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   وجود اسرائيل أمر واقع:مشعل .1
في المقابلـة التـي     ) حماس( فيما يلي نص اجابات خالد مشعل القيادي في حركة المقاومة االسالمية             :دمشق

  ..اجرتها رويترز معه في العاصمة السورية دمشق التي يقيم بها
 قلقون ولكن نعتقد اننا لن نذهب الى حرب أهلية داخلية نعتقد ان الوعي الفلـسطيني سـوف                   بالتأكيد نحن  -

يمنع الذهاب الى حرب أهلية داخلية ولكن ينبغي االلتفات من هو المسبب لهذا التأزيم الـداخلي هـل هـي                    
هو التدخل الخـارجي    العامل االهم   .. هي لها تأثير ولكن ليست العامل االهم      .. الخالفات الداخلية الفلسطينية  

محاولة تقوية طرف على حـساب طـرف بمـده بالمـال            .. محاولة فرض شروط  .. االسرائيلي واالمريكي 
هذا التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الفلسطيني هو الذي يصب الزيت علـى النـار     .. والسالح والتدريب 

  .ويدفع الخالف السياسي الى خالف ميداني وصراع داخلي
خطوات ان نذهب الى حوار وطني فلسطيني بين جميع القوى وخاصة بين حماس وفتح الحوار                أول هذه ال   -

هو الوسيلة الوحيدة للتفاهم الفلسطيني حتى نتجنب الصراع المسلح واالمر الثاني ان نحتكم الى القانون وان                
 قواعد اللعبة الديمقراطيـة     اذا احتكمنا الى القانون واحترمنا نتائج االنتخابات والى       . نحترم نتائج االنتخابات  

هذا سيجنبنا الصراع بالتأكيد واالمر الثالث هو ان نحيد أنفسنا عن التدخالت الخارجية النها هي التي تدفعنا                 
وهذا الصراع ال يخدم اال اسرائيل واالدارة االمريكية والقوى التي تقف ضـد الـشعب               .. نحو هذا الصراع  

  .الفلسطيني
 وفتح واالخ أبو مازن في السلطة صحيح ان محطات فشلت في الحوار ولكـن                هناك حوارات تجري بيننا    -

صحيح ان المجتمع الدولي يضغط دائما نحو الحوار بين الطـرف           .. نحن كفلسطينيين ليس امامنا اال الحوار     
فمن باب أولى ان يكون الحوار بين الطرف الفلسطيني والفلسطيني هناك فـرص             .. الفلسطيني واالسرائيلي 

ح بشرط ان نطبق العوامل التي ذكرتها قبل قليل وخاصة ان نتحاور على أصول فلـسطينية وقواعـد                  للنجا
فلسطينية وان نحيد الضغوط الخارجية وان نحتكم لقواعد اللعبة الديمقراطية هناك فرصة للنجاح نحـن االن                
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 على قاعدة وثيقة الوفاق     نسعى الى اقامة حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى والفصائل والكتل البرلمانية           
  .الوطني ثم نتباحث في بقية التفاصيل امل ان ننجح في االيام القادمة للوصول الى هكذا نتيجة

 هناك أوال جهود تبذل من االخوة في مصر اضافة الى جهود فلسطينية محلية لمحاولة احتـواء التـأزيم                   -
احتقان مؤسفة وهناك ايضا جهـود اخـرى فـي          الداخلي والخالفات الداخلية رغم ان ال تزال هناك أجواء          

الجانب السياسي وايضا مصر لها دور ومنظمة المؤتمر االسالمي لها دور واضافة الى اتصاالتنا المباشـرة                
  .ونأمل ان نستكمل ما بقي من نقاط خالف حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

ي الخالفات المتبقية هناك جوانب تم تـسوية   ال اريد ان ادخل في التفاصيل فهذه اتصاالت غير معلنة تسو           -
على سبيل المثال اليـوم سـيأتي وفـد مـن طـرف             .. الخالف عليها وهناك جوانب ال يزال خالف حولها       

البروفسور اكمل الدين احسان اوغلو االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي سيأتي الى هنا ويلتقي بنا وسبق                
هذا التأزيم  . وبالتالي الجهود موجودة ولكن لالسف التأزيم على االرض كبير        ان التقينا بالدكتور اكمل الدين      

  .بحاجة الى احتواء واهم شئ ان تتوقف التدخالت الخارجية
 كان هناك مشروع للذهاب الى حكومة وحدة وطنية وليس تكنوقراط ولكن وزراءها هم من الكفاءات وكنا                 -

لمشروع فشل االن نحن قلنا نذهب الى حوار غير مشروط          نبحث عن صيغة نتجنب فيها الرموز ولكن هذا ا        
كل يطرح رؤيته ونحن في هذه المرحلة متمسكون بالذهاب الى حكومة وحدة وطنية برئاسة االخ اسـماعيل                 
هنية رئيس الوزراء الحالي وعلى قاعدة وثيقة الوفاق الوطني ثم نتفاهم على كل التفاصيل المتعلقة بتـشكيل                 

ها في هذه المرحلة الن هذه الحكومة معنية ان تواجه الحصار وان تنهي التأزيم الداخلي               الحكومة وكيفية عمل  
وان تخدم شعبنا الفلسطيني وهي طبعا من مسؤوليتها ان تتعامل مع المجتمع الدولي ومع المحيط االقليمـي                 

  .والعربي واالسالمي
ته لكن الحوار يذلل الفوارق ويقربنـا        لقد قلت نحن نتحاور للوصول الى هكذا حكومة بالطبع كل له قناعا            -

من بعضنا البعض الشهور العشر الماضية منذ ان تشكلت الحكومة الفلسطينية ادرك الجميع ان سياسة افشال                
الحكومة واالنقالب عليها عبر الحصار والتجويع ومحاوالت العزل ومنع ادخال االموال والفوضى االمنيـة              

 اضافة الى العدوان االسرائيلي المتصاعد على شعبنا وزيـادة عـدد         ونزع الصالحيات وكل هذه االجراءات    
المعتقلين الى اكثر من احد عشر الف واعتقال اربعين من اعضاء المجلس التشريعي وحوالي عشرة وزراء                
ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز كل هذا الكالم ثبت انه فشل في اخضاع حماس وفي اقصائها وفي                 

القانوني وغير الشرعي على نتائج الديمقراطية الفلسطينية لذلك الجميع يدرك انه ال بديل عن              االنقالب غير   
الحوار ونحن نفتح قلوبنا وعقولنا للحوار مع االخوة في فتح ومع االخ أبـو مـازن ومـع جميـع القـوى                      

  .الفلسطينية ونرحب بأي جهد عربي او اسالمي يساعدنا على الوصول الى نتائج ايجابية
نا ال اقول ان هناك موافقة االن على كل هذه المسائل قلنا نذهب الى حوار غير مشروط حماس تطـرح                     ا -

.. رؤيتها وابو مازن واالخوة في فتح يطرحون رؤيتهم والى ان نصل الى توافق على حكومة وحدة وطنيـة                 
لى قاعدة وثيقة الوفاق    انما نحن موقفنا في حماس اننا مع حكومة وحدة وطنية برئاسة االخ اسماعيل هنية وع              

الوطني وبحيث نشكل حكومة بشروط فلسطينية وبتوافق فلسطيني بعيدا عن الضغوط الخارجية الننا نفـرق               
كثيرا بين الخضوع للشروط الخارجية وبين ان تكون الحكومة لديها القدرة على التعامل مع المجتمع الدولي                

ال نغلق االبواب ولكن هناك فرق بين ان تتعامل مـع           نحن كفلسطينيين منفتحون على المجتمع الدولي نحن        
المجتمع الدولي وهذا شيء طبيعي الننا جزء من عالم حولنا نأخذ ونعطي معه وبين ان نخضع لشروط هذا                  

ال يقبل أي شعب حر ان يكون مدخل تشكيل حكومة وحدة وطنية له هو ان يأخـذ ضـوءا               . المجتمع الدولي 
ليس هناك شعب في اوروبا في بريطانيا في اسيا في          ..  احد يقبلها في العالم    اخضر من االدارة االمريكية ال    

افريقيا يقبل ان يكون الشرط لتشكيل حكومة وطنية في ذلك البلد ان يكون هناك ضوء اخضر امريكي بمعنى           
  .ان يكون هناك فيتو امريكي على تشكيل هذه الحكومة ان تقبل او ال تقبل

