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  ترد بمضاعفة عددها حماس غير شرعية وعباس يعتبر القوة التنفيذية 
العالقة بين حركتي فتح وحماس أن : غزة ورام اهللا من  مراسلها  محمد يونس عن7/1/2007 الحياة نشرت

شهدت امس تدهوراً جديداً مع اعالن محمود عباس اعتبار القوة التنفيذية قوة غير شرعية وخارجة عن 
ا االساس، ما لم يتم دمجها فوراً في االجهزة االمنية الشرعية سيتم التعامل معها على هذأنه القانون، و

 بإعالن ناطق باسمها انه تقرر بموافقة مبدئية مما دفع األخيرة للرد. المنصوص عليها في القانون االساسي
كما ردت وزارة الداخلية .  الى إثني عشر ألف عنصر بدءاً من االسبوع المقبلهاصيام زيادة عددسعيد من 
اعتبرت فتح  ومن جهتها .القوةهذه  ان قرار عباس متعجل وانها ستواجه بالقوة اي مساس بأفراد ،ولبالق

   . ان القرار تخطيط لزيادة جرائم القتل السياسيها عنصر تحدي لقرار عباس، وقال ناطق باسمالداخليةقرار 
يقدمها اي من فتح او حماس للجمهور أياً تكن الرواية التي هذا الوضع القائم دفع البعض إلى اإلشارة إلى أن 

 تورطتا في عمليات قتل ميداني يصعب االتفاق على طي صفحتها، خصوصاً ان بعضها همافإن المؤكد ان
يخشى كثيرون فيما . ويتوقع مراقبون حدوث المزيد من التدهور .طاول قيادات ذات نفوذ تنظيمي وعائلي

 .عة للطرفين بعد قرار اعتبار القوة التنفيذية غير شرعيةمن حدوث مواجهة شاملة بين اجهزة االمن التاب
أوضح ان هذا القرار     أن عباس    :وكاالتو فايز أبوعون     عن مراسلها  7/1/2007 األيام الفلسطينية    وأضافت

يأتي في ضوء استشراء حالة الفلتان االمني، وارتكاب الـمزيد من جرائم االغتيال التي طالت عـدداً مـن                  
وكوادره، ولـم تستثن الـمواطنين بمن فيهم االطفال، واخفاق الهيئات واالطـر           فلسطيني  الشعب  المناضلي  

من جهتـه، رفـض      و .االمنية القائمة في فرض احترام سيادة القانون والنظام العام، وحماية امن الـمواطن           
ة االمنيـة   ، وقال إن القوة التنفيذية شرعية وقانونية وهي تندرج ضـمن االجهـز            عباسإسماعيل هنية قرار    

 جاء بسبب تحريض ما أسماه بالتيار االنقالبي، وكأنـه           القرار نأ اعتبر خالد أبو هالل،       كما .لداخليةلالتابعة  
بعض لـم   ال إنه على ما يبدو فإن        قائال، وأضاف . الستهداف عناصر القوة التنفيذية وقتلهم     همضوء أخضر ل  

اية المشروع الوطني والقبض علـى العديـد مـن           في بسط األمن للمواطنين وحم      القوة ترق لهم فكرة نجاح   
 منذ تأسيسها وخاصة من قبل رايس، وأولمرت،        ى القوة التنفيذية  الحرب أعلنت عل  أشار إلى أن    و .اللصوص

  القوة التنفيذيـة   باسم إلى ذلك أعلن المتحدث      .عباسوبعض الجهات الفلسطينية، والشخصيات العاملة بمكتب       
وفق سجالت رسمية، لالنتهاء من هذا األمـر        زيادة أفراد القوة     أمس، بتجهيز     شرع ابتداء من مساء    أنه قد   

بالسرعة الممكنة من أجل أن تأخذ مباركة وزير الداخلية، ومجلس الوزراء الذي سيرفع فيما بعـد القـرار                  
لـشارع   تلبية لرغبة ا   ، إنما هو   أن يكون هذا اإلجراء جاء رداً على قرار عباس         يافان .عباس للمصادقة عليه  ل



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 4ص  |   595: العدد   |   7/1/2007 حداأل: التاريخ

 اتصاالت كثيرة مـن المخـاتير       تهايطالب القوة التنفيذية بتوسيع قاعدتها، بعد أن تلقت قياد         الفلسطيني، الذي 
والشخصيات التي ناشدتها باستيعاب أبنائها، ونشر قواتها بشكل أكبر في ظل عجز األجهزة األمنية القائمـة                

 استيائها من مساواة أبو هـالل بـين أولمـرت          عبرت عن أما فتح فقد    . على حماية الشارع من حالة الفلتان     
، معتبرةً ذلك يعبر عن عقلية جنونية، في إطار منظومة مفـاهيم مريـضة، يقـود                عباسوالعاملين بمكتب   

  .واضعوها فلسطين إلى قبرها المحتوم
 ان حماس أعتبرأحمد عبد الرحمن أن :  وفا ونقال عنرام اهللا من 7/1/2007 الحياة الجديدة وجاء في

، لحركة كتشكيل لهاجاوزت من خالل ما تقوم به القوة التنفيذية من جرائم كل الخطوط الحمر وال بد من حلت
نبيل عمرو ومن جهته أكد  .ن جزءاً من االجهزة االمنية كما قررت لجنة المتابعة الوطنيةوتكداعيا إلى أن 

ت الخاصة ولم تلتزم بالعمل األمني وفق ان القوة التنفيذية أخذت ومنذ اليوم األول لتشكيلها وضع الميليشا
ال أحد يتربص  أن وأضاف.  أن يتخذ مثل هذا القرارعباسالمنظومة الفلسطينية الرسمية وبالتالي كان على  

 من قبل لجنة المتابعة التي تقوم بدور يهاناك أكثر من مخالفة سجلت عل، حيث أن هوالعكس هو الصحيحا به
ال أحد  إال انه أردف قائال، أن . أو حلها وعدم التعاطي معهاهاأوصت بسحبحيادي في التهدئة وهي التي 

 الوحيدة المسؤولة عن كل ما يجري من فلتان أمني فهناك تراكمات عديدة وبالتالي فإن األمر ال هايقول إن
 . اآلنيتعلق بحل جذري لمشاكل في قطاع غزة وإنما نوع من الترتيبات الضرورية للتقليل من التوتر القائم

 القوة التنفيذية أن تقيم وزنا لموقف لجنة المتابعة التي حملتها المسؤولية الكاملة عما يجري ىيجب علكما 
  .في غزة
 عبـاس  ال يحق ل   ه ان كدا إلى ان أبو هالل      :وكاالت نقال عن    غزة من   7/1/2007 الخليج اإلماراتية    وأشارت

من دون التشاور مع الحكومـة ووزيـر   ه إلتخاذ القرار مبديا أسف، ذ هكذا قرارحسب القانون والدستور اتخا  
  . الداخلية والرجوع إلى القانون

 القوة التنفيذية شـكلت بقـرار مـن        ذكر بأن  أبو هالل    إلى أن : غزة من   7/1/2007 الشرق األوسط    ولفتت
 بعد اتمـام    الحكومة وبعلم وموافقة رئيس السلطة لمساندة األجهزة األمنية ثم لتصبح ادارة عامة في الشرطة             

غازي حمد أعلن أيضا أن قرار عباس خطأ ال يساعد في إنهـاء              كانمن جهته   و .دورات التدريب الشرطي  
  .التوتر
وصف قرار عباس، بأنه محاولـة       سعيد صيام أن  : غزة من   7/1/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد

وصف  كما   .د أبناء الشعب الفلسطيني   ض للتغطية على ممارسات غير قانونية، قامت بها أجهزة أمنية أخرى         
أن دمج القـوة    وضح  وأ .غير ملزم للحكومة  ه  يتنافى مع قانون قوى األمن الفلسطيني، معتبراً أن        القرار بأنه 

مع باقي األجهزة األمنية لن يحل القضية ألن هذه األجهزة فيها من الضعف وتعدد الوالءات ما يشكل عبئـاً                   
 على استعداد لصياغة األجهزة األمنية      أنهوأضاف   .داخل الساحة الفلسطينية  على قضية حفظ النظام واألمن،      

مجتمعة لخدمة التوافق الوطنى، حتى ال يكون لكل جهة قوة تأتمر بأمرها، مذكراً بأن الحكومة دعـت منـذ                   
نفى تـورط   في هذا السياق    و .عشرة أشهر لتكوين مجلس أمن وطني قومي، يرأسه عباس، ولم يستجب لها           

ر القوة التنفيذية في أي عملية اغتيال سياسي على الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن االشتباكات التـي                 عناص
خاضتها كانت دفاعا عن النفس خاصة وأن عدداً من أفرادها استُهدفوا بالقتل فـي شـوارع غـزة، عقـب                    

  .هاتشكيل
إلى أن الناطق باسم : هللا والوكاالترام ا  من 7/1/2007 االتحاد االماراتية  مراسلة تغريد سعادةوأشارت

   .هالم تتلق أي كتاب رسمي من أي جهة كانت بحلالقوة التنفيذية أكد أنها 
  

  هدف إلعادة بناء وتأهيل األجهزة األمنيةت ة األميركيمساعداتال: الرئاسة .2
ـ         أصرح الناطق باسم الرئاسة،     :  وفا -رام اهللا    ديمها اإلدارة  مس، أن المساعدة المالية، التي أعلنت عـن تق

األميركية لألجهزة األمنية الفلسطينية، تأتي في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الرباعية الدولية، إلعادة بناء هـذه                
وقـال  . األجهزة التي تعرضت لدمار شبه كامل على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل السنوات الماضية             

ثابتاً لعمليات القصف والتدمير طوال سنوات االنتفاضة، ما        لقد مثلت هذه األجهزة هدفاً      : في تصريح له أمس   
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ألحق بها وبمقراتها وتجهيزاتها وتسليحها دماراً واسعاً، يحول دون أن تقوم هذه األجهزة بواجباتها في الدفاع                
 عن أبناء شعبنا في وجه االعتداءات اإلسرائيلية، وضبط حالة الفلتان األمني، وفرض سيادة القانون والنظام              

يهمنا أن نوضح أن المساعدات التي أعلن عنها، تشمل إعادة تـدريب عناصـر األجهـزة                : ضافأو .العام
كما يهمنا أن نوضح كذلك، أن األجهزة األمنية قـد تلقـت منـذ              . األمنية وتأهيلها، وتقديم تجهيزات مختلفة    

ركية المشار لها تأتي في     تأسيسها مساعدات وتجهيزات من عدة دول عربية وأوروبية، وأن المساعدات األمي          
  .هذا اإلطار

  7/1/2007األيام الفلسطينية 
  

   مليون دوالر لدى عودته لغزة20  هنيةلادخإحمد ينفي  .3
نفى غازي حمد الناطق باسم الحكومة في بيان له أمس، أن يكون رئيس الوزراء إسـماعيل                :  د ب أ   -غزة  

 . الخميس لدى عودته بعد أدائه فريـضة الحـج   مليون دوالر خالل عبوره معبر رفح يوم     20هنية قد أدخل    
هرام في االراضي الفلسطينية صحة ما ذكرته بعـض التقـارير           ونفى أشرف أبو الهول مراسل صحيفة األ      
وقال إنه بعـد     .مس هذا االمر  أ ذكرت في عددها الصادر      صحيفةالصحافية االسرائيلية والفلسطينية من أن ال     

يح الـمنشور يوم أمس في الصحيفة والـمنسوب لـمـصدر مـسؤول           هرام فإن التصر  االتصال بإدارة األ  
ولى وليس الثانية، وذلك قبـل االتفـاق بـين الجـانبين            بمصلحة الجمارك الـمصرية يتعلق بجولة هنية األ      

وروبيين على منع دخول االموال إلى قطاع غزة مع الـمـسؤولين           الـمصري والفلسطيني والـمراقبين األ   
  .وأعضاء الحكومة

  7/1/2007ام الفلسطينية األي
  

   لمعالجة التعطيل الناتج عن اعتقال نوابهالتشريعي يدرس خيارات .4
نها بصدد دراسة أ كشفت مصادر رسمية في هيئة رئاسة المجلس التشريعي، : منتصر حمدان،رام اهللا

ثر أ والذي سرائيل اعتقال العشرات من النوابإاآلليات القانونية التي تمكنها من معالجة موضوع مواصلة 
ن من بين الخيارات المقترحة، مطالبة كافة الكتل البرلمانية في أبشكل كبير على عمل المجلس، موضحة 

وقال  .ن تقوم بتعبئة الشواغر بأعضاء من القوائم االنتخابية وبما ينسجم مع قانون االنتخاباتأالمجلس ب
ن اتخاذ قرار بهذا إ :حسن خريشة.سر المجلس دالنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي القائم بأعمال امين 

 بطبيعة القرارات التي تصدرها المحكمة العسكرية االسرائيلية بحق النواب الخصوص سيكون مرهوناً
 ،ي شكل من األشكال بمحكمة االحتالل وال بقراراتهاأن المجلس التشريعي ال يعترف بإ :وأضاف .األسرى

مكانية اتخاذ قرارات واضحة إ ما يعني ،كون رهينة بيد سلطات االحتاللن يألكنه في الوقت ذاته ال يمكنه 
جل ضمان وتفعيل عمل المجلس أباتجاه ملء شواغر النواب المعتقلين من قبل قوائمهم االنتخابية من 

  .التشريعي
  7/1/2007الحياة الجديدة 

  
   في غزةصيام يقرر إلغاء إصدار جوازات السفر من الضفة ويحصر المهمة بالداخلية .5

ن وزير الداخلية سعيد صيام، قـرر       أأكد خالد أبو هالل، الناطق باسم وزارة الداخلية،          :كتب يوسف الشايب  
إلغاء إصدار جوازات السفر للـمواطنين من الضفة الغربية، واقتصار مهمة إصدار جوازات السفر لجميـع               

عتبار أي جواز سفر يصدر عن إدارة       الـمواطنين في الضفة والقطاع على دائرة الجوازات في غزة، بل وا          
الجوازات في الضفة الغربية، ويحمل توقيع مدير عام الجوازات، طه الفقيه، الغياً وغير قانوني، خاصة أن                
الوزير سبق أن أقال الفقيه لتقاعسه عن أداء وظيفته، ما أثر على مصالح الـمواطنين، وعين شخصاً آخـر                  

