسارع في 
 .إتمام بناء جدار الفصل واعتقال الناس وقتل القيادات البارزة في مقاومة االحتالل وما خفي كان أعظم

 بتأييد كوادره في االنتخابات التشريعية ناهيك عن العامة الذين هم ليسوا تابعين ألي حزب هذا الحزب لم يحظ
سياسي في فلسطين، وانبري تجار اوسلو وتفاهمات شرم الشيخ والعقبة يتباكون علي مستقبل الشعب الفلسطيني 

 علي أوراق وضعت بعد أن قال هذا الشعب البطل المجاهد كلمته في حق هؤالء التجار، قال بصوت صامت
فال أسير أطلق سراحه من كماشة . في صندوق محكم اإلغالق ال لهذه القيادات التي لم تحقق له أدني مطالبه

جيش االحتالل، وال مبعد عاد إلي وطنه وال شجرة زيتونة اقتلعت وأعيد غرسها، وال بيت هدمته عصابات 
أن الشعب رفض هذه السلطة بفكرها ورجالها ووعودها النتيجة .. وال.. قطعان المستوطنات أعيد تشييده، وال

ومشاريعها، لم يسِلم كرادلة ذلك الحزب بان مشاريعهم السياسية كانت مشاريع وهمية ال تبني دولة وال تردع 
خرج . عدوا وال تستقطب مناصرين لقضية هذا الشعب الذي كان يخدر عبر شاشات التلفزة بوعود عرقوبية 

 اآلخر أمام عدسات التصوير يتبادلون التهم ويحذرون العالم من المستقبل الذي لم يعد لهم الكرادلة واحدا بعد
دور في صياغته في فلسطين، خرجوا علينا يقولون بأنهم لن يشاركوا في أي سلطة تأتي ما لم يكن لهم في 

كل الدعم المالي برنامجها السياسي القول الفصل، خرجوا علينا وكأنهم يوحون إلي الدول المانحة بوقف 
 .والسياسي للشعب الفلسطيني عقابا لهذا الشعب لجرأته في التصويت لحزب غير حزبهم

في معظم دول العالم حزبان أو ثالثة تتنافس هذه األحزاب للوصول إلي سدة الحكم، وكل فترة زمنية تجري 
بية يستعدي علي بلده وأمته انتخابات بفوز احدهم وبفشل اآلخر ولم نجد أن من فشل في الحصول علي األغل

 .والعالم مثل ما فعل األخوة في فتح عندما فشلوا في االنتخابات
لقد راح احدهم يقول إن الدول المانحة لن تدفع للسلطة الفلسطينية ما التزمت به تلك الدول سابقا الن حماس 

الفلسطيني راح حزب الكرادلة أصبحت في سدة الحكم، وبدال من أن تستخدم هذه النتيجة لصالح العمل الوطني 
واندفعت اإلدارة األمريكية نحو تجفيف المنابع المالية . يستعدي علي حماس العالم وخاصة الدول المتاحة

للشعب الفلسطيني وتبعتها جماعات سوالنا في بروكسيل وكذلك فعلت حكومة العدو اإلسرائيلي في االستيالء 
 .لقادمعلي حقوق السلطة الواجبة الدفع الشهر ا

كنت أتمني أن أري التهاني من فتح تنهال علي حماس وتناشد منظمة فتح العالم كله أن يمد يد العون والمساعدة 
ولكن مع األسف الشديد راحوا علي كل الصعد يحرضون العالم أو يوحون له بعدم . للسلطة الفلسطينية الجديدة

 .حظيت بتأييد شعبي فلسطيني منقطع النظيرتقديم المساعدات المادية والسياسية لحركة حماس التي 
)2( 
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؟ حقا، إن الكرة في ملعب الدول العربية القادرة علي التأثير ور العربي المطلوب في هذه الظروفما هو الد
سياسيا واقتصاديا ومعنويا في هذه المسألة، وأتمني من اهللا أن ال يضيعوا هذه الفرصة العظيمة كما أضاعوا 

حماس للقضاء علي ن يؤدي في هذه الحالة هو مناصرة في اعتقادي أن الدور الذي يجب أ. فرصا كثيرة سابقا
الفساد والمفسدين ومناصرتها ودعم مواقفها وبرنامجها السياسي الذي يتحدد بانسحاب القوات اإلسرائيلية إلي 

 وإطالق كافة المعتقلين  وإعالن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس67عام حدود الرابع من شهر حزيران 
وتسوية قضية الالجئين طبقا لقرارات الشرعية الدولية، والتعهد بدفع تعويضات لكل ما هدمته إسرائيل خالل 
اجتياحاتها المتكررة ألراضي الضفة الغربية وغزة، وهناك سوابق لمثل هذه التعويضات أرست قواعدها 

قي تلك التعويضات حتي هذه الساعة عن أفعال يدعي اليهود وحددت قيمتها إسرائيل مع المانيا وما زالت تتل
 .أنها حدثت ضدهم منذ اكثر من ستين عاما

لقد حان الوقت للزعماء العرب لتفعيل مبادراتهم السلمية وكان اخرها مبادرة الملك عبد اهللا آل سعود في قمة 
ي االنتخابات إلي زاوية ضيقة يجعلها بيروت العربية، كما أنبه إلي مخاطر الدفع بحماس بعد فوزها بجدارة ف

 .تتخذ مواقف متشددة دفاعا عن مشروعها السياسي وعن الناخبين الذين بايعوها طبقا لذلك المشروع
إن النظام العربي في حاجة ماسة جدا لمناصرة حماس وتفعيل دورها في فلسطين في هذا الزمن، وذلك 

ان . علي كثير من هذه األنظمة العربية وخاصة مصر والسعوديةلتخفيف الهجمة التي تشنها اإلدارة األمريكية 
مخاطر تجويع الشعب الفلسطيني بقطع المساعدات الغربية عنه الجبار منظمة حماس بتقديم تنازالت أمر ال 
يخدم األنظمة العربية، وعلي ذلك فاني أناشد الحكومات العربية التي حباها اهللا بسعة في المال أن تسد حاجة 

ب الفلسطيني وال تخضعه للحاجة المذلة، ونذكر هذه األنظمة بأنها قدمت مساعدات مالية وعينية إلي الشع
الحكومة األمريكية تقدر بمليارات الدوالرات عندما تعرضت بعض مدنها للكوارث الطبيعية، وقدموا أمواال 

 تحتاج إلي مساعدات من دول  وكما نعلم أن أمريكا دولة فاحشة الثراء وال9/11طائلة لخسائر أمريكا في 
 .العالم الثالث، أما الشعب الفلسطيني فانه في أمس الحاجة للدعم المادي والمعنوي والسياسي
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