 ان يفرض احد علينا هذه الشروط الظالمة ليس كما قلت فالحكومات في البالد               هذه شروط ظالمة وال نقبل     -
المختلفة ال تقبل ان يكون تشكلها مشروطا بمثل هذه الشروط انما نحن فلسطينيون احرار نريـد ان نـشكل                   

نا حكومة وطنية بارادتنا الفلسطينية ولكن بعد ذلك نتعامل مع اوروبا وامريكا والمجتمع الـدولي لـيس لـدي                 
  .مشكلة في ذلك
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 هل المجتمع الدولي هل الرباعية هل االدارة االمريكية االن تقبل ان تضع فيتو على تـشكل أي حكومـة                    -
اسرائيلية اال اذا اعترفت بالشعب الفلسطيني وبدولة فلسطينية على حدود السبعة والستين وقبلـت ان تنبـذ                 

يع االتفاقات التـي وقعتهـا مـع الفلـسطينيين          العنف واالرهاب ضد الشعب الفلسطيني وقبلت ان تطبق جم        
لماذا الضغط فقط على الشعب الفلسطيني والزامه بشروط محددة بينما اسـرائيل            . وبالرعاية االمريكية نفسها  

اولمرت او غير اولمرت يشكل حكومته كما يشاء تشكيل         ) رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود   (اياديها مطلقة و  
  .جوز ان يكون مرهونا بضغط خارجيالحكومة هذا حق وطني ال ي

 نحن جاهزون الن نستمر في الحكومة الراهنة ونحن جاهزون ان نشكل حكومة وحدة وطنية مع االخـوة                  -
نحن اصال منذ ان فزنا عرضنا ان نشكل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع لكن               . في فتح وبقية القوى   

نية رفضت المشاركة معنا وكثيـر منهـا بـسبب الـضغط            المشكلة ان كثيرا من القوى واالطراف الفلسطي      
نتعامل مع المجتمع الدولي ولكن ال نخـضع لـشروطه          .. الخارجي انما نحن االن نريد حكومة وحدة وطنية       

  .انما نعمل وفق مصالح الشعب الفلسطيني
.. الت منا  نحن نفرق بين امرين بين ان نحصل على ضمانات لرفع الحصار وهذا ثبت انه يحتاج الى تناز                 -

اصبح ورقة ابتزاز على الشعب الفلسطيني حتى المجتمع الدولي يرفع العقوبات ويـأتي بـضمانات لرفـع                 
ال بد ان أي حكومة فلسطينية تطبق واحد اثنان ثالثة هذا ابتزاز وظلم نحن االن نقـول ال نريـد                    .. الحصار

ارجية نحن كفلسطينيين نريد ان نـشكل       كفلسطينيين ان نتوحد هذا حقنا الطبيعي بعيدا عن كل المؤثرات الخ          
حكومتنا الوطنية وان يشترك فيها الجميع ونقول الخوتنا في فتح وابو مازن تعالوا نتوحد في حكومة وحـدة                  
وطنية ثم نواجه الحصار معا نقول للمجتمع الدولي هذا حصار ظالم ليس من حقكم ان تخـضعوا الـشعب                   

ولكن في  .. ادخال االموال نحن ال نحب معاناة الشعب الفلسطيني       الفلسطيني عبر هذا الحصار والتجويع منع       
تقديري ايضا ال يجوز ان يوضع الفلسطينيون بين خيارين اما الحصار او الخضوع الـسياسي ومـصادرة                 
القرار الفلسطيني نحن نريد ان ندافع عن القرار السياسي الفلسطيني ليكون حـرا ولـيس خاضـعا الرادة                  

قت الحصار ظالم ينبغي ان نواجهه وانا اعتقد بان اوروبا بالذات بدأنا نشعر انها تعيش               االجنبي وفي ذات الو   
ازمة اخالقية مع هذا الحصار فضال عن ان هذا الحصار فقد فاعليته فـي اخـضاع حمـاس او الـشعب                     

  .الفلسطيني
ني ال يمكـن     دليل على ان الشعب الفلسطي     2006 اعتقد ان صمود الشعب الفلسطيني طوال العام الماضي          -

ان ينهزم او يخضع تحت ضغط الحصار غير الشرعي والظالم نحن نشعر ان لدينا القدرة رغم اننا ال نحب                   
ان تستمر المعاناة الفلسطينية تحت الحصار ولكن ايضا نريد ان ندافع عن قرارنا وسيادتنا الفلـسطينية فـي                  

ول العربية واالسالمية وقفت الى جانبنـا       الد.. ذلك الوقت نحن نشعر ان هناك فرصة حقيقية لكسر الحصار         
ولكن المشكلة هي في الضغط االمريكي ومجاملة بعض االطراف الدولية واالوروبية للموقـف االمريكـي               

.. هناك دعم عربي ولكن امريكا تحاول ان تمنع دخول هذا المال          .. الستمرار منع البنوك من ادخال االموال     
تمر االن او غدا ال بد ان ينتهي الحصار فالرهـان ان الحـصار سـوف                هذه الحالة انا اقول لك انها لن تس       

يخضع حماس هذا لن يكون الحوار هو المنطق الوحيد من يريد ان يتفاهم مع حماس فحماس جاهزة ولكـن                   
عبر الحوار وليس عبر التهديد نحن جاهزون لنتفاهم مع المجتمع الدولي مع اوروبا وامريكـا مـع االمـم                   

الـشعب  .. لحوار وان يحترموا أنفسنا كما نحترم االخرين وليس عبـر التهديـد والوعيـد             المتحدة ولكن با  
  .الفلسطيني شعب حر وال يقبل الخضوع للتهديد

 الذهاب الى انتخابات مبكرة تشريعية مرفوض أوال النها ضد القانون فالقانون ال يسمح لالخ أبـو مـازن        -
والسؤال هنا  .. مبكرة هذه خطوة غير قانونية وغير شرعية      بحل المجلس التشريعي كمقدمة إلجراء انتخابات       

واسرائيل لماذا هذه الـدول     ) رئيس الوزراء البريطاني  (بلير  ) توني(لماذا تقبل بها الواليات المتحدة والسيد       
التي تتحدث عن الديمقراطية تقبل من رئيس سلطة ان يمارس خطوة غير قانونية النهم غيروا القانون يـوم                  

ياسر عرفات رحمه اهللا الى رئيس الـوزراء        ) الرئيس الفلسطيني الراحل  ( ترحيل الصالحيات من     ان أرادوا 
ثانيا هذه الخطوة ال تحل االزمة بل تزيد االزمة الداخلية الفلسطينية شـدة وصـراعا               . محمود عباس انذاك  

م ويذهب الـى حـرب      وانقساما في المجتمع الفلسطيني فهل المجتمع الدولي يريد للشعب الفلسطيني ان ينقس           
وثالثا ان هذه الدعوة الى انتخابات مبكرة هي ال تخدم المصلحة الفلـسطينية وال              .. أهلية داخلية ال سمح اهللا    
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تحل المشكلة وهي تأتي ليس في مجرد سياق اجرائي وانما تأتي فـي سـياق االنقـالب علـى الـشرعية                     
ومة وحدة وطنية فالبديل هو الذهاب الى خطوة        وهنا يأتي سؤال هل اذا لم ننجح في تشكيل حك         .. الفلسطينية

في الديمقراطيات الغربية اذا جرت انتخابات فالحزب الفائز يـشكل حكومـة والحـزب             .. غير قانونية دائما  
نحن ال نقول هذا نحن نرحب بالجميع ان يكون معنا في حكومة وحدة وطنية              .. االخر يذهب الى المعارضة   

حكومة وحدة وطنية فما هو البديل ليس البديل هو االنقالب علـى نتـائج              ولكن افرض ان طرفا ما ال يريد        
ولكن البديل ان الحزب الفائز يـستمر فـي         .. االنتخابات والذهاب الى خطوة غير قانونية بانتخابات مبكرة       

تشكيل حكومته الوطنية واالخرون يكونون في المعارضة ولكن وفق قواعد اللعبة الديمقراطية وليس بتـأزيم               
وضع الداخلي واعطاء الغطاء للحصار ومنع االموال والتأزيم الداخلي والى اخره ورغم ذلك نحن نحب ان                ال