الذي أكد على جاهزية دائرة جوازات غزة للقيام بمهامها ومهام مثيلتها           في موقعه، على حد تعبير أبو هالل،        
من جهته، رفض أمين مقبول، وكيل وزارة الداخلية، تبرير قرار إقالة مدير عام الجوازات فـي                 .في الضفة 

ـ                  ف الضفة، بتقاعسه عن أداء وظيفته، مؤكداً أن دائرة الجوازات في مقر وزارة الداخلية برام اهللا لـم تتوق
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عن العمل إطالقاً، طوال فترة إضراب العاملين في الوظيفة العمومية، معرباً عن اسـتهجانه قـرار وزيـر                  
فوجئنا، صباح أمس   : ويقول مقبول  .الداخلية بمنع استصدار جوازات السفر للـمواطنين من الضفة الغربية        

الـمقر الـمركزي في غزة،    ، بفصل شبكة الحاسوب الخاصة بدائرة جوازات الضفة الغربية، عبر           )السبت(
وحين استفسرنا من مدير دائرة الحاسوب في غزة عن األسباب، أكد أن الوزير قرر عـدم استـصدار أي                   

ورجح مقبول أن يكون قرار الـوزير رداً         .جواز سفر من رام اهللا، وأن جميع الجوازات ستصدر من غزة          
 قراره بإقالة مدير عام دائرة الجوازات في الضفة         على مطالبة دائرة الجوازات في رام اهللا، بإعادة النظر في         

 تعطيل مصالح الـمواطنين، وتأخير استـصدار الجـوازات،         :وأكد مقبول أن من شأن هذا القرار       .الغربية
حيث سيستغرق أسابيع بدل أيام، أو حتى ساعات، عالوة على زيادة التكـاليف واألعبـاء الــمالية علـى                 

 الطلبات من الضفة إلى غزة، بواسطة شركات النقل السريع، وصـعوبات            الـمواطنين والوزارة، عبر نقل   
 . التدقيق، والتعديل، وما شابه

  7/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  مبادرة من التشريعي ولجنة المتابعة للتوفيق بين فتح وحماس .6
لمتابعة العليا  دعا كل من رئيس المجلس التشريعي باإلنابة الدكتور أحمد بحر ورئيس لجنة ا:ألفت حداد

إبراهيم أبو النجا إلى وضع اآللية السريعة لجمع أطراف الحوار الوطني، وذلك بغية الشروع في هذا الحوار 
على أساس من وثيقة الوفاق الوطني التي تم اإلجماع عليها والتسريع في بحث عملية تشكيل حكومة الوحدة 

 الصف وحقناً للدماء التي تنزف في أرجاء الوطن الوطنية دون تباطؤ أو تأجيل، وذلك حفاظاً على وحدة
وفي هذا اإلطار؛ فقد قام كل  .والتي من شأنها تسميم األجواء وتعطيل المشروع الوطني الفلسطيني بكامله

بحر أبو النجا والدكتور سالم سالمة والدكتور صالح البردويل بزيارة لرئيس الوزراء كخطوة لالتصال 
  . التوافق على وضع آلية الشروع في الحوار التي تم الدعوة إليهابالرئيس أبو مازن من أجل

  6/1/2007 48عرب
  

  لجنة التحقيق في االشتباكات بين فتح وحماس تبدأ عملها وتتعهد بإعالن النتائج .7
بدأت لجنة التحقيق التي شكلتها لجنة الـمتابعة العليا عملها من أجل الوقوف على حقـائق                :كتب حسن جبر  

وقالـت   . التي جرت بين حركتي فتح وحماس، منذ أسابيع، وأوقعت عدداً من الشهداء والجرحى             االشتباكات
ن لجنة التحقيق، التي تضم سبع شخصيات قانونية ومهنية، وتتمتع بخبرة واسعة فـي              أمصادر متعددة لأليام    

م تقريـراً للجنـة     هذه القضايا، ستعلن النتائج التي تتوصل إليها بشأن األحداث على الـمأل، بعـد أن تقـد               
لأليـام   وأكد إبراهيم أبو النجا، رئيس لجنة الـمتابعة العليا   .الـمرجعية العليا لعمل لجنة التحقيق    ،  الـمتابعة

ن اللجنة ستعمل بأقصى طاقتها من أجل الوصول الى نتائج سريعة في كافة األحداث التي شـهدها قطـاع                   أ
وتوقع أبو   .ى موكب رئيس الوزراء حتى األحداث األخيرة      غزة، بدءاً من حادثة معبر رفح وإطالق النار عل        
ستقوم لجنة الـمتابعة باعالن نتائج التحقيق على الـمأل        : النجا أن تستهلك بعض القضايا وقتاً طويالً، وقال       

سيكون من حق اللجنة االستعانة بخبراء أو مهنيين من أية جهـة            : وأضاف .بعد تسلـمها من لجنة التحقيق    
بدوره، قال منسق لجنة التحقيق الـمحامي رفيـق أبـو           .ل دورها والتوصل الى نتائج قاطعة     كماإمن أجل   

ومن الـمتوقع   .ضلفة، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً خاصاً للبحث في الخطوط األولية التي ستسير عليها اللجنة             
الـمعلومات التي ستقدمها   أن تبدأ اللجنة، خالل اليومين القادمين، باالستماع الى أقوال الشهود، والبحث في             

لى ذلك، علـمت األيام أن لجنة التحقيق تضم كالً من رفيق أبو ضلفة وصالح أبـو                 إ .األطراف الـمختلفة 
 .ركبة وجميل سرحان ومجدي أبو دقة ومحمد حميد وعايش عكشية وعدنان غريب

  7/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  طة وهميةاالقتتال بين فتح وحماس صراع على سل: البرغوثي .8
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 وصف مصطفى البرغوثي النائب عن كتلة فلسطين المستقلة االقتتال الداخلي بين أنصار             : د ب أ   -رام اهللا   
فتح وحماس بأنه صراع على سلطة على وهمية ال وجود لها في ظل الممارسات االسرائيلية ضد الـشعب                  

جواء مهيأة لتشكيل حكومة وحدة      لن تكون األ   :ذاعة صوت القدس  وقال في حديث إل    .الفلسطيني قيادة وشعبا  
 فـنحن   ،وطنية إال إذا عادت حركتا فتح وحماس إلى طاولة المفاوضات وأوقفتا النزاع على السلطة الوهمية              

 فعلى العقالء دفـع فـتح وحمـاس إلـى طاولـة             .بحاجة إلى قيادة وليس إلى سلطة ترزح تحت االحتالل        
  .المفاوضات وتشكيل حكومة جديدة

  7/1/2007الغد األردنية 
  

 على حماس أن تتحدث بوضوح أكثر عما يدور في صفقة األسرى: قراقع .9
 قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة االسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني إن حالة غموض :بيت لحم

دت الى ارتباك في الشارع الفلسطيني أوالتباس تدور حول صفقة تبادل االسرى مع الجانب االسرائيلي 
دارة إوأضاف أن على حركة حماس وهي الجهة المشرفة على  .نفسهمأسرى ت كثيرة لدى األوتساؤال

كثر عما يجري في ظل تناقض التصريحات الصادرة وصعودها أن تتحدث بوضوح أالحوار حول الصفقة 
داً فراج عنهم في الصفقة قليل جن عدد االسرى المطروح لإلأوقال قراقع . وهبوطها بين التفاؤل واالحباط

سر الجندي شاليط وال يتناسب مع عدد أوال يتناسب مع مستوى التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني منذ 
  .سيرألف أحد عشر سرى المحتجزين في سجون االحتالل والذي يقارب األاأل

  6/1/2007وكالة معاً 
  

  االحتالل يرفض السماح للجنة طبية بزيارة نائبين ورئيس بلدية جنين .10
رفضت السلطات االسرائيلية السماح للجنة طبية بزيارة النائب خالد سعيد والنائب : علي سمودي -جنين 

خالد سليمان من قائمة اإلصالح والتغيير والدكتور حاتم جرار رئيس بلدية جنين بذريعة اإلجراءات األمنية 
سليمان والدكتور جرار وأفادت لجنة الدفاع عن األسرى أن النائبين سعيد و .رغم تردي حالتهم الصحية

يعانون من أوضاع صحية صعبة حيث ساءت حالتهم الصحية جراء ظروفهم االعتقالية الصعبة وإهمال 
  .إدارة السجون عالجهم

  6/1/2007 48عرب
  

  تواصل االعتداءات وعمليات الخطف المتبادلة بين حركتي فتح وحماس .11
خرى بين أجواء التوتر عادت مرة أن أال إبت  رغم الهدوء النسبي الذي شهده قطاع غزة الس:ألفت حداد

ن عائلة أفقد أعلنت مصادر فلسطينية . ثر عودة مسلسل االختطاف مرة أخرىإحركتى فتح وحماس 
ثناء تواجدهم في أربعة من عناصر كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحماس أفلسطينية قامت باختطاف 

وفي شمال  .ن المختطفين يعملون فى القوة التنفيذيةأ موضحة ،شارع المغربي بحي الصبرة بمدينة غزة
س على حرق منزل أمول أمن الوقائى ى قتل ابنها الضابط فى األتقطاع غزة أقدم أفراد من عائلة غريب ال

ونفت عائلة  .النائب في كتلة التغيير واالصالح يوسف الشرافي الذي يقع قبالة منزل العميد محمد غريب
قدم مسلحون مجهولون أ مدينة رام اهللا يوف .نها عارية عن الصحةأنباء وقالت  لها هذه األغريب فى بيان

طلق سراحه أ و،صابته بجروحإيهاب سليمان مدير مكتب وزير الداخلية في المدينة وإطالق النار على إعلى 
لي بينما كان في كما اختطف مسلحون مجهولون نائب رئيس بلدية نابلس مهدي الحنب .بعد ساعة من اختطافه

  .سيارته بجانب المحكمة الشرعية وسط مدينة نابلس
 6/1/2007 48عرب

  
   تنفي التنصت على شبكة االتصاالت الفلسطينيةحماس .12
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ن تكون اخترقت شبكة االتصاالت الفلـسطينية وتجـري عمليـات           أنفت حركة حماس    :  فتحي صباح  ،غزة
سـرائيلية  إن هذه األنبـاء     أحركة فوزي برهوم للحياة     اوقال الناطق باسم     .تنصت على مكالمات المشتركين   

عطـاء صـورة    إلى  إ نشر مثل هذه المعلومات يهدف       :نأضاف  أو. المصدر وهي عارية تماماً عن الصحة     
 الهدف من نشر هذه المعلومات الكاذبة       :نأمام العالم، معتبراً    أعن حركة حماس    ) من جانب اسرائيل  (مهولة  

  .كة حماس في المستقبلربما يكون االنقضاض على حر
  7/1/2007الحياة 

  
   من العودة لالغتياالتاالحتالل تحذر حماس .13

حذر إسماعيل رضوان، المتحدث باسم حركة حماس، من أن عودة الكيان الـصهيوني إلـى سياسـة                 : غزة
 شعل المنطقة بأسرها، ال سيما أن الفـصائل الفلـسطينية ملتزمـة           تربك الساحة الفلسطينية و   تاالغتياالت س 

 صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنيـة        ه نقلت ذلك رداً على ما   و .بالتهدئة، واالحتالل هو من يخرقها    
 ن التهديد بتصفية قادة حماس قد يؤدي إلى تقليص عدد الصواريخ التي تطلق باتجاه الكيـان               أ منصهيونية  

  .بشكل ملموس
  6/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ب القسام مهندس في كتائاستشهاد .14

 27(أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد المهنـدس سـامي عفانـة    :  عالء المشهراوي والوكاالت-غزة  
 متأثراً بجروح أصيب بها قبل عيد األضحى المبارك عقب وقوع انفجار            ،وهو ناشط في كتائب القسام    ) عاماً

ر في حينه عن استشهاد محمـد       في منزل قرب مسجد الفاروق بحي الزيتون في مدينة غزة، األمر الذي أسف            
 ونعت كتائب القسام الشهداء، مؤكدة أنهم مـن مهندسـي           .المصري، وحسام الزميلي وإصابة شابين آخرين     

علنت سرايا القدس مـسؤوليتها عـن قـصف         من جهة أخرى أ   . ة دائرة الهندس  -وحدة التصنيع العسكري    
ـ ، وقالت وسـائل اإل    3-مستوطنة سديروت بصاروخين من طراز قدس       مـن   ن عـدداً  أالم االسـرائيلية    ع

علنت كتائب شهداء األقصى مسؤوليتها     أ و .صيبوا بجروح وحاالت هلع وإحداث دمار بالمنازل      أالمستوطنين  
 ودعت كافة الفصائل    ،عن قصف كيبوتس سعد ومستوطنة شوفا في النقب الغربي بصاروخين من نوع ياسر            

  .لرد على جرائمه المتواصلةالمقاومة للعمل الجهادي المشترك لردع االحتالل وا
  7/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  مقتل أحد قادة حماس ونجله وصهره برصاص مسلحين في غزة .15

 لقي أحد قادة حركة حماس، ونجله وصهره مصرعهم مساء السبت بعد تعرضهم لنيران مسلحين فـي               : غزة
 النار على سيارة كانت تقـل       ن مسلحين فتحو  أوقال شهود عيان لقدس برس       .حي الصبرة وسط مدينة غزة    

  .نا حيث قتلوا وأصيب اثنان آخر،ونجله أحمد وصهره محمد الديري)  عاما58ً(الشيخ حسن نادي الديري 
وأضاف الشهود أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في المكان واستمرت لمدة ساعة، حيث لم تتمكن سـيارة                 

سن الديري أحد قادة حماس ووجهاء حـي الـصبرة          ويعتبر  ح   .اإلسعاف من الوصول إلى جثامين الديري     
 حيث اعتقل مدة عامين وأغلق منزله بعدما استشهد فـي منزلـه   1992وأول من آوى المطاردين عنده عام      

  .ثالثة من كبار المطلوبين
  6/1/2007قدس برس 

  
   أميركي إلطالق دولة فلسطينية مؤقتة   إسرائيليتحرك  .16

كياً نحو فكـرة الدولـة الفلـسطينية        ي عن أن ثمة تحركاً إسرائيلياً امر      ،كشفت هآرتس أمس النقاب   : رام اهللا 
وقالت إن واشنطن وتل أبيب تقومان بعمليات جس نبض واسعة لمعرفة ردود          .  كحل مؤقت للصراع   ،المؤقتة

 إلى أن تتهيأ الظروف التي تسمح بالتوصل لحل دائم للمسائل الكبيرة،          ذلك،  الفعل الفلسطينية والعربية حيال     
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 وتقوم الخطة على إجراء مفاوضات بين إسـرائيل وعبـاس           .امثل القدس والالجئين والمستوطنات وغيره    
برعاية اإلدارة األميركية والدول العربية المعتدلة تنتهي إلى اإلعالن عن هذه الدولة في الضفة وغزة، مـع                 

 اإلعالن لن يمنع مواصلة البناء       أن كمابقاء معظم المستوطنات القائمة الحالية في الضفة الغربية في مكانها،           
 السيطرة على الحدود والمعابر الحدودية التي سيكون لهذه الدولـة            اسرائيل ستواصلوفي هذه المستوطنات،    

 وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من جهة أخرى إلى وجود اختالفات           .واجد رمزي غير ذي قيمة    تعليها  
 يـتم   ،فكـرة لسب التصور اإلسرائيلي ل   فح .ة بشأن فكرة الدولة المؤقتة    طفيفة بين إسرائيل والواليات المتحد    

إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية بعد مرور فترة زمنية محددة على اإلعالن عن هذه الدولة، وفـي حـال                  
والذين يتبنون خطها السياسي، فسيتم الشروع في مفاوضات حول قضايا الحل الـدائم              أسفرت عن فوز فتح   

 فيتوجب تجميد األمور عند هذا      ، وفي حال فوز حماس    . المرحلة األولى من خطة خريطة الطريق      بناء على 
لكن المفارقة تكمن في أن نجاح فتح في االنتخابات لن يقرب الفلسطينيين من حلم التحول من الدولـة                  . دالح

لطريق تُلزم السلطة    المرحلة األولى من خطة خريطة ا      حيث أن  .في حدود مؤقتة إلى الدولة في حدود دائمة       
الفلسطينية قبل الشروع في مفاوضات الحل النهائي، بتفكيك حركات المقاومة ونزع سالحها، وربط السماح              

  .لهذه الحركات بالعمل السياسي باعترافها بإسرائيل
  7/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  أولمرت يدعو الصين إلى دور في عملية السالم بالشرق األوسط .17

لقاءات صحافية مع مراسلي وسائل االعالم الصينية عشية سفره الى بكـين،             خالل   حب أولمرت ر: تل أبيب 
األسبوع المقبل، في زيارة رسمية يعيرها الطرفان أهمية بالغة، بإمكانية أن تساهم الصين بدور في الجهـود                 

 وجـدير   .ا في العالم  دولة مهمة جد  ، بإعتبارها   لتنشيط المسيرة السياسية لتسوية الصراع في الشرق األوسط       
 على الطلب من الصين الضغط على ايران لوقف تسلحها          بالذكر أن الجانب االسرائيلي سيركز خالل الزيارة      

 إلى ذلـك    .حماس لوقف النشاط االرهابي   والتأثير على سورية    والنووي وعدم التراخي في هذا الموضوع،       
 مليـارات دوالر، وتطمـح      3نحـو    الطرفين بلغ    بينحجم التبادل التجاري في السنة الماضية       يشار إلى أن    

بـابراز  إهـتم    أولمرت   يشار على صعيد آخر إلى ان     . 2008 مليارات عام    5األوساط التجارية برفعه الى     
، كما   عاما قبل أن يهاجرا الى اسرائيل      13 أكثر من    هناكعالقاته الشخصية بالصين، حيث ان والديه عاشا        

  .س مجرد دولة أخرى ولي له الصين وطن ثانيعتبر أنه
  7/1/2007الشرق األوسط 

  
   يطالب بعملية هجومية على قطاع غزة بيليديوسي  .18

طالب القائد العسكري لمنطقة الشمال سابقاً، بتنفيذ عملية هجومية على قطاع غزة رداً على تواصل إطـالق                 
ة عدم اإلكتراث بمـا     الصواريخ، حتى لو كلف ذلك سقوط ضحايا مدنيين من الفلسطينيين، الفتاً إلى ضرور            

ـ  باإلستقالة من م   بيريتس وحالوتس كما طالب   . أسماه طهارة السالح   صبيهما ألسـباب قيميـة وأخالقيـة       ن
كما تحدث عن رغبته في إشغال منصب وزير األمن مـن            .لمسؤوليتهما عن اإلخفاق في الحرب على لبنان      

 التنافس على هذا المنـصب      ، مشيرا إلى أن     أنقبل الليكود، إال أنه أشار إلى أنه لم يتلق أية وعود بهذا الش            
 تحـدث عـن البرنـامج        ومن جهة أخرى   .إزاء بيرتس سهل جداً، ألن األخير ال يفقه شيئاً في مجال األمن           

النووي اإليراني، وقال إنه في اللحظة التي تحصل فيها إيران على قنبلة نووية، عندها يصبح ميزان الهجرة                 
  .فعل ذلك دول العالمتإن إسرائيل ستضطر إلى العمل بنفسها في حال لم فلك، وإزاء ذ. سلبياً من إسرائيل

  6/1/2007 48عرب 
  

   في حرب لبنان نفذ بقلة مهنية االسرائيليةعمل ضباط االستخبارات: حلميشيوفال  .19
 إن عمل ضباط االستخبارات في حرب       ،ت العسكرية اقال ضابط االستخبارات الرئيسي، في جهاز االستخبار      

 معلومـات   ديهالجيش كان ل   ويشير إلى ان     .ن الثانية كان غير مهني وبمستوى متوسط وما تحت الوسط         لبنا
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 ولكن . وبضمن ذلك كيف سيدير المواجهة مع إسرائيل في المستقبل    ،جيدة حول انتشار حزب اهللا ونظم عمله      
 فـإن وبرأيـه    .فـضا التصور االستخباراتي النتشار أنظمة الكاتيوشا قصيرة المدى كان متوسطا حتى منخ          

 كانـت معروفـة     ،ثكنات حزب اهللا العسكرية التي بنيت في مناطق مفتوحة        ، أي   ظاهرة المحميات الطبيعية  
 إال حينما   هاولكنها كانت مفاجئة في مستوى إخفائها وتمويهها إلى درجة أن القوات لم تتمكن من الكشف عن               

ات، هو غير مبرر، في مستوى تحديث األجهزة        تخلفا لعدة سنو  على ما يبدو    ويضيف أن هناك     .وقفت فوقها 
  .المساعدة لالستخبارات في قيادة منطقة الشمال

  
  . باإلضافة إلى ذلك فإن قسما من ضباط االستخبارات تركوا تلك األجهزة في مخازن الطوارئ
  7/1/2007 48عرب

  
  ة على شن هجوم على إيران بأسلحة نووية تكتيكياسرائيلية  اتبيتدر: تايمزساندي  .20

 سـالح الجـو     ، أن   أوردت ساندي تايمز في تقرير نشرته اليوم، معتمدة على مصادر عسكرية إسـرائيلية            
 أن المقاتالت نفذت     وأضافت .اإلسرائيلي يتدرب على قصف المنشآت النووية اإليرانية بأسلحة نووية تكتيكية         

 تحديد ثالثة مسارات للهجوم     تمكما أنه   . هجومالطلعات في منطقة مضيق جبل طارق كتحضير إلمكانية شن          
أن الهجوم سيخرج إلى حيز التنفيذ إذا فشل هجوم بأسلحة تقليديـة أو إذا              وذكرت  . أحدهما عن طريق تركيا   

وتقول أن مسؤولين إسـرائيليين وأمـريكيين       . رفضت األمم المتحدة العمل ضد المشروع النووي اإليراني       
وحسب التقديرات فإن كشف خطة الهجـوم يهـدف إلـى           التقوا عدة مرات لدراسة عملية عسكرية ممكنة،        

الضغط على إيران لوقف تخصيب اليورانيوم ودفع الواليات المتحدة للعمل أو تحضير الرأي العام العـالمي                
هكذا  احتمال أن تقدم إسرائيل على شن        أشاروا إلى أن   ،مسؤولين في البنتاغون   في حين أن     .لضربة محتملة 
  .هجوم ضئيل

  7/1/2007 48عرب
  

   تندم على مساندتها غزو العراقاسرائيل .21
 بدأت تتصاعد أصوات مسؤولين حكوميين واكاديميين       ،ذكر امس انه بعد اعدام صدام حسين       :جوزيف حرب 

اسرائيليين ويهود من أصول عراقية محذرة من ان الدولة العبرية قد تجد نفسها في وضع أشـد خطـورة،                   
ونقل عن أماتزيا بارام استاذ العلوم الـسياسية فـي           .ه وبنظام حكمه  وأنها قد تندم على ترحيبها باالطاحة ب      

عرفه اليوم لمـا    يرف في السابق ما     يعن  الو ك ، أنه   جامعة حيفا، وأحد أهم الخبراء في الشؤون العراقية قوله        
، فقد أشـار إلـى       إفراييم سنيه  أما. ظنين  انصح باجتياح العراق، ألن صدام كان أقل خطورة بكثير مما ك          

يؤدي موت صدام الى زيادة النفوذ االيراني في العراق، الذي تحول الى بركان من االرهاب بعد                أن   تمالإح
ـ كما اوضح مدير جهـاز       .ليالحرب يمكن ان تصل حممه التدميرية الى األردن واسرائ          ان  ،شين بيـت  ال

سرائيل، بالرغم من عـدم  االخطاء الكثيرة التي تم ارتكابها في العراق، تنعكس مباشرة على األمن القومي ال        
وفي هذا الصدد قال يورام ميثال استاذ الدراسـات الـشرق            .التحدث عنها علنا، خوفا من اغضاب واشنطن      

أوسطية في جامعة بن غوريون ان طموحات صدام حسين النووية حتى في أوجها لم تكن تستهدف اسرائيل                 
ة السرائيل بل ايضا لجميع الدول في المنطقة         كان أفضل ليس فقط بالنسب     هبالضرورة، ومن المؤكد ان نظام    

  .ما عدا ايران
  7/1/2007عكاظ 

  
   يتهمون باراك بالوقوف خلف اإلعالن عن نية إقالته   بيريتس منمقربون .22

أكد مقربون من بيرتس، أمس، أنه ال ينوي التنازل عن وزارة األمن ما لم تنته لجنة فينوغراد مـن عملهـا                    
جـدير بالـذكر أن     و. لجنةاللن يتزحزح من منصبه إلى حين نشر استنتاجات         نه  ليضيفوا أ . وتنشر تقريرها 

 ، التي يعتبرها بعض   بالتنازل عن وزارة األمن قبل االنتخابات الداخلية لرئاسة حزب العمل         لن يغامر   بيرتس  
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 فإنه على الـرغم مـن       هوحسب تقديرات مقربين من   .  نفس المعركة على وزارة األمن     هامسؤولو الحزب أن  
ستطالع الرأي الذي نشر في صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم أمس، سينجح في تقليص الفجوة بينه وبـين                 ا

ن من بيـرتس،  يمقربإلى ذلك فإن . باقي المرشحين حتى موعد االنتخابات الداخلية بل والتغلب على منافسيه      
  .النتخابية لخدمة حملته ا إقالة بيريتس من وزارة االمنباراك بالوقوف خلف إعالناتهموا 

  6/1/2007 48عرب
  
  
  

  من ميزانيات كافة الوزارات % 3.5الحكومة اإلسرائيلية ستقلص  .23
% 3.5 على تقليصات بميزانية كافة الوزارات بنـسبة         في جلستها االسبوعية  ستصادق الحكومة اإلسرائيلية    

ادقة على تقليصات   سيطلب من الحكومة المص   ، حيث   من أجل تغطية الزيادة التي أضيفت على ميزانية األمن        
  . مليون شيكل870بمبلغ 

  6/1/2007 48عرب
  

     الفلسطيني يبدأون حملة مليون توقيع لوقف االقتتالمحررونأسرى  .24
ن بدأوا أمس   ين فلسطيني يأسرى محرر أن  :  رويترز نقال عن نابلس   من   6/1/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت

إلى ذلك ناشد األسرى الفلسطينيون     . الداخلي الفلسطيني جمع مليون توقيع على بيان يدعو الى وقف االقتتال          
حركتي فتح وحماس وقف جميع مظاهر االقتتال الداخلي التـي تـسيء إلـى              ،  في سجن هداريم اإلسرائيلي   

  .النضال الفلسطيني
االسـرى   قـال بـأن      أحمد أبو السكر  أن  : وكاالت من رام اهللا نقال عن       7/1/2007 الغد األردنية    وأضافت
بتشكيل هيئة تحكيم مؤلفة من شخصيات وطنية يتم االجماع عليها من أجل انجاح الحوار               يطالبون   المحررين

  .وحسم الخالفات وتكون هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحدث عن جلسات الحوار الى وسائل االعالم
  

   خالل أسبوع واحدفلسطينيا 23 يحصد أرواحالفلتان االمني  .25
 . مـساراً خطيـراً    ها واتخاذ  في غزة  ق اإلنسان باستشراء حالة الفلتان األمني     ندد مركز الميزان لحقو   : غزة

 مواطنا،  32، وخطف واحتجاز  135 مواطنا وجرح    23 خالل األسبوع الماضي عن مقتل       أسفرت هامؤكدا أن 
 منشآت، من بينهـا ثالثـة مستـشفيات         5 مركبة، و  11منازل سكنية، و   9كما ألحقت أضراراً متفاوتة بـ      

  .ا تضرر محل تجاريومسجد، كم
  7/1/2007الحياة الجديدة 

  
  شخصيات مقدسية تشدد على أهمية القدس في الحوارات السياسيةمبادرة ل .26

أكدت شخصيات وطنية واعتبارية مقدسية امس أنه ال جدوى من أي اتفاق ينتهي به الحـوار                :  وفا –القدس  
 ال  حيث أكدوا أن المدينـة    مبادرة القدس،    وهاأسم، كما جاء في مبادرة لهم       إال بأن يتصدره موضوع القدس    

تخضع ألية مفاوضات أو مساومات كونها ليست ملكاً لفصيل ما، وإنما هي قـدس الفلـسطينيين عاصـمة                  
وشددت  .دولتهم الروحية والمكانية والتاريخية واالعتبارية، خالصة لهم ولقاطنيها كابراً عن كابر وأبد الدهر            