  .ننجح في الوصول الى حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع
 في اوروبا أي حزب يفوز قد يعرض ان يشكل حكومة وحدة وطنية كما االمر في ايطاليـا او أي دولـة                      -

خرى فاذا لم ينجح في ذلك فهل البديل ان نذهب الى انتخابات مبكرة بعـد بـضعة                 اخرى على االحزاب اال   
اشهر من االنتخابات البديل هو ان الحزب الفائز هو الذي يحكم واالخرون يمارسون المعارضة ويحترمون               

  .قواعد اللعبة وال يخرجون عن القانون
هذه االنتخابات لن تتم النها ضد القانون والن         اذا اصر االخ أبو مازن على الذهاب الى انتخابات مبكرة ف           -

غالبية القوى الفلسطينية ضد هذه الخطوة واعتقد بان االخ أبو مازن يدرك ذلك واذا اصر على هذه الخطوة                  
معناها انه يريد تفجير الوضع الفلسطيني وال يريد خدمة الوضع الفلسطيني هذه انتخابـات مبكـرة لـصالح          

بعض القيادات وتيار معين داخل فتح لالنقالب على الشرعية الفلسطينية وهـذا            الضغوط الخارجية ولصالح    
  .غير مقبول

 نحن في حماس ومع الموقف الفلسطيني الوطني العام والموقف العربي كذلك مجمعون على ضرورة قيام                -
لهـذه   بما فيها القدس وحق العـودة وانـسحاب االسـرائيلي            67حزيران  ) يونيو (4دولة فلسطينية بحدود    

المشكلة .. هذا موقف فلسطيني وعربي االن موضع اجماع حماس تؤمن به وتسعى له وهذه فرصة             .. الحدود
ليست عندنا كفلسطينيين وكعرب السؤال االن في الملعب االسرائيلي وفي الملعب االمريكي والمجتمع الدولي              

 هذا الحق والذي فعال يـؤدي الـى         هل هناك ارادة دولية الجبار اسرائيل ان تحترم       . من يلتقط هذه الفرصة   
دولة مؤقتة هذا ال يحل المشكلة هذا محاولة لاللتفـاف علـى الحقـوق              .. صنع سالم واستقرار في المنطقة    

الفلسطينية ومضيعة للوقت هناك رؤية واضحة يجتمع عليها الموقف الفلسطيني والعربي وعلـى المجتمـع               
  .سطينية وان يقوموا بخطوة سياسية حقيقية على هذا االساسالدولي ان يحترم الموقف والحقوق العربية والفل

  10/1/2007رويترز 
  

 سرائيل ودول الحصار مسؤولية التوتر الداخليا باالنحياز ويحّمل  المنظمةهنية يتهم تنفيذية .2
حمل إسماعيل هنية رئـيس      : أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      11/1/2007القدس العربي   نشرت  

لسطيني أمس سلطات االحتالل اإلسرائيلي واألطراف الدولية التي تحاصر الـشعب الفلـسطيني             الوزراء الف 
ألطراف التي تريد أن تتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي مسؤولية االحتقان الداخلي والتوتر التي تـسود                او

الفلـسطيني ال يـزال     وأكد هنية في بداية االجتماع األسبوعي للحكومة أن الشعب           .في األراضي الفلسطينية  
يعيش فصول المأساة في األوضاع الداخلية بسبب هذا العراك والمشاكل التي لم تتوقف والتي وصلت الـي                 

 من أبناء شعبنا الفلـسطيني      ىحد صعب وقاس خالل األيام السابقة حيث اريقت الدماء وسقط شهداء وجرح           
يب الشعب الفلـسطيني مـن أي صـراعات          ضرورة تجن  ى ال هنيةودعا   .أيا كان موقعه وانتماؤه السياسي    

فلسطينية داخلية واستبعاد السالح مطلقا عن لغة الخطاب، مطالباً بتجسيد لغة الحوار فـي حـل الخالفـات                  
وقال نحن ال ننفي وجود تجاذبات سياسية ولكن الذي نريد أن نؤكد عليه كيف ننظـر الـي هـذه                     .الداخلية

 تراشق بالنار الن ذلك من شـأنه أن يـسعد           ى يتحول الخالف ال   الخالفات بين أبناء الشعب الواحد وكيف ال      
وشـدد   .أعداء الشعب وأعداء هذه القضية الذين يخططون من زمن إلدخال الشعب في آتون الحرب األهلية              

 أن هنـاك  ى في متابعة كل العابثين باألمن الداخلي وتقديمهم للعدالة، الفتاً ال        ى أن حكومته لن تتوان    ىهنية عل 
وأضاف إذا ما حالت الظروف اإلدارية       .قطاعال الجميع في الضفة و    ى ونظاما وهذا القانون يسري عل     قانونا
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للحكومة عن ممارسة عملها بالشكل الالزم في بعض مناطق الوطن فهذا ال يعني سـقوط الحقـوق العامـة                   
تعاطيها مـع الخالفـات     ووجه هنية انتقادات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في         . بالتقادم مهما طال الزمن   

وقال إن اللجنة التنفيذية التي تنصب نفسها دائما قاضيا وحكما وخصما في نفس الوقـت                .الداخلية الفلسطينية 
طرافاً بعينها مسؤولية ما يجري عليها أن تتوقف عن هكذا بيانات وان تنظر الي الحالـة                أوتحمل الحكومة و  

  .دةالفلسطينية نظرة شاملة وبعينين ال بعين واح
 أن العمل جار بين وزارة االقتصاد الوطني ووزارة المالية ووحدة شؤون          هنيةوفي الشأن االقتصادي أوضح     

المفاوضات في منظمة التحرير إلعادة ترتيب المعابر التجارية بطريقة تحقـق مـصالح القطـاع الخـاص                 
  .  حد سواءىوالمواطن عل

نـود ان   " :قال هنية :  عالء المشهراوي  ،غزةراسلها في   نقالً عن م   11/1/2007االتحاد االماراتية   وأضافت  
نؤكد ان لدينا إرادة حقيقية في الحكومة الفلسطينية وفي الحركة التي ننتمي اليها نحو تعزيز الوحدة الوطنية                 
وترسيخ الشراكة السياسية على أساس وثيقة الوفاق الوطني ونحن نبحث في كل اتجاه ونفتح كل القنوات من                 

الدول العربية الـشقيقة بـأن      "وطالب هنية   . "هذا الهدف الذي نتطلع إليه جميعا كشعب فلسطيني       أجل تحقيق   
  ."تطبق قرارها الذي اتخذته في الجامعة العربية برفع الحصار فورا عن الشعب الفلسطيني

  
  تؤكد خطة أبرامز لالنقالب على الحكومة عبر الحرب األهليةوالحكومةنفي عريقات ي .3

صائب عريقات علم السلطة الفلسطينية بأي خطة انقالبية على الحكومة الفلسطينية . نفى د:دعال محمو، غزة
أعدها نائب مستشار األمن القومي األمريكي إليوت أبرامز بعد شهر من تولي حماس قيادة الحكومة 

ستطيع أن وقال في تصريحات خاصة لوكالة سما أن ال علم له بمثل هذه الخطط وأن أحدا ال ي .الفلسطينية
يدفع الشعب الفلسطيني إلى االقتتال الداخلي رافضا بشدة ما تدعيه حماس بأن هناك من يحاول االنقالب على 

أن فتح هي حركة عمالقة ووطنية ومناضلة ورائدة على المستوى  " :وأضاف .الحكومة الفلسطينية
 ".الفلسطيني ويجب الكف عن مثل هذه التصريحات واالتهامات المخجلة

أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني ما نشرته صحيفة آسيا تايمز أون . جانبه أكد دمن
وقال يوسف في تصريحات  .الين على موقعها االلكتروني على االنترنت حول الخطة التي أعد أبرامز

 ىا منذ الشهور األولخاصة لوكالة سما أن ما نشرته الصحيفة ليس جديدا على الحكومة الفلسطينية وسمعن
لتشكيل الحكومة الفلسطينية أن أمريكا معنية ليس فقط بعدم التعامل مع الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس 

ان آليات  " :وأضاف .وإنما إفشالها من خالل سياسة الحصار والعزل السياسي والمقاطعة الدبلوماسية
كا باألسلحة والمعدات منوها إلى النوايا إلى الضغط تصاعدت من خالل تشكيل قوات خاصة دعمتها أمري