، وضرورة إيالء اإلفراج عنهم كافـة فـي أي صـفقة             أيضا قضية األسرى المبادرة، على عدم التهاون في      
تبادل، وأن ال تتم تجزئة الصفقة تحت أي ذرائع كانت، مؤكدةً ضرورة عدم التمييز بين أصـول وعـروق                   

وأشارت إلى أنه ال صوت يعلو       .ومنابع األسرى أو جغرافيتهم، بل التعاطي في المطالبة بهم على قدم وساق           
حوار الوطني البناء والعمل بكافة الوسائل الحوارية للخروج من األزمة تحت شـعار وحـدة               فوق صوت ال  

 التي أقرتهـا الـشرعية الدوليـة والعربيـة           الفلسطيني شعبلوطنية شاملة تضمن كافة الحقوق المشروعة ل      
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ة فيها،  أوضحت المبادرة، ضرورة إصالح كافة مؤسسات منظمة التحرير، وبث دماء جديد           كما   .والفلسطينية
  .كي تقوم بواجبها على أكمل وجه

  7/1/2007الحياة الجديدة 
  

  أسرى فلسطينيون محررون يطالبون بضمانات دولية في صفقة التبادل مع اسرائيل .27
 دعا اسرى فلسطينيون سابقون امس الى اشراك دول اجنبية في صفقة تبـادل االسـرى                : وكاالت -  رام اهللا 

وقال احمد ابـو     .ائيل في اطار اطالق سراح الجندي االسرائيلي االسير       التي يجرى التفاوض بشأنها مع اسر     
ب اطالق سراح جميع االسرى دون استثناء مع اعطاء االولوية للنساء واالطفـال والمرضـى               وجبوالسكر  

  .والمعتقلين القدامى
  7/1/2007الغد األردنية 

  
   سمير القنطار وعبد الكريم عويس االسيرينمنع زيارةاالحتالل ي .28

مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلـين أن إدارة الـسجون           محامية  قالت  : علي سمودي –جنين  
عبد الكريم عويس احد قادة كتائب شهداء األقصى فـي سـجن            ومن مقابلة سمير قنطار     زميل لها،   منعتها و 

 من زيارة عدد     في حين تمكنا   . عزمهم اإلضراب عن الطعام إلغالق ملف عزل األسرى        همهدريم ونقلت عن  
  .من االسرى في نفس السجن، ونقلوا عنهم صور المعاناة التي تمارس بحقهم

  6/1/2007 48عرب
  

   في مركز تحقيق الجلمة فلسطينيينمنع زيارة معتقلين .29
رفضت قوات االحتالل السماح بزيارة عدد من المعتقلين من جنين في سجن الجلمـة بذريعـة اإلجـراءات                 

وذكر أن المحكمة العسكرية وفـي       .لتحقيقا بذريعة    البعض ر من شهر على اعتقال    األمنية، رغم مرور أكث   
جلسة مغلقة منعت المحامين من حضورها مددت توقيف معتقلين لفترات مختلفة بناء على طلب المخـابرات                

يـام  وأفاد أن النيابة توجه لهما تهمة العضوية في حمـاس والق          . والنيابة العسكرية الستمرار التحقيق معهما    
  .بنشاطات معادية لألمن اإلسرائيلي

  6/1/2007 48عرب
  

   في الضفة الغربية اإلسرائيلية تتراجع عن التسهيالتالقوات .30
ذكر شهود عيان أن جيش االحتالل ألغى العديد من التسهيالت على حركة الفلسطينيين التي امر بهـا                 : غزة

ل اعادوا الحاجز العسكري الذي كـان قائمـا          أن جنود االحتال   واواضاف. اولمرت في اعقاب لقائه مع عباس     
يذكر أن وجود الحواجز دفع الكثير من الموظفين الى         . جنوب مدينة نابلس، بعد أن تمت ازالته قبل عدة ايام         

  .استئجار شقق سكنية في مناطق عملهم وترك منازلهم التي يملكونها
  7/1/2007الشرق األوسط 

  
   الضفة الغربيةفي حول جنين  اسرائيلية عسكريةحواجز .31

قامت خمـس حـواجز      أ قوات االحتالل ن  أ: جنين من   6/1/2007 48 عرب  مراسل موقع   علي سمودي  ذكر
حول مدينة جنين وشددت من إجراءاتها العسكرية بذريعة تلقيها إنذارات ساخنة حول نوايا فلسطينية لتنفيـذ                

جنود قـرب سـيلة الظهـر وبرطعـة         اشتكى األهالي من قيام ال    فيما  هجمات فدائية ضد أهداف إسرائيلية،      
من جهة  و .وطوباس واالغوار باحتجازهم تحت المطر لساعات طويلة وإخضاعهم إلجراءات امنية مشددة            

اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات االحتالل التي رابطت قرب مدارس مدينة طوباس،              أخرى  
أفـادت   كمـا    .ا العديد من الطلبة وقاموا بتفتيـشهم       أطلق الجنود األعيرة النارية والمطاطية واحتجزو      حيث
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مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل توغلت في بلدة اليامون غرب جنين، وشنت حمالت دهم وتفتيش                
  .طالت العشرات من المنازل التي احتجز أصحابها وتعرضوا لالستجواب بدعوى مالحقة المطلوبين 

قـوات  أن  : غـزة والوكـاالت    مراسلها من     عالء المشهراوي  عن 7/1/2007 االتحاد االماراتية    وأضافت
 مدينة طوباس، قنابل الغاز السام صوب الطلبة أثناء توجههم الى مدارسهم ما              خالل اقتحامها  االحتالل أطلقت 

 .أدى إلى إصابة العديد منهم بحاالت اختناق وتسمم
  

  وبين في نابلس مع االحتالل خالل مداهمات للبحث عن مطلمواجهات .32
تدور مواجهات منذ فجر اليوم في نابلس بين شبان المقاومـة الفلـسطينية وجـيش               :  رامي دعيبس  –جنين  

حاصر عددا من البنايات في منطقة رفيديا ومخيم بالطة بحجة البحث عن من تـدعي أنهـم                 ي ذياالحتالل ال 
 وافيما أكـد  ،   والبرد الشديد   على النزول في العراء    مواطنينجبر  أ هوحسب شهود العيان فان    .مطلوبين لديها 

  .عددا من المواطنين ونقلهم إلى جهة غير معلومةتم اعتقال  هأن
  7/1/2007 48عرب

 
  بلدية القدس تقرر تشديد إجراءاتها على البناء الفلسطيني     .33

في أعلنت بلدية االحتالل في القدس أنها بصدد تشديد إجراءاتها ضد ما تسميه البناء غير المرخص                : رام اهللا 
م لوائح اتهام فورية ضد     يسيتم تقد و. القدس الشرقية، وفرض تعليمات قانون التخطيط والبناء على المخالفين        

 بحيث يقوم المدعي العام للبلدية بتقديم طلب للمحكمة الستصدار أحكام قاسية بما فيهـا               ،تجاوزاتالمرتكبي  
 بأن بلديـة  ،ى بالدفاع عن حقوق المقدسيين كز حقوقية تعن  اتشير معطيات مر  في هذا السياق     و .السجن الفعلي 

 منزل ومنشأة في القدس الـشرقية بـسبب         600القدس وعلى مدى سنوات االنتفاضة الست هدمت أكثر من          
  . منازل لنشطاء أدينوا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين10البناء غير المرخص، إضافة الى إغالق نحو 

  7/1/2007االتحاد االماراتية 
  

  عة تؤكد خلو فلسطين من مرض أنفلونزا الطيوروزارة الزرا .34
شددت وزارة الزراعة الفلسطينية على خلو األراضي الفلسطينية من وباء أنفلونزا الطيـور، محـذرة               : غزة

المواطنين من التعاطي مع اإلشاعات التي يروجها بعض المسؤولين من أجل الظهور والتصريح فقـط فـي             
  . وسائل اإلعالم

  6/1/2007 قدس برس
  

   ينفي بحث ترتيبات لزيارة هنيةاألردن .35
نباء ووسائل االعالم حول    مس بعض وكاالت األ   أ مسؤول ما تناقلته      أردني نفى مصدر :  كمال زكارنة  ،عمان

ردني فـي رام اهللا يحيـى       لقاء بين نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الشاعر ورئيس مكتب التمثيل األ           
وقال المصدر للدستور    .لى عمان إسماعيل هنية   إو استعدادات لزيارة    أات  ن يكون قد تم بحث ترتيب     أالقرالة و 

ضحى المبارك   مع القرالة لتهنئته بمناسبة حلول عيد األ        هاتفياً جرى اتصاالً أن الشاعر   أن كل ما جرى هو      أ
 .ولم يتم لقاء مباشر بينهما

  7/1/2007الدستور 
  

  االحتالل في سجون ن األردنييزيارة ثانية لألسرى د تنظيميكأت :ردناأل .36
 أعلن رئيس لجنة أهالي األسرى والمفقودين األردنيين في الـسجون اإلسـرائيلية             : نيفين عبد الهادي   ،عمان

صالح العجلوني عن بدء تحرك اللجنة لتنظيم زيارة ألهالي األسرى الذين استثنوا مـن الزيـارة األخيـرة                  
وقال العجلوني في تصريح خاص للدستور      .  أسرة 23 مسرائيل، والبالغ عدده  إردنيين في سجون    سرى األ لأل

أن اللجنة تلقت تأكيدات من وزارة الخارجية بأنها ستنظم زيارة ثانية لألهالي الذين تم استثناؤهم من الزيارة                 
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سر بحسب وزارة الخارجية، رفـض      ن السبب وراء استثناء عدد من األ      أ موضحاً. خالل فترة قريبة   األولى
  .خرى قريباًأنها ستنظم زيارة أمر الذي جعل الخارجية تؤكد سر، األالعدد الكبير من األسرائيل اسقبال هذا إ

  7/1/2007الدستور 
  

  هنية أصبح مرشحنا الوحيد لرئاسة الوزراء ونرفض حكومة مستقلين: أبو مرزوق .37
  :شاكر الجوهري: حاوره في دمشق

. ة حماس تناول فيها جميع قضايا الساعة      أجرت الشرق حواراً مطوالً مع نائب رئيس المكتب السياسي لحرك         
  : هنا نص القسم األول من هذا الحوارو

مـا الـذي    . نريد أن نبدأ بالبيان الذي صدر عن حماس لمناسبة اعدام صدام حسين رئيس العراق األسبق              > 
  جعلكم تصدرون هذا البيان الذي يتعارض مع بعض جوانب عالقاتكم؟ 

وفي اعتقادنا أن ما جرى كان تصرفا غرائزيا غير نـابع           . ة تقديرا دقيقا   الحركة في النهاية تقدر المصلح     -
وبال شك أن األحداث فـي العـراق        . من تقدير لمصلحة العراق أو لمشاعر المسلمين بأي حال من األحوال          

هي في واقـع األمـر شـديدة        .  أنها منعزلة عن القضايا األخرى في المنطقة       ليست كما يظن األمريكان من    
  . الترابط

وبالتالي قضية العراق مرتبطة بالقضية الفلسطينية، وال يمكن اغفال انعكاس ما يجري فـي العـراق علـى                  
ـ        . القضية الفلسطينية ومشاعر الفلسطينيين    ضايا ولذلك كان البد من أن يكون لحركة حماس موقـف ازاء الق
وبال شك أن اعدام صدام هو حدث له ما بعده، كما أن النعكاسـاته              . الكبيرة التي تجري على أرض العراق     

وضمن مسؤوليات حماس كان البد من أن نحدد أين تكمن المصلحة وكيفية التعامـل معهـا             . أيضا ما بعدها  
  . وتقديرها

العراق، وتبدون في صورة تحالف مع حزب       تعارضون المسلكيات السياسية المذهبية لتنظيمات شيعية في        > 
هل فاتحتم حزب اهللا بشأن مسلكية التنظيمات الشيعية في العـراق المندرجـة ضـمن         . اهللا الشيعي في لبنان   

  المشروع األمريكي؟ 
 ال أريد أن أتحدث نيابة عن حزب اهللا، الذي لديه تقدير متعلق بمكانة الحزب المذهبية، وتقدير آخر يتعلق                   -

ولذلك كنا نتحدث مع كل األطراف عن       . نحن نتعامل مع حزب اهللا على قاعدة تقدير سياسي بحت         . ةبالسياس
موقف عراقي في مواجهة المخطط األمريكي سواء في العراق أو في جنوب لبنان، يكـون أكثـر صـالبة                   

  . تحدثنا في هذا مع كل األطراف رسميين وغير رسميين. ووضوحا
  ابلغتم بها بشأن المقاومة وتصعيدها في العراق؟ ما هي رؤية حزب اهللا التي > 
 بال شك أن حزب اهللا في النهاية هو مع المقاومة في مواجهة االحتالل في العراق، وهو موقف ال غبـار                     -

  . عليه، لكن تقدير الناس لتأثير حزب اهللا في العراق قد يكون أكثر مما يجب
ي خامنئي مرشد الثورة في ايران يدعو لوقـف الخالفـات      عل..؟ حزب اهللا مع المقاومة في العراق      ..لماذا> 

المذهبية في العراق، وهو يمثل المرجعية العليا لكل من حزب اهللا وتنظيمات شيعية في العراق تبدو كأنها ال                  
  كيف يمكن فهم ذلك؟ . تنصاع لتوجيهاته في هذا الشأن، أوللنصائح السياسية للذراع اآلخر في لبنان

ن تكون مواقف المراجع الشيعية من هذه الموضوعات واحدة، أو أن ايران قد امـسكت                ليس بالضرورة أ   -
  . بورقة العراق

كيف انعكس بيانكم على عالقتكم مع ايران؟ هل صدر رد فعل عن ايران، كمـا صـدر رد فعـل عـن                      > 
  الكويت؟ 

   هل صدر رد فعل عن الكويت؟ -
  .. نعم> 
وقد اليعجبهم هذا الموقف، ولكن     . ل ال من الكويت وال من ايران      لم أطلع على شيء من هذا القبي      .. ما أظن  -

هناك اجماعا في العالم اإلسالمي على رفض الطريقة التي تم بها اعدام صدام حسين، ألنها طريقة تنم عـن                   
وهذا هو موقف معظم    . تحكم الغرائز أكثر مما تنم عن تحكم العقل والقانون، وبخالف التصرفات المسؤولة           

  . كل الشعوب استنكرت ما جرى. ما في ذلك السعودية ومصر ودول المغرب العربيالدول، ب
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أنتم إلى أي   . األنظمة اعترضت على توقيت وكيفية اإلعدام ال على اإلعدام في حد ذاته ومن حيث المبدأ              > 
  حد تتطابقون مع هذا الموقف؟ 

كم الذي صدر كان حكماً سياسيا أكثر        نحن نعتقد أن محاكمة صدام في كليتها كانت محاكمة سياسية، والح           -
وبالتالي حين يكون الحكم سياسيا، يكون موقفك منه محكوما بمقتضيات السياسة أكثر من             . منه حكما قضائيا  

  . احتكامه للعدل والقانون، وهذا ليس اقراراً أو تأييداً لما فعله صدام
ن موقف معارض لحدث اعدام صـدام       كان واضحا جدا أنكم في حماس و فتح وكأنكما تتسابقون في اعال           > 

نظمت مظاهرات في األراضي الفلسطينية، وشاركت في أخرى خارج         ..حسين، غير أن فتح تبدو قد سبقتكم      
فلسطين، كما حدث في األردن ولبنان، والقاء خطابات حماسية بهذه المناسبة، إلى حد أن أحد ممثليهـا فـي                   

؟ وهل هو جـزء     ..إلى أين يمكن أن يقود هذا التنافس      .. راقاألردن أعلن أن األولوية اآلن هي لتحرير الع       
  من الصراع الحالي بين الحركتين؟ 

 ال أعتقد أن هذا خطر على بال أحد في حماس، أو أن يكون هذا حدث من قبيل التنافس، وال أعتقـد أنـه          -
ية بأن تـصوغ    يوجد قرار مركزي في فتح يحمل توقيع الرئيس محمود عباس أو بتوجيه من اللجنة المركز              

  . الحركة موقفها ازاء هذه القضية على أساس منافسة حماس
كان هناك مؤخرا حديث عن أن دوال عربية منزعجة من عالقاتكم مع ايران تعمل على سـحب البـساط                   > 

هل هناك شـيء    . اإليراني من تحت اقدامكم، وذلك عبر تمويلها للحكومة الفلسطينية مباشرة بدال من ايران            
؟ وهل ازداد الدعم العربي لكم مؤخرا فـي محاولـة           ..؟ وهل تلقيتم تلميحات في هذا االتجاه      ..قبيلمن هذا ال  

  إلقناعكم بأن العرب أولى من ايران بتقديم الدعم؟ 
 نحن نعتقد أن على الدول العربية مسؤوليات اتجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية يجب أن تقـوم                 -

تقسيم المنطقة إلى تحالفات متقابلة ليس واردا، والدول العربية تعلم يقينا           .  ايران بها ليس من باب التنافس مع     
وهم ليسوا  . أن حماس بخلفياتها العقدية، وافكارها ومنطلقاتها الوطنية، بعيدة عن سياسة المحاور والتحالفات           

عا اولهما المشروع   وفي تقديري أنه يوجد في المنطقة مشروعان فشال فشال ذري         . في موضع جهالة إزاء ذلك    
وهي الصياغة التي   . األمريكي إلعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة وفقا للمصالح األمريكية واإلسرائيلية         

وأعتقد أن من يقف في وجه المشروع األمريكي ال يفعـل           . وقفت في وجهها حماس وعدد من الدول العربية       
مريكي تمثلت في احتالل العراق وإشعال حرب في        آليات تحقيق هذا المخطط األ    . ذلك في اطار حلف يصنع    

ولذلك أعتقد أن محاولة تحويل بوصلة العداء من اسرائيل         . جنوب لبنان بهدف إخراج حزب اهللا من المعادلة       
إلى ايران لم تكن ناجحة هي األخرى، ألنه ال يعقل أن تكون هناك رسائل صداقة ومصالحة باتجاه اسرائيل،                  

اليعقل أن تكون سياسـاتنا ومواقفنـا أن        . رب وتشكيك وما إلى ذلك باتجاه ايران      وأن تكون هناك رسائل ح    
وإذا كانت هناك مـسببات     . وهذا ماال يمكن أن يحدث بحال من األحوال       . اسرائيل صديقة وأن ايران عدوة    

ث لذا، أعتقد أن هناك ظلما كبيرا لحماس حين يتم الحـدي . لمخاوف من ايران فيجب أن تعالج بطريقة أخرى   
  . عنها بهذا الشكل، وأحسب أنه يقع في دائرة مواجهة الحركة وليس نصحها أو تصويب عالقاتها

  ! كذلك غير معقول أن تكون ايران مع المناضلين في لبنان، ومع العمالء في العراق؟> 
سـتطيع  موقف ايران وتقدير مصالحها في هذه المنـاطق ال أ      .  أعتقد أن هذا القول يحتاج لكثير من التقييم        -

والظـروف  . اإلجابة عليه، غير أن ايران مثل غيرها من الدول تبحث عن مصالحها خاصة فـي العـراق                
ولكن يجب أن يكون التقييم     . التاريخية والمذهبية تحكم الكثير من تصرفاتها، وهذا ال يعني رضانا أو موافقتنا           

، وموقفها مـن الـصراع مـع العـدو          في حجمه، بمعنى أن تقييم السياسة اإليرانية لجهة دعمها لحزب اهللا          
  . الصهيوني وتقييم السياسة اإليرانية لجهة موقفها من العراق

  ؟ ..أنتم مع المقاومة في العراق، وايران ضدها. واضح أنكم تتعارضون مع السياسة اإليرانية في العراق> 
 السياسة مـا بـين هـذا         اليمكن مطلقا في العالقات بين الدول واألحزاب أن يكون هناك تطابق كامل في             -

  . وذاك
. سابقا كنتم تتحفظون على التحدث حول موقفكم من المقاومة العراقية، وتترددون في اقامة تحالف معهـا               > 

  هل زالت هذه التحفظات اآلن؟ 
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نحن مع المقاومة في العراق ألنه من حق العراقيين أن          . ليس هناك من تناقض   .  ما قلناه سابقا نكرره اآلن     -
  . االحتالل، هذا موقف لم يتغيريقاوموا 

  هل تقيمون اآلن عالقات مع المقاومة العراقية؟ > 
 المقاومة في العراق ليست جسما واحدا، وال يجمعها برنامج واحد أو قيادة واحدة، وهـي ليـست كلهـا                    -

  . عسكرية، وبعضها له عالقات خارجية والبعض اآلخر ليس له عالقات خارجية
  ما هي الدول التي يعتزم زيارتها اآلن؟ .  جولته العربيةهنية يعتزم استئناف> 
ومن بين المطروح استكمال الجولة التي كان بدأها، خاصة أنـه توجـد دعـوة               .  لم يحسم هذا األمر بعد     -

  . كويتية له في النصف الثاني من الشهر الجاري
  وهل ستبقى هذه الدعوة قائمة في ضوء بيانكم حول اعدام صدام حسين؟ > 
  . لم أسمع أن تغيرا طرأ على موضوع الدعوة -
  ما التفاصيل؟ . في اطار الجولة العربية مفترض كذلك أن يزور هنية األردن> 
وإذا حـسمت   .  رافق الدعوة األردنية الكثير من اللغط حول طبيعتها وسياقها وموقف رئاسة السلطة منها             -

تاذ هنية بعد أن تلقى الدعوة بشكل رسمي من قبل          هذه المسائل ستكون زيارة لألردن، وهذا ما رحب به األس         
  . الدكتور معروف البخيت

؟ هل يقتصر على التقاء رئيس السلطة، أم أنه يتضمن كـذلك بحثـا              ..ما جدول اعمال زيارة هنية لعمان     > 
  للعالقات الثنائية مع األردن؟ 

 تم طرد المكتب السياسي للحركة       بال شك أن هناك الكثير من التعكير في العالقة بين حماس واألردن منذ             -
ومن أجل أن تكون هناك وساطة اردنية ناجحـة، البـد أن            .  وحتى اللحظة الراهنة   1999من األردن سنة    

  . تبعث العالقات الثنائية أوال
هـل  . الدكتور البخيت قال مؤخرا إن قضية اسلحة حماس والمسائل الثنائية العالقة يمكن أن تحـل أمنيـا        > 

   اآلن في عمان وفد من المكتب السياسي لحركة حماس؟ صحيح أنه يوجد
وحتى يكون األردن على نفـس      .  أتصور أنه البد أن تطرق هذه القضايا لجهة التوصل إلى خالصات لها            -

  . المسافة ممن دعاهم عنده للتفاهم
لة مـن   وهل صحيح أن مبعوثا من جماعة اإلخوان المسلمين األردنية زار خالد مشعل مؤخرا يحمل رسا              > 

  الملك عبد اهللا الثاني أو من الحكومة األردنية؟ 
  .  ال شيء من هذا القبيل-
أنتم رحبتم بالمبادرة   . المبادرة األردنية المطروحة محورها المعلن هو تشكيل حكومة مستقلين في فلسطين          > 

  ؟ .. ذلكهل تقبلون اآلن تشكيل حكومة مستقلين بعد أن كنتم ترفضون. بعد اعالن هذا العنوان لها
حكومة المستقلين وصـفة ال تـصلح للـشعب         . لم نرحب بتشكيل حكومة فلسطينية من مستقلين      .. ال.. ال -

الفلسطيني المسيس، وال تصلح لسلطة فلسطينية تحت االحتالل، وال تنسجم مع النظم الديمقراطية المعمـول               
  . ولذا هذا أمر ال تقبل به حماس. بها في كل العالم

لى مقترح خطي تقدم به فاروق القدومي أمين سر حركة فتح مـؤخرا لقـادة الفـصائل                 وكيف تنظرون إ  > 
يقضي بتشكيل حكومة مستقلين أو حكومة فصائلية بدون حماس، وذلك على قاعدة برنامج سياسي ينسجم مع                

  ؟ ..اتفاق اوسلو
وهـل يعقـل أن     . وسلو لم أقرأ هذا المقترح الخطي، علماً أن األستاذ فاروق القدومي ليس مع اتفاقيات ا              -

تشكل حكومة من المستقلين بدون موافقة حماس، أو أن تكون هناك حكومة من الفصائل وحماس خارجهـا                 
  .  نائبا132 نائبا من أصل 76ولها في المجلس التشريعي 

  هل تقبلون أن يقتصر اتصال األردن على الحكومة التي تقودها حماس من دون المكتب السياسي؟ > 
  . هذه المسألة ستتم معالجتها بطريقة صحيحة أعتقد أن -
  ؟ ..كيف> 
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 بغض النظر عن كيف، ألن هذا ليس وقت الحديث عن التفاصيل، ولكنه سيتم التعامل مع هـذه المـسائل                    -
بطريقة تحقق هدفين اساسيين هما موقع الحركة ومصالح الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الثقة الغالبة للحركة               

  . رة، وتحسين العالقات مع األردن عبر نقلة مسؤولةفي االنتخابات األخي
هل نستطيع القول إن الباب األردني أصبح مفتوحا اآلن لعودة العالقة مـع حمـاس، أم أن هـذا األمـر                     > 

  مرهون بنتائج اللقاء بين هنية وعباس؟ 
 ولم نتدخل لحظة في      نحن لم نغلق الباب يوماً ولم نبادر أي دولة، خاصة األردن، بعداء أو سياسة عدائية،               -

الشؤون الداخلية ألي دولة، بما فيها األردن وما حصل من اشكاالت النريد التوقف عندها إال من باب السعي             
  . إلغالقها وإنهاء تبعاتها، ولعل الباب أصبح مفتوحاً، وهذا يحقق مصلحة للجميع

يجعل األردن يفتح لكـم األبـواب       ؟ ما الذي    ..كيف ترون انعكاس ذلك على الحسابات السياسية األردنية       > 
  مجددا اآلن؟ 

كان هناك رهان في العام الماضي على أن الحصار السياسي والدبلوماسـي            .. أعتقد أن الحسابات واضحة    -
والمالي واالقتصادي على الحكومة المنتخبة سيؤدي إلى انهيارها خالل ثالثة أشهر مددت إلى ستة أشـهر،                

كان هناك رهان علـى  . الحكومة بسبب حجم القاعدة الشعبية التي نتمتع بها غير أنه انقضى عام دون انهيار       
أن شعبية حماس والفائزين بعضوية المجلس التشريعي ستنهار لدى الشارع الفلـسطيني، لكـن كـل هـذه                  

ما اقوله هو أن هذا الوضع سيعكس نفسه على سياسات معظـم دول المنطقـة،               . الحسابات تبين أنها خاطئة   
ولذا نتوقع أن يفتح الباب أمام العالقـات مـع          . أن تتعامل اآلن مع الواقع بطريقة مغايرة للسابق       التي نتوقع   

ال شك أن لألردن موقعـا     . وهذا ينطبق على كل دول المنطقة، واألردن لن يكون استثناء         . حماس وحكومتها 
سـلبا وإيجابـا بالموضـوع      آخر في هذه الحسبة، لكونه األكثر التصاقا بالقضية الفلسطينية، واألكثر تأثرا            

الفلسطيني، لذا فإنه سيكون للواقع الجديد انعكاس على السياسة األردنية، ومن هنا جاءت دعوة هنية لزيـارة      
  . عمان

  هل ناورتم خالل الفترة الماضية واستثمرتم الوقت من أجل ايصال دول اإلقليم إلى هذه النتيجة؟ > 
عاناة، لكن تقدير الواليات المتحدة وأوروبـا لكيفيـة تـصرف            ال شك أن الحصار بمختلف اشكاله كان م        -

حكومة حماس اتجاه هذه المعاناة ال ينسجم وسيرة الحركة وتاريخها، وهي التي خرجت من وسط المعانـاة،                 
لم تكن حماس في يوم من األيام في موضع مـريح           . وهي تواجه حصارا تلو اآلخر، ومواجهة تلو األخرى       

 1995الواليات المتحدة تعلن حصارها للحركة وتجفيف منابعها منذ عام          . ا هي فيه  جدا ليحرمها الحصار م   
واسرائيل تالحق كوادر الحركة وقياداتها وهيئاتها ومؤسساتها منذ اعـالن تأسيـسها وحتـى              . وحتى اآلن 