وأشار إلى وجود محاوالت لتشكيل قوة عسكرية  .إدخال قوات بدر من األردن إلى األراضي الفلسطينية
تشرف عليها أمريكا تدريبا وتسليحا وتمويال بهدف أن تكون قوة قادرة على التصدي لفصائل المقاومة بكافة 

مات وتحذيرات تصلنا من أطراف أوروبية وجهات أمريكية تحيطنا علما بأن وصول معلو " :وأكد .أطيافها
وفود وجهات فلسطينية تجري لقاءات في داخل أمريكا ومع رجال الكونغرس األمريكي وفي مراكز 

  .دراسات وأبحاث بهدف التخطيط إلسقاط الحكومة الفلسطينية
  11/1/2007وكالة سما 

  
  لخطر التصفيةالقضية تتعرض : الوطني الفلسطيني .4

اكد المجلس الوطني الفلسطيني ان المـشروع الـوطني          :عمانمن   11/1/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها يتعرضان لحظر التصفية بفعل اللجوء للغة السالح لحـل االشـكاالت              

" الدم الفلسطيني خط أحمـر    "د تمزيق مقولة    الداخلية التي تشهدها الساحة الفلسطينية في الضفة والقطاع، وبع        
  .االمر الذي قد يفاقم االمور باتجاه غاية في الخطورة، ال يمكن التحكم بتداعياته

وناشد المجلس في بيان له حركتي فتح وحماس االنشداد للتناقض الرئيسي مع االحتالل الجاثم على االرض                
جميع باسم الـداخل والـشتات والـشهداء والجرحـى          ويعمل على قهر الشعب وتهويد المقدسات، مطالبا ال       
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والمعتقلين واألسرى، وباسم القضية المقدسة باالحتكام للحوار الديمقراطي المسؤول في اطار حوار وطنـي              
  .شامل لحل كافة االشكاالت التي تشكل جوهر االزمة القائمة منذ عدة اشهر

جلس الوطني حركتـي فـتح وحمـاس بعـدم      ناشد الم : عمانمن   11/1/2007الدستور األردنية   وأضافت  
االحتكام للسالح واالمتناع عن استخدامه في التباينات الداخلية الن المستفيد الوحيد من هذا السلوك هو العدو                
االسرائيلي فقط، وفي النهاية الجميع خاسر وال احد منتصر وسوف يحاسب الشعب الفلسطيني كل من تتلطخ                

  .يده بدم ابنائه
  

  زيارته لألردن ولبنانمشعل في دمشق بعد عباس يلتقي  .5
قال مصدر فلسطيني إن عباس سيتوجه الى سوريا عقب زيارته المرتقبة لألردن ولبنـان، للقـاء الـرئيس                  

تواترت األنباء عن تحركات فلسطينية مكثفة لعقد       و. السوري بشار االسد ومن المتوقع ان يلتقي خالد مشعل        
ويشكل هذا اللقاء، في حالة حدوثه، تتويجاً لوسـاطة         .  وعباس ن مشعل  بي دمشقاجتماع األسبوع المقبل في     

مكثفة أدت فيها مصر وسوريا دوراً لحل الخالفات الداخلية الفلسطينية ودفع حماس وفتح إلى االتفاق علـى                 
وإذا نجح اللقاء في إزالة آخر العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة، فسوف             . حكومة الوحدة الوطنية  

يتم في القاهرة عقد مؤتمر مكثف للحوار الوطني يعلن االتفاق على الحكومة وعلى إصالح منظمة التحريـر     
  . الفلسطينية

  عباس 
  11/1/2007السفير 

  
  الحسيني يتوقع جولة جديدة من الحوار خالل األسبوع المقبل .6

 رئيس ديوان الرئاسة، أن     رفيق الحسيني، .توقع د  :11/1/2007 األيام الفلسطينية     في كتب حسام عز الدين   
تبدأ جولة جديدة من الحوار الوطني بين الفصائل والقوى في غزة، خالل األسبوع المقبل، بهـدف تـشكيل                  

وفي الوقت الذي أشار فيه الحسيني، إلى        .حكومة الوحدة الوطنية، على أن تستمر هذه الجولة ألسبوعين فقط         
أنه لم يشر إلى أنها قد وافقت على تحديد المـدى الزمنـي             أن حماس وافقت على المشاركة في الحوار، إالّ         

إذا لم يخرج الحوار بنتيجة فلن يكون أمام الـرئيس سـوى            : "وقال الحسيني، أمس   .للحوار بأسبوعين أم ال   
وحول اإلجراء الذي من الممكن اتخاذه في حال لم يخـرج            ".التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة     

قرار االنتخابات المبكرة ال رجعة عنه، والرئيس اتخذ هذا القرار وهو يعلـم أنـه               : "ة، قال الحوار بأية نتيج  
الرئيس وفتح سيقبالن ما يقرره الشعب بعـد        : وأضاف ".قانوني ومن يرى أنه غير ذلك فليتوجه إلى القضاء        

  ".ذلك
يشارك في جـوالت   لن  عباس الحسيني قال ان الرئيس إلى أنرام اهللامن   10/1/2007رويتـرز   وأشارت  

وقال ان الرئيس سيحدد خياره الذي فيه مصلحة الشعب الفلسطيني بعد انتهاء المدة المحـددة     .الحوار القادمة 
  . للحوار مؤكدا في الوقت ذاته ان الخيارات المطروحة صعبة

  
  مؤشرات حل لألزمة بين فتح وحماس .7

 رفيعة المستوى الى النهار ان ثمة مؤشرات         مصادر فلسطينية   أبلغت : من محمد هواش والوكاالت    -رام اهللا   
حل لالزمة بين فتح وحماس، وان حواراً على مستويات رفيعة جداً يجري بعيداً مـن االضـواء بمـشاركة         

وقالت ان حماس وافقت على تسوية تقضي ببقاء هنية رئيساً للوزراء، وتخلي حماس عن الوزارات                .مصر
العمل الفلسطيني بصورة منطقية تنسجم مع مكانة منظمـة التحريـر           السيادية في الحكومة الجديدة، وتوزيع      

ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، من دون تجاهل نتائج انتخابات التشريعي ومكانة حمـاس، اي ان                
يأخذ عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة والسلطة الفلسطينية العمل السياسي، وان تأخـذ الحكومـة                

وقالـت  .  االداري، بما في ذلك الداخلية، التي يديرها شخص مستقل تحت صالحيات رئيس الـسلطة              العمل
المصادر ان بيان الحكومة الجديدة سيستند الى كتاب التكليف الرسمي الذي يطلب رسـمياً التـزام قـراءة                  
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ـ       .فلسطينية لشروط الرباعية الدولية، الى وثيقة الوفاق الوطني        ياً وديبلوماسـياً   واضـافت ان حراكـاً سياس
ستشهده االراضي الفلسطينية خالل االيام المقبلة، اذ سيبدأ حوار رسمي في غزة يشارك فيه ممثـل عبـاس                  
روحي فتوح وهنية او من يمثله، وممثلون للفصائل ورؤساء الكتل البرلمانية منظمات العمل االهلي والقطاع               

  .الخاص
  11/1/2007النهار 

  
  وحدة الشعب الفلسطيني  حرصه على بلغ عاكف يعباس .8

، اتصاالً هاتفيا من المرشد العام لالخوان المسلمين فـي          ألربعاء تلقى الرئيس محمود عباس مساء ا      :رام اهللا 
وجرى خالل االتصال استعراض التطورات التي تشهدها االراضي         .مصر فضيلة الشيخ محمد مهدي عاكف     
فضيلة الشيخ، حرصه على وحدة الشعب الفلـسطيني        وأبلغ الرئيس    .الفلسطينية، وسبل الخروج من األزمة    

كما أبلـغ    .وعدم االنجرار وراء االقتتال الداخلي، مؤكداً على جهوده المستمرة منذ تشكيل الحكومة الحالية            
سيادته الشيخ عاكف موافقته على استئناف الحوار الوطني وأن يكون لمدة اسبوعين للتوصل الـى حكومـة                 

  .وحدة وطنية
ب فضيلة الشيخ عاكف عن اعتزازه بقيادة الرئيس عباس الحكيمة، واعتبره أب لكل الـشعب               من جهته أعر  