 .وأعتقد أنه لم تتعرض حركة فلسطينية في التاريخ الحديث لما تعرضت له حماس من حيث الحجم               . اللحظة
الشيخ أحمد  .  لكنها عادت بطريقة غير مألوفة     1992كل قيادات حماس تقريبا ابعدت إلى مرج الزهور عام          

ياسين، الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، ابراهيم مقادمة، اسماعيل أبو شنب، جمال منصور، جمـال سـليم،                
. يادات السياسية استـشهدت   عشرات من القيادات السياسية ومئات من الق      . صالح شحادة وغيرهم تم اغتيالهم    

حمـاس خرجـت مـن رحـم        . وربما لم يبق قائد في الحركة في الداخل إال وتم اعتقاله مرة واثنتين وثالثا             
الجميع يعلم هذا، وبالتـالي حينمـا يواجهـون         . سواء في الداخل أو الخارج    ..الحصار والتضييق والمطاردة  

ات خاطئة، ولذلك لم تنجح كل هـذه األسـاليب فـي            حماس بذات األساليب، فأعتقد أنهم ينطلقون من تقدير       
  . مواجهة الحركة والشعب الفلسطيني

  االنفتاح الحالي على حماس ما هي حدوده وما هي اهدافه ومحدداته؟ > 
نحن نريد تحقيق برنامج طرحناه للشعب الفلسطيني، وأعتقد أنه محـل موافقـة             .  بالنسبة لنا األمر واضح    -

اوم الحاضر على حساب المستقبل، وال نساوم دولة فلسطينية في الـضفة الغربيـة              نحن ال نس  . شعبية كبيرة 
نحـن نعتقـد أن     . ونحن النضع خيارات متضاربة   . وغزة على حساب الحق الفلسطيني الشامل في فلسطين       

 من  هناك حقا فلسطينيا اليمكن تجاوزه، وعلى العالم احترام اإلرادة الفلسطينية والتعامل مع هذا الخيار بشيء              
  . خاصة في عالمنا العربي واإلسالمي.. االحترام كنتيجة طبيعية لخيارات الشعب الفلسطيني

في حال تم اللقاء بين عباس وهنية في عمان، هل سيبدأ من الصفر، أم من حيث انتهى الحـوار الـسابق                     > 
  بينهما؟ 
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ت، ولكن ليس من النقطـة      منفتحا على كل الخيارا   ..  في اعتقادي أن الحديث سيكون بدون شروط مسبقة        -
  . التي أنهى بها الرئيس محمود عباس الحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدكتور محمد شبير

  هل تريدون البدء من الصفر مجددا؟ > 
وليـست  .  أنا لم أقل من الصفر، ولكن االعتبارات التي تم التفاوض على اساسها سابقا لم تعد واردة االن                 -

  . ستكون هناك آراء وافكار جديدة يتناولها الطرفان. اطات مطلقا في أية حوارات مستقبليةهناك اشتر
  هل تضعنا في صورة الخطوط العريضة ألفكاركم الجديدة؟ > 
سيكون األستاذ هنية رئيـسا     .  الحكومة المقبلة ستكون حكومة وحدة وطنية تحترم خيار الشعب الفلسطيني          -

وء مصالح فلسطينية بحتة، بمعزل عن المتطلبات الخارجية، وهـي سـتعمل            لها، وهو الذي سيشكلها في ض     
  . على كسر الحصار، ولن تكون حكومة عنوانها فقط فك الحصار

هل تراجعتم عن اتفاق عدم اشراك الرموز في الحكومة، وهل أنتم متمسكون اآلن كذلك ببقاء الـدكتورين                 > 
  في موقعيهما الحاليين؟ محمود الزهار وسعيد صيام في الحكومة الجديدة و

 أعتقد أن الحكومة المقبلة ستشكل بدون ضغوط أو اشتراطات، ولكل كتلة في المجلس ترشيح مـن تـراه                   -
  . مناسباً للموقع، شريطة التوافق حول المرشحين من الجميع

أكثـر  إذا أنتم تريدون رفع سقف البرنامج السياسي للحكومة في وقت يطالبكم الرئيس عباس فيه بخفضه                > 
  مما وافقتم عليه في السابق؟ 

إما التعامل مع مـسميات األشـخاص دون        ..  هناك طريقان لتناول موضوع الحكومة في الوقت الحاضر        -
المنطق السابق كان أن    . التطرق للبرنامج السياسي، أو أن نتحدث عن برنامج سياسي بمعزل عن األشخاص           

  .. ولين للمجتمع الدولي، خاصة األمريكانيحتفظ كل طرف بموقفه السياسي ونأتي بأشخاص مقب
هذا كان يدور الحديث عنه في ظل تعقيدات وأقوال متعددة ومتضاربة، وبالتالي وجدنا أن هذه الصيغة غير                 

  . عملية في الوقت الحاضر
  هل هذا خط مشروع تفاوضي جديد، أم هو موقف نهائي لكم؟ > 
  . طينية أتصور أنه يأتي في سياق تقدير المصلحة الفلس-
هل الكشف عن اتصاالت اوروبية مع حماس واإلعالن عن مبادرة اردنية يمثالن ظرفا مواتيا لرفع سقفكم             > 

  السياسي مجددا؟ 
بالعكس السقف السياسي الموجود حاليا من حيث وجود حكومة بأشخاصـها ال            .  أوال نحن لم نرفع السقف     -

 فالحركة أبدت مرونة عالية بشكل كبير جدا، خاصة         أما من حيث المواقف السياسية،    . يوجد سقف أعلى منه   
وبالتالي، من حيث األشخاص، ومن حيث المواقف، ليس هناك من شـيء أكثـر              . في وثيقة الوفاق الوطني   

إذا اردنا أن نشكل حكومة وحدة وطنيـة، فـنحن          ..ولذا نقول، بالعكس  . تقدما في الساحة الفلسطينية من هذا     
ة حماس في الوقت الحاضر، إلى سقف حكومة تشكل مـن كـل الفـصائل               سننزل بالسقف الذي عليه حكوم    

من برنامج الحكومة الذي تقدم به هنية للمجلس التشريعي ونالت الحكومة الحاليـة الثقـة علـى       ..الفلسطينية
وبال شك أن برنامج الوفاق الوطني ال يتطابق مع مواقف الحركة بشكل            . اساسه، إلى برنامج الوفاق الوطني    

  . ليس هناك من رفع للسقف..لذلك نقول العكس هو الصحيحو. مطلق
  هذا يقودنا إلى القول بأنكم تتحدثون عن خفض السقف السياسي، لكنكم ترفعون السقف التنظيمي؟ > 
لكننا حـين نتحـدث   .  وزيرا في الحكومة كلهم من حماس  24السقف التنظيمي يتمثل اآلن في وجود       ..  ال -

  . يعني خروج نصف هؤالء الوزراء، ليدخل وزراء آخرون من فصائل اخرىعن حكومة وحدة وطنية فهذا 
  ولكن التمسك ببقاء هنية رئيسا للوزراء هو رفع للسقف التنظيمي في الحكومة؟ > 
  .  بصورة أدق هو ذات السقف الموجود حاليا، ألن هنية هو رئيس الوزراء اآلن-
  ظيمية أقل ليشكل الحكومة؟ لكنكم كنتم وافقتم على تكليف شخص آخر بمرتبة تن> 
  . كان ذلك ضمن شروط اتضح أنها لم تكن عملية..  صحيح-
  وهل ستظلون متمسكين بوزارتي الداخلية والمالية؟ > 
 أوال ال يوجد حزب في العالم يفوز باالنتخابات ويصبح من حقه تشكيل حكومة يكون برنامجها الـسياسي                  -

من منطلـق مـصلحة     . ، ثم يترك آليات تنفيذ هذا البرنامج لغيره       هو اإلصالح ومحاربة الفساد وما إلى ذلك      
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الشعب الفلسطيني والبرنامج الذي اختاره ليكون حاكما، تم الحديث عن شغل هاتين الـوزارتين مـن قبـل                  
  . مرشحين للحركة

 التي  الواقع أنه كان مستغربا أن تعملوا على تنفيذ برنامجكم من خالل كادر وظيفي ينتمي جله لحركة فتح                > 
  يفترض أن حكومتكم معنية بتصحيح الفساد الذي صنعته حكوماتها؟ 

 لقد نظرنا لألمر باعتبار أن هؤالء جميعا هم ابناء الشعب الفلسطيني، وكنا ومازلنا نعتقد أن هذا الكـادر                   -
 .البيروقراطي الموجود في السلطة الفلسطينية لن يحارب منهج اإلصالح والتغيير بأي حال مـن األحـوال               
 .  وأعتقد أن الوزارات حققت في هذا الجانب الكثير من النجاحات رغم الحصار والمضايقات والوضع األمني

  7/1/2007الشرق القطرية 
  

  أيها المتقاتلون في غزة هاشم .38
  علي عقلة عرسان. د

ينية تقتل  في يوم واحد، دم فلسطيني يراق في غزة ودم فلسطيني يراق في رام اهللا، في غزة يد فلسط                 : دمشق
أخرى وفي رام اهللا يد المحتل الصهيوني تقتل الفلسطينيين، وفي الحالين دم فلسطيني يراق وجراح فلسطينية                

  .تنزف
منذ سنوات وسنوات والدم الفلسطيني يهدر، والكرامة الفلسطينية تنتهك، والحق الفلسطيني يـداس باألقـدام،       

، وتبقى في األعالي رئاسات وزعامـات وقيـادات،         والمشروع الصهيوني يستمر وينمو، والعرب يتفرجون     
  . وترتفع أسهم شخصيات هنا وهناك، أسهم بالمعنى المادي المالي والسياسي واإلعالمي التجاري

فهل كتب على الشعب الفلسطيني من بين شعوب األرض أن تستمر مأساته مائة سنة من المحنة، منها ستون                  
ه في بحار من الدم والقتل والحصار والسجون والمعتقالت، تنهـب           عجاف داميات مرهقات، يعيش فيها أبناؤ     

؟ بأي عقل أو قـانون أو       .أراضيهم وتستمر المشاحنات الكريهة فيما بينهم، والمواجهات الدامية من آن آلخر          
ضمير يستمر هذا الوضع المأساوي، وتبقى قضية أجيال وحياتها ومستقبلها مرتهنة تنتظر المجهول والبائس              

لول؟ ولماذا يدفع الشعب الفلسطيني المنكوب باالحتالل وببعض أبنائه، لمـاذا يـدفع اليـوم فـاتورة           من الح 
الصراعات السياسية والفساد المالي والسياسي من دم أبنائه، في ظل استمرار المعانـاة واإلذالل، وترهـل                

سة أفضل وأنفع مما بفعله     قضيته ومن يدعي أنه يرفع رايتها بمسؤولية أكثر من سواه أو بوعي وواقعية سيا             
  .سواه؟

إذا ألقينا السؤال على األمة العربية أجابنا البؤس الرسمي ببيانات وتصريحات وإدانات وألـوان شـجب ال                 
نهاية لها، وكلها تؤول إلى تراجعات وتنازالت عن الحق واألرض والشعب المقهور، وتجسد إدارة الظهر له                

  . م باسم سالم ال يأتي، وإن أتى ال يعدلولقضيته العادلة، ونوعاً من االستسال
وإذا وجهنا السؤال للمجتمع الدولي أجابنا التواطؤ األمريكي بالشر والقتل والنار، وبتأييـد إرهـاب الدولـة                 
الصهيوني مهما صنعت، ناطقاً باسم مجتمع دولي يعطيه صورة المنافق، مجتمع ال يرعى حرمة قـرارات                

ل للفعل والتصرف الواحد، ويسكت عن االنحياز األعمـى إلـى العـدوان             مؤسساته، ويكيل بأكثر من مكيا    
واالحتالل والعنصرية وإرهاب الدولة ووحشية القمع والقتل وإشعال الفتن، وإبادة منظمة لشعب ذي تـاريخ               

  .وحضارة ونضال طويل، هو الشعب الفلسطيني
إلثم، وانتفضت فئـة بالبندقيـة، وبـاع        وإذا توجهنا إلى الفلسطيني نسأل غص فريق بالدمع، وتلعثم لسان با          

الجميع صناع أوسلو ومهندسوها الذين يعانقون الصهيوني المحتل وال يصافحون أخاهم وشريكهم في المعاناة              
أجابنا لسان بوش وأولمرت وأشباههم من قبل، الذي يعلو علـى األصـوات             . والمسؤولية والقرار والمصير  

مبدئية والتطلعات واآلمال الفلسطينية وعلى الشهامة التي ترفض الذل         كلها، ويبغي القضاء على المقاومة وال     
والعار، وتقدم دمها مهراً للحرية وتنيره شمعة على طريق التحرير، ولكي يفك الحصار ذو الوجوه الظالمـة                 
القاسية البائسة، ومن وجوهه وجه فلسطيني وآخر عربي لألسف الشديد، الحصار الذي يرمي إلـى تركيـع                 

وقد بدأت اإلرهاصات المرة لذلك تظهر وثماره تنضج،        . قاومة، وإال فإشعال نار الفتنة بين األخوة      شعب وم 
والنتيجة دم فلسطيني يراق، وشعب فلسطيني يذبح، وقضية عادلة تنتهـك تحـت سـمع العـرب والعـالم                   

  . وبصرهما
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م العربي بهذه الـصورة العبثيـة       لم نعد نقبل هذا المنطق ولم نعد نطيقه، ولم نعد نتحمل إراقة المزيد من الد              
شبه المجانية، ولم نعد نصبر على هذا االنتهاك إلرادتنا ومشاعرنا وانتمائنا وكرامتنا، ولقضية شعب وأبسط               

  .حقوقه في الحياة
فإلى من نتوجه وإلى من نوجه أسئلتنا التي نريد لها أجوبة مسؤولة ذات مفعول ومعنـى وداللـة وتـأثير                    

  .ة أو المهزلة، إذ كثيراً ما تتحول صور المأساة الكارثية إلى مهازل بشريةإيجابي، يوقف المأسا
كل الفلسطينيين يقولون الدم الفلسطيني خط أحمر، ولكن الدم الفلسطيني يراق وينتشر خطوطاً حمراء علـى                
محز الرقاب وفي الشوارع والساحات والطرقات، والبندقية الفلسطينية تنحرف عن صـدر العـدو المحتـل                
لتضع الشعب الفلسطيني أو بعضه هدفاً، وتؤجج صراعاً مرفوضاً بكل المقاييس فـي مواجهـات كريهـة                 