وطلب عـاكف    . بتكثيف جهوده للوصول إلى حل يرضي الشعب الفلسطيني        عباسوناشد عاكف    .الفلسطيني
  . محاولة التوصل الى حكومة وحدة وطنية والعمل على فك الحصار عن الشعب الفلسطينيعباسمن 

  10/1/2007 وفا –ألنباء الفلسطينية وكالة ا
  

 الداخليةلم يصل الحكومة شيء رسمي من الجامعة العربية لحل االزمة : حمد .9
غازي حمد الناطق باسم الحكومة ان هناك حراكا سياسيا تجريه العديد من االطراف . قال د:بيت لحم

واشار حمد في  .رئاسة والحكومةب الصدع وتقريب وجهات النظر بين مؤسستي الأالفلسطينية في محاولة لر
 الى ان الجامعة العربية اعلنت عن رغبتها في التدخل لحل االزمة الفلسطينية مؤكدا في حديث لوكالة معاً

  .ذات الوقت ان الحكومة لم يصلها شيء رسمي بهذا الخصوص
  10/1/2007وكالة معاً 

  
  اراتالحكومة ترحب بنشر قوة من حرس الرئاسة في محيط عدد من الوز .10

أعرب سمير أبو عيشه وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية عـن ارتياحـه لقـرار                :  د ب أ   -غزة  
 .في محيط عدد من الوزارات والمؤسـسات الرسـمية        ) 17القوة  (الرئيس عباس بنشر قوة من أمن الرئاسة        

االمان والتأكيد على وقف    هذا القرار يأتي في إطار الحرص المشترك على حفظ االمن و          "وقال أبو عيشه إن     
نـشر هـذه    : "وقال ".ظاهرة الفلتان االمني التي سادت االراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية           

  " .القوة يؤكد التعاون المشترك والتواصل بين مؤسستي الرئاسة والحكومة
  .يذكر أن هذه القوة كانت قد خصصت أيضا لمرافقة أبو عيشه في تنقالته

  11/1/2007ر األردنية الدستو
  

  عباس يدرس خيارات التعامل مع القوة التنفيذية .11
 قال رفيق الحسيني مساعد الرئيس الفلسطيني إن الرئيس يدرس خيارات التعامل مع القوة التنفيذيـة                :رام اهللا 

ر رد من   أن الرئيس عباس بانتظا    ":وقال الحسيني للصحفيين مساء االربعاء     .اذا لم تدمج في االجهزة االمنية     
وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام على قراره الداعي الى دمج القوة التنفيذية باالجهزة االمنية من اجـل                 

وتابع قائال ان من بين الخيارات التي يدرسها الرئيس في حال عدم الموافقة على               ."تحديد كيفية التعامل معها   
وقال الحسيني ان قرار الحكومة بمضاعفة عدد افـراد          .دمج القوة التنفيذية باالجهزة االمنية عزل عناصرها      
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وعرض الحسيني رسائل متبادلة بين الرئاسة والحكومـة حـول           .القوة التنفيذية هو تحد غير مقبول للرئيس      
   .تسلسل تشكيل القوة التنفيذية

  10/1/2007رويترز 
  

      القانون ال يمنح عباس صالحية حل أية قوة أمنية : التشريعي .12
ذكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس أنه بحسب القانون االساسي الفلـسطيني،            : د ب أ   - غزة

فإن الرئيس عباس ال يملك صالحيات تقضي بإنشاء أو إلغاء أية قوة أمنية تخـضع لـصالحيات الحكومـة                   
المقرب من  " سطينيةالشبكة االعالمية الفل  "وقال بيان صادر عن رئاسة التشريعي نقله موقع         . ووزارة الداخلية 

من القانون االساسي الفلسطيني المعدل تنص على أن رئيس السلطة هو القائد االعلى             ) 39(حماس إن المادة    
تخول له إنشاء أو إلغاء قوة أمنية تخضع لصالحيات مجلس          " صالحيات تنفيذية "للقوات المسلحة وال توجد له      

  . الوزراء ووزير الداخلية
  11/1/2007الدستور األردنية 

  
   ضباط الى التقاعد بسبب الفساد158 احالة ىالطيراوي ينف .13

 اللواء توفيق الطيراوي نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة ان تكون            ىنف : وليد عوض  - رام اهللا 
ن  التقاعد هم إخوة مناضلو    ىان اإلخوة المحالين ال   : وأكد . التقاعد بسبب قضايا الفساد    ىضباط ال  158احالة  

خدموا الوطن بكل أمانة وإخالص وأن إحالتهم للتقاعد جاءت بشكل طبيعي بسبب بلوغهم الـسن القـانوني،                 
  .وحسب ما ينص عليه قانون التقاعد الفلسطيني

 نفس الصعيد نفي الطيراوي إحالة اللواء طارق أبو رجب رئيس جهاز المخابرات العامـة للتقاعـد،                 ىوعل
ج للعالج وانه الزال يشغل منصبه رئيـسا لجهـاز المخـابرات العامـة              ومؤكدا ان االخير موجود بالخار    

  . رأس عمله في حال تماثله للشفاء في القريب العاجلىالفلسطينية بالضفة والقطاع وانه سيعود عل
  11/1/2007القدس العربي 

  
   يدعون إلى حقن الدماء وتشكيل حكومة وحدة األسرىالوزراء والنواب  .14

 وزارة شؤون األسرى والمحررين بعدد من الزيارات التفقدية لقيادات الحركة األسيرة            قام محامو : ألفت حداد 
في سجون االحتالل، حيث قامت المحامية شيرين عيساوي بزيارة الوزراء والنواب المختطفين فـي سـجن                

وقد وجه دويك دعوة لحقن الدماء ووحدة الصف، وأن كل ما مـن شـانه أن                 .عزيز دويك .مجدو والتقت د  
عكر صفة العالقات األخوية بين أبناء الشعب الواحد، والمطلوب أن يحقق المجتمع الفلسطيني في الخـارج                ي

صورة الوحدة التي تتجلى بين األسرى في السجون اإلسرائيلية، وان شهادة األعداء ألي فصيل هي محـل                 
هناك اتفاق قريب علـى     ومن جهته تمنى النائب رياض رداد أن يكون          .شجب وإدانة من الشارع الفلسطيني    

أما القيادي في حماس عدنان عـصفور فقـد          .تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني        
إننا نستهجن ونستغرب ونريد التوضيح من      : "قالعبر عن انزعاجه مما يحدث بين اإلخوة في قطاع غزة، و          

ن دوالر مرصودة لألجهـزة األمنيـة لمناهـضة          مليو 6المزاعم األمريكية التي تقول بان هناك مبلغا بقيمة         
 ".ومناوأة الحكومة الفلسطينية ولتقوية ما تسميه زورا وبهتانا الطرف المعتدل على حساب الطرف المتطرف             

إننا على يقين بان إخوتنا في حركة فتح يرفضون هذه التزكية والتدخل األمريكي، ألنه سـيترتب                "وأضاف  
  ". لصالحهم وال لصالح الشعب الفلسطينيعليه إدانة فلسطينية وهذا ليس

  10/1/2007 48عرب
  

  ديوان الرئاسة يرجع لمجلس الوزراء مجموعة من قرارات التعيين والترقيات .15
 وجه ديوان الرئاسة مجموعة من الرسائل إلى أمين عام مجلس الوزراء، تتضمن مجموعة ثالثة من                :رام اهللا 

 مراسيم رئاسية تتعلق بالتعيين والترقية لدرجة مـدير عـام            إلصدار  عباس تنسيبات مجلس الوزراء للرئيس   
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والقرارات التي  ووكيل مساعد ووكيل، لمخالفتها لقانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه،            
  :تم رفضها كانت لألسباب التالية

 القرار مخالف لقانون الخدمـة      بوزارة الثقافة، ألن  ) A4( ترقية عز الدين المصري، مديراً عاماً بدرجة         -1
  .المدنية، لكونه يتضمن قفزاً غير مبرر على الدرجات وبين الفئات

 ترقية فتحي عبد الفتاح الحايك، الموظف بوزارة الداخلية واألمن الوطني إلى مدير عام الشؤون العامـة                 -2
ية لكونه ال يوجد هذا المسمى      القرار مخالف ألحكام قانون الخدمة المدن     و،  )A4(للمحافظات الشمالية بدرجة    

  .على الهيكلية المعتمدة للوزارة، إضافةً إلى انه يتضمن قفزاً على الدرجات
، الن هذا القـرار     )A2( تعيين علي عبد العزيز علي الطرشاوي وكيالً مساعداً بوزارة الزراعة بدرجة             -3

وية في التعيينات فـي الـدرجات العليـا         مخالف لقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية، والذي يعطي األول        
  .لموظفي اإلدارات الحكومية

ألن هـذا القـرار مخـالف      .  تعيين زياد عبد اهللا عبد المجيد ديه ناطقاً إعالمياً ورسمياً للحكومة بالضفة            -4
ظفي م والذي يعطي األولوية في التعيينات في الدرجات الوظيفية العليا لمو          1998لقانون الخدمة المدنية لسنة     

  .اإلدارات الحكومية
، ألن هذا القرار مخالف للقـانون       )A2( تعيين حسام محمد خريم وكيالً مساعداً بوزارة الصحة بدرجة           -5

والنظام الساري المفعول، لكون المسمى المذكور وبحسب الهيكل التنظيمي المعتمد لوزارة الصحة من قبـل               
  .مجلس الوزراء غير موجود

بردويل، الموظف بوزارة االتصاالت والتكنولوجيا إلى مدير عام الـربط البيئـي             ترقية بشير مصباح ال    -6
، ألن هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية، من حيث عدم وجود المسمى المـذكور علـى                 )A4(بدرجة  

  .الهيكل التنظيمي للوزارة المعتمد من قبل مجلس الوزراء
بوزارة شؤون األسرى، ألن هذا القرار      ) A4(راً عاماً بدرجة     تعيين بهاء الدين سعيد سليم المدهون مدي       -7

مخالف لقانون الخدمة المدنية والذي يعطي األولوية للتعيين في الدرجات الوظيفية العليا لمـوظفي االدارات               
  .الحكومية

 تعيين جابر محمد حميدة عياش الموظف بوزارة الشباب والرياضة إلى مدير عام للمـديريات بـوزارة                 -8
  .، ألن هذا القرار مخالف للقانون من حيث أن الوظيفة غير شاغرة)A4(لشباب والرياضة بدرجة ا

  10/1/2007 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  الحكومة تنفي تجميد زيارة هنية للكويت  .16
ـ       . الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د     ىنف : وليد عوض  -رام اهللا    ول غازي حمد امس االنباء التي ترددت ح

وقال حمد ال صـحة إطالقـا لهـذه          . الكويت بطلب من الحكومة الكويتية     ىتجميد زيارة رئيس الوزراء ال    
 االن  ىواوضح حمد بانه لم يتم حت      .االنباء، والحكومة لم تتلق أي شيء من هذا القبيل من الحكومة الكويتية           

  . للكويتىتحديد موعد نهائي لزيارة هنية االول
 الكويت قد جمدت في الوقت الـراهن        ىعربية قالت صباح امس بأن زيارة هنية ال       وكانت مصادر إعالمية    

بطلب كويتي حيث أكدت مصادر دبلوماسية كويتية بأن موقف حماس من قـضية اعـدام صـدام حـسين                   
واعتباره شهيدا واقامة سرادق العزاء له هو المحرض وراء القرار الكويتي الذي يأتي من حملة نيابية قوية                 

 األمة الكويتي الذي اعتبرت أصوات فيه بان موقف حماس هو موقف مخز السيما وان الحكومة                في مجلس 
  .الكويتية قدمت الكثير من المنح والهبات للشعب الفلسطيني

  11/1/2007القدس العربي 
  

  للضغط على حماس .. الدم الفلسطيني: محللون سياسيون .17
 وزيادة وتيرة االنفالت األمني في قطـاع غـزة والـضفة            االقتتال الفلسطيني الداخلي  ":  عال عطااهللا  -غزة  

الغربية يهدف إلى الضغط على حماس والحكومة التي شكلتها، للقبول بدعوة الرئيس عباس إلـى انتخابـات                 
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نزف الدم سيـستمر مـن      .. تشريعية ورئاسية مبكرة أو للقبول بحكومة وحدة وفقاً للشروط الغربية والدولية          
  ".  الضغوط على حماس والحكومةأجل ممارسة المزيد من

رؤية أجمع خبراء ومحللون سياسيون فلسطينيون على أنها السيناريو القادم للمشهد الـسياسي الفلـسطيني،               
وأكدوا في تصريحات خاصة أن حوادث االقتتال واالحتقان الدائرة وبشكل يومي وبوتيرة متصاعدة تهـدف               

لمبكرة أو قبول حكومة وحدة وفقاً لإلمـالءات والـشروط          للضغط على حماس من أجل القبول باالنتخابات ا       
األمريكية واإلسرائيلية، مشددين على أن اللجوء إلى العنف والدم واالقتتـال جـاء بعـد فـشل الخيـارات                   

  . واألساليب السياسية التي تم اتباعها من أجل تسليم حماس بالشروط الدولية
كير االنتخابات الفلسطينية بالدم عبر اللجوء إلـى المواجهـة          تب"الكاتب الفلسطيني عماد صالح الدين أكد أن        

  ". واالقتتال الفلسطيني هو الخيار األخير في جعبة األطراف الساعية إلسقاط الحكومة التي شكلتها حماس
أما رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية بنابلس رائد نعيرات فرأى أن المواجهـات الدمويـة                 

وعن الهدف من هـذا المخطـط أوضـح    . ة وتصعيدها إلى أبعد الحدود مخطط له وبدقة مدروسة    والعسكري
االقتتال الداخلي يهدف للضغط على حماس للقبول بحكومة وحدة تقبل بالشروط الدوليـة والغربيـة                : "قائالً

 بحـسب   ، وألن هذا السيناريو سيصطدم برفض حمـاس       "ووفقاً لرغبات الرئيس عباس وتماشياً مع برنامجه      
  ". وستبقى تتمسك بمواقفها وثوابتها" إسرائيل"حماس ال يمكن أن تقبل باالعتراف بـ: "تأكيد نعيرات

متفقاً مع الرأيين السابقين أكد المحلل السياسي أيمن يوسف أن ما يجري على الساحة الفلسطينية يهدف إلـى                  
وحول إذا ما كانت حماس ستقبل بالضغط        .تحقيق سيناريو يتماشى مع الرغبات والشروط األمريكية والدولية       

أعتقد أن حماس ستسعى جاهدة وبكل جديـة لتالفـي المواجهـات            : "الحاصل جراء الدم النازف رد يوسف     
الدامية ولن تنجر إلى حرٍب أهلية يحاول البعض جرها إليها، وفي ذات الوقت ال أظن أن حماس سـتقبل أو                    

الدولية الرباعية كما أنها لن تقبل أيضاً باالنتخابات المبكـرة          ترضى بالقبول بحكومة وحدة تعترف بالشروط       
  "..ألنها ترى فيها انقالباً لخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي

  9/1/2007السبيل االردنية 
  

  عباس زكي يبلغ السنيورة رغبة عباس بزيارة لبنان  .18
ة منظمة التحرير في لبنـان عبـاس         فؤاد السنيورة أمس، رئيس ممثلي      اللبناني إستقبل رئيس مجلس الوزراء   

نقلنا إلى دولة الرئيس السنيورة تحيات الرئيس محمود عبـاس ورغبتـه فـي              : "وقال زكي بعد اللقاء   . زكي
ثم أطلعناه على سير اإلجراءات التي إتخـذت        . زيارة لبنان، ورحب الرئيس السنيورة بهذه الزيارة المرتقبة       

ألهليـة، وجدولـة التحـرك الـذي يـشمل قيـادات منظمـة        داخل الوطن المحتل، إلنهاء شبح الحـرب ا  
التحريرالفلسطينية في الداخل والخارج، وترتيب البيت الفلسطيني، والخروج من المأزق الـذي يمـر فيـه                

وسئل عن موعد زيـارة لبنـان،        ". الفلسطيني وصوال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية       -الحوار الفلسطيني   
  ".ي غضون األسبوع المقبلسيتحدد موعد الزيارة ف: "فأجاب