  .ومرفوضة بكل المقاييس أيضاً، ومكلفة في نهاية المطاف بما ال يطاق، أياً كانت أسبابها
ينما العدو ؟ ولماذا باهللا يكون على حماس أن تواجه فتح أو على فتح أن تواجه حماس، ب           !حماس بمواجهة فتح  

الصهيوني يفتك بالطرفين؟ وهل ينبغي أن تدفع حماس ثمن ثقة الشعب الفلسطيني بها، وثمن فوزهـا فـي                  
  انتخابات نزيهة وتسلمها سلطة تقاوم الفساد واإلفساد وتدافع عن الثوابت، وثمن تمسكها بشرعية المقاومة

لى فتح ذات التاريخ النضالي المجيـد       ومشروعية النضال دفاعاً عن النفس والحق واألرض؟ ولماذا يجب ع         
من تحت قدميها؟ وما هي هذه السلطة، ويا لها مـن  ! أن تواجه حماس؟ هل لمجرد أن تسحب بساط السلطة؟    

سلطة؟ ولمصلحة من يتم ذلك؟ وبأية وسائل وذرائع وأدوات وأثمان؟ ومن الذي يأمر بهذا ويرتضيه ويحث                
بأكمله يعاني األمرين؟ أليس العدو وحليفه األميركي الـشرير         عليه ويشترطه ليفك الحصار الظالم عن شعب        

  .الملطخة أيدي رئيسه بدماء العرب والمسلمين، وأصحاب المشروع الذي يستهدف الفلسطينيين كلهم؟
ولماذا يشتعل الصراع ويتجدد من آن آلخر، دامياً ومنذراً بالمخاطر الكبار وداهمات الخطوب فـوق أرض                

السنة األخيرة، ولمصلحة من يا ترى؟ هل هو لمصلحة فتح أم لمـصلحة حمـاس أم                فلسطين، ال سيما في     
لمصلحة عدوهما بالدرجة األولى؟ وأي فتح هي صاحبة المصلحة في نزع بندقية المقاومة التي أسست لهـا                 
هي منذ عقود من الزمن، وروتها دماً، ورأتها المدخل الوحيد المشروع والمجـدي للـدفاع عـن الوجـود                   

ق، وإلبقاء قضية الشعب الفلسطيني حية؟ ومن الذي يقر أن المقاومـة الفلـسطينية، سـواء أطلـق                  والحقو
هي إرهاب، وينبغي   .. أو من .. رصاصتها مقاتل من فتح أو من حماس أو من الجهاد أو من الشعبية أو من              

رهـاب الدولـة    أن تالحق وتُجتثَّ بكل الوسائل واألدوات واألساليب، بينما يترك الحبل علـى الغـارب إل              
الصهيوني وإرهاب قطعان المحتلين الصهاينة المتوحشين، ليفعلوا ما يشاؤون في فلسطين؟ وعـن أي فـتح                
نتكلم عندما نشير إلى فتح اآلن؟ هل فتح الصقور المقاتلة، أم فتح بعـض التجـار والـسماسرة وأصـحاب                    

  . ولى؟االمتيازات والتاريخ الذي يرفضه شرفاء فتح ومقاوموها بالدرجة األ
لماذا يقتتل المقاتلون الذين يالحقهم الصهيوني المحتل وعلى ماذا يختلفون؟، إذا كان األمر يتعلـق بـسلطة                 
تسيطر على ماليين الدوالرات ويأتيها دخل بال حساب من المساعدات الدولية المشروطة، لتساهم في تسمين               

 فتلك سلطة فساد وإفساد ينبغـي أال يحـرص          القطط السمان وإفساد من لم يفسد بعد من المناضلين األشداء،         
عليها أحد وال يقاتل من أجلها أحد، ودوالراتها المشروطة لن تنقذ الشعب الفلسطيني وترفع الحصار عنـه،                 

  .بل ستقضي عليه وعلى ما تبقى من صموده ومبدئيته وقضيته العادلة
الحقوق التاريخيـة للـشعب، ورفـض       وإذا كانت سلطة للقضاء على الفساد واإلفساد، والتمسك بالثوابت و         

مسلسل التنازل فإنها سلطة ينبغي أن تتعاون مع الجميع ويتعاون معها الجميع، وهي سلطة فتح الحريـصة                 
واألمر فـي هـذا المفـصل       . على القضية والشعب مثلما هي سلطة حماس الحريصة على القضية والشعب          

  .ل في شعب ذي حكمة وخبرة ونضال طويليحتاج إلى تفعيل العقل والضمير والوعي العام المسؤو
إننا في ضوء االستقراء والتذكر والتذكير نجد أن القاصي والداني قد تحدث قبل سنة عن الفساد الذي أضـر                   
بالنضال الفلسطيني، وشوه صورة شعب وقضية، ووصلت سيرته إلى األمم المتحدة وتكلمت عنـه الـدول                

  .عب والقضية أن يعود وأن يقاتل من أجل عودته أحدالمانحة بما ال يرضي، وليس من مصلحة الش
وإذا كان االقتتال إلزالة المقاومة التي يسميها بوش وأولمرت ومن يسير في ركابهما، إرهاباً، فإنها مقاومـة                 

. إلى آخر طفل فلسطيني يواجه دبابة االحـتالل بحجـر         .. و.. و.. حماس وصقور فتح والجهاد والشعبية و     
لمحتل وحماته وعمالئه وأزالمه، إرهابيون ومطلوبون وينبغي العمـل علـى إبـادتهم             وكل أولئك، بعرف ا   



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 21ص  |   595: العدد   |   7/1/2007 حداأل: التاريخ

فلم يقتتـل إذن  .. روحياً وعقائدياً وجسدياً، وهو ال يوفرهم ال في غزة وال في رام اهللا وال في الضفة الغربية   
فـرطين  مقاتلون من حماس وفتح على الخصوص وهم المستهدفون من العدو والفاسـدين والمفـسدين والم              

.. بالقضية والدم والشعب؟ أليس األجدر بهم أن يكونوا صفاً واحداً، ووعياً ناضجاً، وأال يقتتلوا فيمـا بيـنهم                 
  .وهذا وحده كفيل بإطفاء الفتنة وإسقاط مدبريها أياً كانوا، وتوجيه السالح الفلسطيني إلى االحتالل

وقد فوتت الـسلطة الفلـسطينية والمقاومـة        إن الفلسطينيين أصحاب تاريخ من النضال والوعي والتجربة،         
والفصائل كلها في الماضي القريب، فرصاً كثيرة كان ينتظرها العدو، وأحبطت مؤامرات وخططاً وضـعها               
مع األميركيين، لجعل الشعب الفلسطيني يأكل بعضه بعضاً ويتآكل وتتآكل حقوقه بتآكل قواه وقدراته ووعيه               

  .وحكمته
يئاً من ذلك بمشاركة قادة حماس والجهاد والفصائل األخرى، التي ساهمت فـي             لقد فوت المرحوم عرفات ش    

  .نزع فتيل الفتنة في مناسبات كثيرة
اليوم يقتتل أصحاب الحق والقضية العادلة وهم في خضم المحنة واالمتحان، يقفون على عتبة أبواب بـؤس                 

 بؤساً في مسلسل التنازل حتـى اآلن،        أشد تمثله خريطة الطريق ووثيقة جنيف، وهما الدرك األسفل واألشد         
فهل هناك ما هو أدعى من ذلك لرص الصف والتفاهم والتعاون والمواجهة على قلب رجل واحد، بـصدق                  
وإخالص للشعب والقضية، والوفاء لدماء شهداء شعب فلسطين واألمة العربية على طريق قـضية العـرب                

  .المركزية؟
تلة، وقد انطلقت أكثر من رصاصة قاتلة في غـزة حتـى اآلن،             نحن نعرف أن طريق الدم يبدأ برصاصة قا       

وهناك أمراء حرب أو أمراء فتنة يقفون على مفارق طرق ومفاصل أحداث يقومون بدور يباركـه العـدو                  
ويدفعه إلى منتهاه ويمنحهم ثمنه فتاة موائده، ونعرف أن هناك من يريد بالفصائل والسلطة ومنظمة التحرير                

ونعرف أن التحريض والوعيد مستمران، وأن من يدفع الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى             شراً ما بعده شر،     
  .االقتتال الداخلي ينفذ مخططات األعداء شاء ذلك أم أبى، ويفضي به إلى الهاوية

  6/1/2007قدس برس 
  

  !حين تشجع مبادرات للسالم مواجهات فلسطينية مسلحة .39
  بالل الحسن

طا عالميا كثيفا يشبه نشاط االستعداد للمونديال الرياضي، من أجل اإلسهام في            يستطيع المتتبع أن يرصد نشا    
وبدال من مباريات كرة القدم تتبارى الدول في إطالق المبادرات أو الـدعوة لعقـد               . حل القضية الفلسطينية  

لتكـاد  مؤتمرات دولية من أجل هذا الهدف، ويشعر الفلسطينيون بأنهم محاطون بعمليات عناية فائقة حتـى                
ويحدث أحيانا أن يشك المريض، الذي يتلقى العالج بالطبيب الـذي           . أنفاسهم ان تنقطع أثناء عملية المتابعة     

  .يعالجه، ويتساءل بينه وبين نفسه إذا كان ما يزرقه به دواء أم سما
 إسـبانيا   ومؤتمر دولي تجريبي في   .. وخطة سالم أميركية  .. ومبادرة سالم إسرائيلية  .. مبادرة سالم أوروبية  

، وفي وسط هذه الزحمة تقدمت الصين، حتى الصين التي تنأى بنفسها عـادة              10/1/2007يبدأ أعماله يوم    
 اإلسرائيلي، واستضافت وفدين غير رسـميين، فلـسطينيا وإسـرائيليا،           -عن التدخل في الصراع العربي      

حياء عملية السالم، ربما مـن أجـل        تحاورا ثالثة أيام في بكين برعاية الخارجية الصينية، وتبادال أفكارا إل          
ولم يخل األمر مـن حـديث عـن    . تدريب الدبلوماسيين الصينيين وإعدادهم ألدوار ستأتي في مرحلة قادمة 

وقد ذهب الخيال بالذين سربوا األنباء عـن هـذه          . مبادرة عربية جديدة، تتم صياغتها في لقاء قمة مصغرة        
 2002إنها ستكون تطويرا للمبادرة العربية، التي أقرت في قمة العام           المبادرة العربية الجديدة، إلى حد القول       

، والتطوير هنا يشمل بالطبع البندين اللذين ترفضهما إسرائيل، أي بند حق العـودة،              )مبادرة الملك عبد اهللا   (
. للكي يتم التوضيح بأن هذه العودة ستكون فقط إلى الدولة الفلسطينية المقترحة وليس إلـى دولـة إسـرائي                  

، لكي يتم التوضيح بأن هذا لن يشمل كتلة المستوطنات حول القـدس             1967وكذلك بند االنسحاب إلى حدود      
  ).من المستوطنين% 80(
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هذه الزحمة من المبادرات تكاد توحي بأن شيئا ما جديا يجري حول القضية الفلسطينية، وبدليل هذا االهتمام                 
ائم ومتسع، فهذا أمر ال شك فيه، إذ تساهم فيه فرنسا وايطاليـا             أما أن االهتمام الدولي ق    . الواسع بالموضوع 

وأما أن هذا التحرك أمر جدي، أو قد يسفر عن شيء ما جدي، فهو أمر يحتاج إلى                 . وإسبانيا وتدعمه ألمانيا  
والنقاش هنا ليس تشكيكا بالجدية االوروبية، بل هو يتعلق بالرفض األميركي، وبالرفض اإلسرائيلي،             . نقاش
  . تحرك اوروبي، مما يؤدي إلى القضاء على التحرك في مهدهألي

أما تطوير المبادرة العربية بحيث تلتقي مع المواقف اإلسرائيلية، فهو محض خيال كما قلنا، ذلك أن فرصـة            
التقارب مع الموقفين تكاد تكون معدومة، فالعرب ال يستطيعون االستجابة للطلب اإلسرائيلي بـالتخلي عـن                

لالجئين الفلسطينيين، وال يستطيعون اإلقرار بيهودية دولة إسرائيل، وهـم يعرفـون أن قـضية               حق العودة   
، قضية تقف وراء الباب، ولهـا       ) ألف 300مليون و (وترحيل من تبقى من العرب في فلسطين        ) الترانسفير(

 وال  في إسرائيل أنصار ونواب ووزراء وأحزاب يؤيدونها ويسعون إليها، وال تـضغط علـيهم واشـنطن،               
كذلك . تحاصرهم، لالعتراف سلفا بالدولة الفلسطينية، على غرار ما تفعل لالعتراف سلفا بالدولة االسرائيلية            

، ألن القضية ال تتعلق فقط   1967ال يستطيع العرب أن يتخلوا عن مبدأ عودة االحتالل االسرائيلي إلى حدود             
لتي ترفض إسرائيل إخضاعها للتفاوض، والتـي       بالمستوطنات الكثيفة السكان، بل هي تتعلق أيضا بالقدس ا        

يضاف إلى ذلك أن وضع المستوطنات      . أصبحت محاطة بالمستوطنات ومعزولة عن الضفة الغربية بالكامل       
ووضع القدس أصبح يشكل عائقا جغرافيا أمام تشكيل دولة فلسطينية متصلة، ويفرض قيام كيان فلـسطيني                

لقضايا استحالة تالق بين المبادرة العربية والوقـائع التـي تـسعى            وتشكل هذه ا  . مجزأ إلى ثالثة كانتونات   
  .إسرائيل إلى فرضها سلفا على جدول أعمال المفاوضات

وبسبب هذا كله نستطيع أن نقوم بعملية تنحية للمبادرات االوروبية، كما نستطيع أن نقوم بعملية تنحية لفكرة                 
ونكتشف . ن سوى المبادرة األميركية والمبادرة اإلسرائيلية     تطوير المبادرة العربية، بحيث ال يبقى في الميدا       

عند التدقيق أن المبادرتين هما مبادرة واحدة، أي مبادرة تعدها وزيرة الخارجية األميركية كونداليزا رايس،               
  .لعرضها على الفلسطينيين والعرب) بعد أيام(وتتشاور بشأنها مع اإلسرائيليين، ثم تأتي إلى المنطقة 

، )25/12/2006(األميركية، التي ستحملها رايس، كشفت النقاب عنها صحيفة يديعوت أحرونـوت            الخطة  
، وهي خطة تقـوم علـى ثـالث         )سياسة جديدة لإلدارة األميركية في الشرق األوسط      (وجاءت تحت عنوان    

  :مراحل، وننقل بنودها هنا حرفيا
ابو مازن، وخلـق أجـواء      /رئيس محمود عباس  مبادرات تقوم بها إسرائيل لتعزيز مكانة ال      : المرحلة األولى 

وتوضح الصحيفة أن اللقاء بين اولمرت وابو مازن قبل أيام كـان            . تتيح التقدم في االتصاالت بين الطرفين     
  .تطبيقا لهذا البند األول من الخطة

وتضيف الصحيفة، في هذه المرحلـة يتحـدث        . تتضمن سلسلة خطوات لتعزيز حركة فتح     : المرحلة الثانية 
 كمـا   -براء وزارة الخارجية عن مواجهة فلسطينية داخلية، بما في ذلك إمكانية صدام مـسلح، نتائجـه                 خ

  . تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة فلسطينية تعترف بإسرائيل-يأملون 
مفاوضات بين الرئيس محمود عباس وإسرائيل، تقوم في أعقابها دولة فلسطينية في حـدود              : المرحلة الثالثة 

  ).وال يذكرون كلمة محتلة. (وتطرح نتائج المفاوضات على استفتاء عام في المناطق. مؤقتة
هذه هي الخطة األميركية، ونحن ال نستطيع أن نصنف هذه الخطة بأنها خطة سالم، فالنتيجة التي تريـد أن                   

أما تكتيـك   . كومةمرفوضة من قبل السلطة الفلسطينية رئاسة وح      ) دولة ذات حدود مؤقتة   (تنتهي إليها، وهي    
الوصول إلى هذه النتيجة فهو الحرب األهلية الفلسطينية، أو ما تسميه الخطة مواجهة فلسطينية داخلية، بمـا                 

يضاف إلى ذلك أن الخطة ال تتضمن أي شيء جديد، فهي مجرد تكرار لبنـد               . في ذلك إمكانية صدام مسلح    
ديد الوحيد فيها هو تشجيع الحـرب األهليـة،         إن الج . من بنود خطة خريطة الطريق المطروحة قبل سنوات       
وقد سبق لـوزيرة الخارجيـة كونـداليزا رايـس أن           . وتشجيع المواجهة المسلحة بين حركتي فتح وحماس      

اعترضت على تطرف الوزير اإلسرائيلي ليبرمان، وشجعته على التعاون مـع الرئاسـة الفلـسطينية، ألن                
  .سالهدف األساسي حسب قولها، هو خنق حركة حما

إن المبادرة األوروبية ال تسير في هذا النهج األميركي، فهي ال تزال حريصة على أسس مـؤتمر مدريـد                   
، وتحاول أن تراعي ما استجد من تطورات، فهي تقترح آليات، وتـدعو حـسب رئـيس الـوزراء                   1991
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سطينية تحظـى   وقف فوري إلطالق النار، وتشكيل حكومة فل      : اإلسباني ثاباتيرو إلى مبادرة من خمس نقاط      
باعتراف دولي، وتبادل لألسرى، ومفاوضات، وعقد مؤتمر دولي للسالم، وإرسال قوات دوليـة للفـصل،               

وما أن تم اإلعالن عن هذه المبادرة حتى رفضتها أميركا، وبادر مسؤول فرنـسي              . وخاصة في قطاع غزة   
يبة أمل كبيرة عنـدما رفـضت       إلى اإلعراب عن دهشته لهذا الرفض، وقال إن القيادة الفرنسية أصيبت بخ           

وكشف أن واشنطن رحبت بالجهد الفرنسي، وأن باريس ناقشت األفكار والبنود الرئيسية            . واشنطن المبادرة 
للمبادرة مع واشنطن عشية وقف الحرب على لبنان، وقامت بإرسال طاقم فرنسي من وزارة الخارجية إلـى                 

ية، ولكن اإلدارة األميركية تراجعـت، متذرعـة بـأن          العاصمة األميركية لبحث المسألة مع وزارة الخارج      
أوضاع المنطقة ليست مهيأة الستقبال مبادرات، وأن إسرائيل سترفض المبادرة بشكل قاطع، وخاصة بسبب              

وبهذا تكون الواليات المتحدة قد سايرت دول اوروبا عنـدما كانـت            . البند الذي يتعلق بإرسال قوات دولية     
والـسبب  .  في لبنان، ثم قلبت الطاولة في وجوههم بعد أن توقفـت تلـك الحـرب               تحتاج إليها أثناء الحرب   

 اإلسرائيلي، بل هي تسعى فقط      -األساسي وراء ذلك أن واشنطن ال تسعى إلى حل منطقي للصراع العربي             
إلى حل توافق عليه إسرائيل، إذ هناك تعهد أميركي منذ أيام هنري كيسنجر يقضي بأن ال تبادر أميركا إلى                   

  .طرح أي اقتراح قبل أن تتداول فيه مع إسرائيل، ويكون مقرونا بالتالي بموافقتها
فإننا نشهد اآلن زحمة مبادرات للتسوية، تأتي إلينا غالبا مشفوعة بالضغوط، ثـم مـا تلبـث هـذه                  .. وهكذا

 .وتر والعداءوال يبقى في المنطقة سوى أجواء الت. المبادرات أن تتالشى بحكم اختاللها وغياب المنطق عنها
  7/1/2007الشرق األوسط 

  
  فساد السلطة يشلها سياسياً: اسرائيل .40

 برهوم جرايسي
أصبحت قضايا الفساد مشهدا عاديا في المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، ولكن ما نشهده في هذه المرحلة مـن                  

كد أن حكومة إيهود    حيث الكم ونوعية الفساد ومستوياته، يسجل ذروة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، ما يؤ             
أولمرت لن تكون قادرة، في هذه المرحلة، على الشروع في أية عملية سياسية ذات مضامين، هذا إذا أرادت                  

  .حكومة إسرائيل أصال أي حراك سياسي في المنطقة
حاييم رامون،  ) العدل(فبعد مسلسل الفضائح الجنسية التي تطال رئيس الدولة موشيه كتساب ووزير القضاء             

ة شبهات تدور حول أولمرت في قضايا العقارات وما شابه، فإن الفساد يطـال اآلن واحـدا مـن أدق                    وعد
األجهزة المالية في المؤسسة االقتصادية اإلسرائيلية، وهي سلطة الضرائب، بدءا من المفوض العـام لهـذه                

، وأمينة سره على    السلطة، وسلفه، وكبار الموظفين من ذوي أرفع الصالحيات، وحتى مديرة مكتب أولمرت           
  .مدى سنوات

وتتحدث مصادر الشرطة اإلسرائيلية وجهات التحقيق في وسـائل اإلعـالم اإلسـرائيلية، عـن أن حملـة                  
وقـد يتفاجـأ    . االعتقاالت في فضيحة الرشاوى واالختالسات في سلطة الضرائب قد تطال مئات األشخاص           

  .الجمهور بأسماء الشخصيات التي ستخضع للتحقيق، كما جاء
وفي خضم االنشغال في هذه الفضيحة التي ضربت إسرائيل منذ أسبوع، فقد ظهرت قضية أخرى، وهي أن                 
وزير المالية أبراهام هيرشزون، تستر على فضيحة اختالسات في مؤسسة شبه رسمية تدير شبكة عيـادات                

  .مرضى في إسرائيل، وهذا حين كان يرأس المؤسسة حتى قبل ثالثة أعوام
س الحكومة أولمرت في انتظار قرار المستشار القضائي للحكومة، بـصفته المـدعي العـام               كذلك فإن رئي  

األعلى، بشأن احتمال فتح تحقيق ضد أولمرت في قضايا عقارية، يشتبه انه تلقى مـن خاللهـا تـسهيالت                   
  .وتخفيضات يعتبرها القانون نوعا من الرشاوى

 لجنة التحقيق الرسمية في مجريات الحـرب علـى   وكل هذا يجري في الوقت الذي يقترب فيه ظهور تقرير   
لبنان، وما قد يحمله من مالحظات سلبية، توجه إلى رئيس أركان الحرب، دان حلوتس، ووزيـر الحـرب                  
عمير بيرتس، ورئيس الحكومة إيهود أولمرت، وما يترتب على هذه التوصيات، التـي قـد تطـيح بقـادة                   

  .عسكريين وسياسيين كبار
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 إلى  31ر دولي على أن إسرائيل اقتربت من قمة جدول دول الفساد في العالم، من المرتبة                وقد دّل آخر تقري   
  .، ومما ال شك فيه أن فضائح األسابيع األخيرة ستدفع بإسرائيل أكثر نحو تلك القمة البائسة26المرتبة 

ق فـي   في ظل كل هذا فإنه من الصعب التخيل أن أولمرت، الذي وصلت شعبيته إلى حضيض غير مـسبو                 
تاريخ رؤساء حكومات إسرائيل، وبهذه السرعة، وحتى قبل أن يتمم عاما على انتخابه رسميا، سيكون قادرا                
  .على الدخول في مفاوضات سياسية جدية ذات جوهر، وليس مجرد لقاءات عابرة يختفي أثرها فور انتهائها

لرأي، لن يقبل الشارع بأي خطـوة       بمعنى أن حكومة تفقد ثقة الجمهور من يوم إلى آخر، وفق استطالعات ا            
سياسية منها، تؤدي إلى تغيير جدي في الوضع القـائم، ألن الجمهـور ال يثـق بنتائجهـا علـى مختلـف             
المستويات، وهذا يستدل أيضا من استطالعات الرأي، التي تقول إن الجمهور في إسرائيل ليس على قناعـة                 

  .بقدرة أولمرت على اتخاذ قرارات استراتيجية
ذا فإن كل مسعى أولمرت وأقطاب في حكومته في هذه المرحلة، هو للبحث في كيفية تخطـي المرحلـة                   وله

الحالية على صعيدهم الشخصي، من أجل الحفاظ على مستقبلهم السياسي، أيضا على المستوى الشخصي وال               
  .أكثر من ذلك

حكومة الحالية، علـى األقـل وفـق        من المفارقات انه رغم كل ما نشهده، فإن هذا ال يعني انهيارا سريعا لل             
المعطيات الحالية، فحكومة أولمرت تتشكل من خمسة أحزاب، األربعة األولى ليست في وضعية تسمح لهـا                
بحل الحكومة والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ألن أيا من هذه األحزاب ال يضمن نتيجة يريدها فـي                  

  .تلك االنتخابات
ال حزبا على ورق من دون مؤسسات وقواعد جماهيرية ملموسة، أقامه رئـيس             فحزب كديما الحاكم، ال يز    

الحكومة السابق أريئيل شارون على شاكلته، وتسلمه أولمرت إثر سقوط شارون على فراش المرض، والقوة               
االنتخابية التي حصل عليها كانت نتيجة الال مفر، ألن الشارع اإلسرائيلي بحث عن البديل، وسـرعان مـا                  

  .مله، وكل استطالعات الرأي تشير إلى تراجع كبير لهذا الحزب في أي انتخابات قادمةخاب أ
كذلك فإن الحزب الثاني في هذه الحكومة، العمل بزعامة الوزير عمير بيرتس، وضعيته لربما أكثر سـوءا،                 

ومـة وبقـاء    ويعاني من أزمة داخلية كبيرة، وهو ليس جاهزا إطالقا ألي انتخابات مبكرة، وبقاؤه في الحك              
  .الحكومة أصال، يساعده على تجاوز المرحلة

أما بالنسبة لحزب شاس الديني األصولي، ولربما هو الحزب األكثر ثباتا في االئتالف الحالي، ولكنـه لـن                  
يسعى إلى الخروج من الحكومة، ألن هذا واحد من األحزاب التي هدفها تحقيق مـصالح قطـاع المتـدينين             

جربة ان هذا الحزب أقوى في حكومات ضعيفة، ألنه يستطيع تحقيق مكاسب ماليـة              األصوليين، وعلّمت الت  
  .ذاتية أكبر

 7واألمر ذاته ينطبق على حزب المتقاعدين الذي ظهر فجأة على الحلبة السياسية بقوة لـم يتخيلهـا أحـد،                    
عـدين، وال   ، وأجندة هذا الحزب الوحيدة هي تحصيل مكاسب لجمهور المسنين والمتقا          120مقاعد من أصل    

أكثر، وطالما انه يحقق ما يريد فال داعي له لحل الحكومة والتوجه إلى انتخابات لن تعطيـه مـا أعطتـه                     
  .االنتخابات السابقة

 نائبا، أما الحزب الخـامس،      120 نائبا من اصل     67وهذه األحزاب األربعة مجتمعة تشكل غالبية برلمانية،        
 بزعامة اإلرهابي أفيغدور ليبرمان، ويقول محللون إن األخير         فهو حزب يسرائيل بيتينو العنصري المتطرف     

تورط بدخوله إلى الحكومة، كونه من معسكر اليمين المتطرف، ولكن إن قرر هذا الحزب فجأة االنـسحاب                 
  .من الحكومة فإنه لن يؤثر على استقرار الحكومة، وفق المعطيات الحالية

 الداخلية على رأس جدول أعمالها، ورأت بأقل اهتزاز سياسي          لقد اعتادت إسرائيل أن تضع أزماتها الحزبية      
داخلي لديها ذريعة كبرى لوقف أي تحرك صغير على صعيد العملية السياسية، ولكن األخطر من هذا هـو                  
أن القوى الدولية، صاحبة القرار الدولي، تتواطأ مع إسرائيل في هذا النهج، وتـدعم المطلـب اإلسـرائيلي                  

  .ي تحرك سياسي إلى حين حل أزمات إسرائيل الداخلية المزمنةالدائم، بتجميد أ
وإن كان هناك أخطر من هذا، فهو أن اإلعالم اإلسرائيلي القوي ينجح في فرض أتفه األزمـات الداخليـة                   
العابرة على وسائل اإلعالم العالمية، لتصبح الشغل الشاغل للرأي العام العالمي، بدال مـن االنـشغال فـي                  

  .رالقضية الجوه
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