  11/1/2007المستقبل 
  

  ق السفارات الفلسطينية إذا ُألحقت بالحكومة غالا نصف دول العالم هددت ب:الحسيني .19
الفلـسطينية  مطالبـة الحكومـة     حـول   رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة،      .قال د  :كتب حسام عز الدين   

 نصف دول العالم هددت السلطة بأنها ستغلق السفارات         إن: باإلشراف على السفارات الفلسطينية في الخارج     
  .الفلسطينية إذا ُألحقت هذه السفارات بالحكومة الحالية

 11/1/2007األيام الفلسطينية 
  

 وزارة شؤون الالجئين تطالب األونروا بتحمل مسؤولياتها إزاء الالجئين في مخيم الهول .20
 بتحمل مسؤولياتها إزاء الالجئين الفلسطينيين المتواجدين  طالبت وزارة شؤون الالجئين وكالة األونروا:غزة

ودعت الوزارة األونروا بتفعيل دورها والقيام بواجبها اإلنساني  .حالياً في مخيم الهول بشمال شرق سوريا
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ونوهت إلى أن سكان المخيم يتلقون حالياً بعض المساعدات والمعونات من المفوضية . إزاء هؤالء الالجئين
  . لشؤون الالجئين بسورياالسامية

 الجئ فلسطيني يقيمون حالياً في مخيم الهول 310وقال حسام أحمد مدير عام التنسيق والمتابعة بالوزارة أن 
، وسط معاناة كبيرة وبرد قارص، وحمل االحتالل األمريكي مسئولية فرار الالجئين الفلسطينيين من العراق

ضاع هؤالء الالجئين، وتجري اتصاالت ومراسالت مع الكثير من وأكد أن الوزارة تتابع باهتمام كبير أو
األطراف والجهات المسئولة من أجل وقف معاناتهم اليومية، مشيراً إلى متابعة الوزارة اليومية لملف 

  .الالجئين الفلسطينيين داخل العراق
 11/1/2007وكالة معاً 

  
 ته تقزيماً لفتح وتعتبر تصريحا قتل عرفات علىحماس تتهم دحالن بالتآمر .21

 هآرتس مع  في سياق الرد على المقابلة التي أجرتها،القدسمن  11/1/2007القبس الكويتية أوردت 
التآمر بشكل واضح على قتل الرئيس "ـ عن حماس يحيى موسى، دحالن بالنائب اتهم : دحالنالنائب محمد

: وقال موسى ."شرعية الفلسطينية عليه االنقالب على ال وليس غريباً.الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
 ، معتبراً"فاك دحالن الذي هو خارج عن المسار الوطنين يتزعمهم هذا األأالضالون هم الذين قبلوا اآلن "
لى خطاب دحالن إ ، مشيراً"نه يتعامل بمراهقة عاليةأمكاناته وقدراته وإكبر من أ"ن طموحات دحالن أ

نه أ واستنكره كل الوطنيين من ابناء فتح باعتبار "ير عقالنيهستيري وغير واع وغ"نه أاالخير ووصفه ب
  .شوه صورة الحركة

من جانبه انتقد الدكتور صالح  : أشرف الهورعن مراسلها غزة من 11/1/2007القدس العربي كما نقلت 
 أنها تأتي في سياق الخطاب البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية تصريحات دحالن معتبراً

وقال البردويل في تصريحات صحافية إن  .حريضي الذي ألقاه دحالن خالل إحياء انطالقة فتح في غزةالت
قيام دحالن بإلقاء خطابه التحريضي الشهير باسم حركة فتح هو تقزيم لهذه الحركة ومهزلة من مهازل 

تشويهية لحركة حماس واتهم البردويل دحالن بأنه يقوم بخوض معركة إعالمية لمواصلة الحملة ال .التاريخ
هذه الحيل واألالعيب ال تنطلي علي حركتي فتح وحماس ألن حركة " :والتخريبية للحكومة الفلسطينية، قائالً

  ."حماس متجذرة بين أبناء الشعب الفلسطيني وقوية في تنظيمها وواضحة في أهدافها
تلقى : "البردويل دحالن بأنه واتهم :غزةفي  11/1/2007األخبار اللبنانية   مراسلرائد الفيوأضاف 

. "بعض الوعود واإلغراءات والرشى اإلسرائيلية واألميركية لخلق تيار انقالبي لمصلحة األهداف اإلسرائيلية
 ."دحالن أقل بكثير من أن يستهدف كشخص وهو المختلف عليه سياسياً ووطنياً وأخالقياً"وأشار إلى أن 

  
 اختصاص حماساالعتراف بإسرائيل ليس من : جمال نزال .22

في أول رد فعل فلسطيني على تصريحات مشعل حول استعداده لالعتراف بإسرائيل في مقابل دولة : رام اهللا
قالت حركة فتح أن االعتراف بإسرائيل ليس من صالحيات الحركات السياسية أو المنظمات , فلسطينية

 ال يجوز التعامل مع الموضوع وقال جمال نزال في تصريح لراديو الشباب أنه .األهلية الفلسطينية
اإلسرائيلي من منطلقات حركية تسمح للعدو بشراء المواقف الفلسطينية من بازار حركي يقسم وحدة الشعب 

 عن طاولة الحوار واستنكرت فتح عبثية بيع المواقف عبر وسائل اإلعالم وبعيداً .الفلسطيني إلى فئات
وأضاف نزال أن  .واللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيةالوطني وبدون التنسيق مع القائد الفلسطيني 

حمد يوسف أ المتجسد في وثيقة جنيف التي صاغها 2هذه التصريحات تأتي استكماال لوعد بلفور رقم "
حتالل مقابل مستشار رئيس الوزراء مع جهات أوروبية حول رؤية حماس لحل مرحلي يقر بشرعية اال

ودعت فتح حركة حماس لتنسيق مواقفها مع باقي  ." بالسلطة يعفيها من االنتخاباتالسماح لحماس باالحتفاظ
قساط بينما ترفض التنازل لمحاوريها الفصائل الفلسطينية والتوقف عن بيع الموقف الفلسطينية باأل

ما وأكد نزال أن فكرة الدولة الفلسطينية هو  .الفلسطينيين مما يعيق الفرج على ذوي الكرب والمحتاجين
  . عن نهج المناقصات السياسية وتجاوز منظمة التحريرتسعى إليه حركة فتح أيضا ولكن بعيداً

  10/1/2007وكالة معاً 
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  حماس تتهم فتح بتعذيب من اختطفتهم من عناصرها .23

قالت حركة حماس أن المزيد من عناصرها ومؤسساتها في الضفة الغربية ال تزال تتعرض  :غزة
سرائيل ومن إن أسر كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي مشير المصري قال أمين و. العتداءات

واعتبر . سماهم باالنقالبيين في حركة فتح يالحقون القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية
مة أجهزة شكل بإرادة وطنية وغير تابع لمنظو"المصري أن القوة التنفيذية هي الجهاز األمني الوحيد الذي 

 ليس غريباً"ضاف المصري في مؤتمر صحافي عقده في غزة أو. "التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي
على من يرتمي بأحضان أميركا واالحتالل ويتآمر معهم ويتلقى أسلحتهم وأموالهم أن ينفذ أهدافهم ويلصق 

 على "بو البيت األبيض على هذه األرضالتهم واألباطيل من أجل تحقيق أهداف سياسة وحزبية يحلم بها عرا
 التي تعرض لها عناصر حماس الذين "الوحشية والغريبة"واستهجن المصري، عمليات التعذيب . حد قوله

استخدموا " : تظهر عمليات التعذيب، قائالًوعرض خالل المؤتمر صوراً. اختطفوا من قبل نشطاء حركة فتح
لضرب المبرح والشتائم وسب الذات اإللهية والتطاول على النار وقضبان الحديد وأعقاب السجائر وا

اعتداءات هذا التيار، طالت منازل المواطنين ومحالتهم التجارية والمؤسسات الخيرية "وأضاف أن . "الشهداء
  ."ومراكز تحفيظ القرآن في الضفة الغربية، ألنها تتصل بحركة حماس

  11/1/2007الشرق األوسط 
  

  يض والتهديد والتخوين هو السبيل الوحيد للبدء بالحوار وقف حمالت التحر:فتح .24
ن وقف حمالت التحريض والتهديد والتخوين في المساجد وعبر البيانات أفي بيان لها فتح قالت حركة : غزة

 .وعلى الفضائيات، هو السبيل الوحيد للبدء بالحوار من أجل فتح صفحة جديدة للعمل الوطني المشترك
 لمصطلح ال ينطبق على حالنا اً رخيصاًاستخدام"اعتبره و" نينقالبياال" وصفخدام استواستنكر البيان 

الفلسطيني، ألن االنقالب إنما يسمى انقالباً إذا تم على الحكومات التي تنجح في أداء مهامها وواجباتها، أما 
اء الوقوف بوجهها الحكومات التي يثبت فشلها وتخبطها فإنها تفقد شرعيتها، ويصبح لزاماً على كل الشرف

فتح هي التي دعت طوال الفترة السابقة إلى ضبط النفس، ": وأضاف البيان أن."ومعارضة سياستها الهدامة
وعملت على منع االقتتال، وطالبت الجميع بعدم حرف البندقية، ووقف حمالت التحريض، إال أن حماس 

يض وعلى التهديد والتنكر لنضاالت استمرت عبر بياناتها الغزيرة، وعبر خطباء الجمعة على التحر
ادعاء حماس بأنها على ":  كما اعتبر."وتضحيات حركة فتح والطعن بكوادرها، األمر الذي لم يعد يحتمل

اطالع كامل باجتماعات حركة فتح وما يدور فيها، والشخصيات التي تحضرها، إنما يدل على عقدة نقص 
سواس القهري، الذي باتت تعاني منه حركة حماس، تالزم كل تصرفاتها وتصريحاتها، وإن مرض الو

 ."أصبح سمة عامة، وإن حركة فتح على استعداد لمواجهة تهديدات حماس ونفاد صبرها بالنار والحديد
إنما تؤخذ النصائح من الشخوص الناجحة والمميزة، أما الفاشلون فعليهم أن يحتفظوا ": وتابعت الحركة

حماس أن تبحث التناقضات التي تعيشها أطرهم وقياداتهم، وتنظر كيف  وإن على  ...بنصائحهم ألنفسهم
 ."تقبل بالقرارات القادمة عبر الحدود التي تنسف وحدتنا وتجعل منا كبش فداء للقابعين في دمشق وطهران

من اغتالتهم القوة التنفيذية في "ن أ األجهزة األمنية والعسكرية منتسبي إلى أخرىت فتح في رسالة اعتبرو
غزة، المؤتمرة بأمر الفئة الضالة من الشيعة، هم شهداء عند اهللا، نحفر صورهم في قلوبنا جيالً بعد جيل 

  ."ونحمل لهم في ذاكرتنا سنين نضالهم وجهادهم ومآثرهم ونلعن قاتليهم والمتآمرين عليهم
  10/1/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  ا لم يتوقف االقتتال الداخليالبرغوثي يهدد باإلضراب عن الطعام إذ .25

دعا األسير مروان البرغوثي، في بيان من سجنه، إلى وقف االقتتال الداخلي ونبذ العنف الذي يهدد 
وهدد البرغوثي باسم األسرى الفلسطينيين بالبدء في إضراب عن الطعام إذا لم يتوقف  .المكتسبات الوطنية

معاناة والعذاب والقهر الذي نعيشه فإننا قررنا الدخول في إضراب على الرغم من ال ":االقتتال الداخلي، قائالً
عن الطعام خالل األيام القادمة إن لم يتم وقف االقتتال كلياً وتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة 
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 اًودعا البرغوثي باسم عشرة آالف أسير داخل سجون االحتالل إلى اعتبار األيام القادمة أيام ."األسرى
لوحدة الوطنية تخرج فيها الجماهير في كل مكان في مسيرات سلمية واعتصامات جماهيرية رافعة العلم ل

ودعا البرغوثي المناضلين  .الفلسطيني فقط رمزا للوحدة وإلدانة االقتتال والدعوة إلى التالحم والوحدة
 ن تبقى بنادقهم حارساًأل القذر ووالمجاهدين في تشكيالت المقاومة المختلفة الى عدم التورط في هذا االقتتا

 عام 2007ودعا البرغوثي لجعل عام  .للوطن والشعب مدافعين عنه وعن مصالحه في وجه االحتالل
  .الوحدة الوطنية وعاماً لتحرير األسرى وجالء االحتالل

  10/1/2007 48عرب
  

  ي فريق فلسطيني لن يحسم المعركة الدعم بالسالح أل:الغول .26
قال كايد الغول القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الثالثاء  :ندراوسأ  من زهير،الناصرة

منية الفلسطينية جهزة األسلحة المصرية لألنباء التي تفيد بنقل شحنات من األ األفي صددللقدس العربي 
ن الوضع أمن يعتقد " :منيةجهزة األمريكي لهذه األأعالم عن دعم التابعة للرئاسة وعن ما نتاقلته وسائل اإل

مر يعني زج المجتمع الفلسطيني في دوامة ن يحسم عن طريق القوة فهو واهم، وهذا األأالفلسطيني يمكن 
ن الوضع ن زج مزيد من السالح في الشارع الفلسطيني لن يحسم المعركة، ألأحرب لن تنتهي، نحن نعتقد 

 طاولة ىلإن تكون للتوجه أولوية ينبغي التالي األ وب؛ي طرف من حسم الصراع ميدانياًأالفلسطيني لن يمكن 
  مشتركاً يشكل قاسماًعادة االعتبار لوثيقة الوفاق الوطني باعتبارها برنامجاًإجل أالحوار الوطني الشامل من 

هذا هو استمرار ": ضواء قال الغول عن األجراء مفاوضات بعيداًإوفيما يتعلق بطلب عباس  ."بين الجميع
رض الفلسطينية رض اآلن وهي المزيد من احتالل األ األى، هذه جربت ونتيجتها نعيشها علللنهج الخاطئ

والمستوطنات، والمزيد من التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وكل ما احتوته االتفاقات الجزئية الثنائية 
ر دولي يطرح عادة االعتبار لعملية سياسية من خالل مؤتمإنه ينبغي أتراجعت عنه اسرائيل، نحن نعتقد 

عادة تكرار لمأساة إ غير ذلك سيكون .آليات تحقق الحقوق الوطنية الفلسطينية، كما قررتها الشرعية الدولية
ن الذي يملك أ القول ىلإوخلص الغول  ." مدار السنوات السابقة منذ مدريد وحتي هذه اللحظةىعشناها عل

 التي هي خارج ىليها القوإ ةمة التحرير، مضافالحق باتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة للفلسطينيين هي منظ
ذا إجماع إ ىنه ال يمكن اتخاذ قرار يحصل علسالمي، أل حماس والجهاد اإلتا حركمامؤسسات المنظمة وه

 .طار منظمة التحريرإ الفلسطينية في ىلم تكن القو
  11/1/2007القدس العربي 

  
 فتح تعترض على وقف إصدار الجوازات في الضفة .27

كة فتح وزير الداخلية سعيد صيام بإلغاء قرار اقتصار إصدار جواز السفر الفلسطيني على مقر طالبت حر
كنا نتوقع أن يتم إصدار ": وقال بيان صادر عن المكتب االعالمي للحركة في نابلس. الوزارة في غزة فقط

زارة الداخلية عبر ن وأجواز السفر من نابلس بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة والفردية لذلك، وفوجئنا ب
. وزيرها سعيد صيام، قررت اقتصار إصدار جواز السفر على مقر الوزارة في غزة، ألسباب غير مقنعة
 ."حيث أدى هذا القرار إلى مضاعفة معاناة المواطنين وما يرافق ذلك من إجراءات انتظار طويلة من الزمن

 11/01/2007البيان اإلماراتية 
  

  ؤكد حرصها على السلم األهلي في مخيمات لبنانماس ت ح: على أبو العينيناًرد .28
وقال مسؤول . "السلم األهلي في المخيمات الفلسطينية في لبنان"أكدت حركة حماس حرصها على : بيروت

الحركة تؤكد "في قيادة الحركة في بيان رداً على تصريحات مسؤول فتح في لبنان سلطان أبو العينين، أن 
ترات والتوتير األمني الذي يسعى إليه هذا المسؤول في فتح منذ مدة سواء عبر لى المهاإعدم انجرارها 

. "التهديد بتصفية قيادة حماس أو بكيل االتهامات جزافاً بحق الحركة كلما تعثر الحوار الوطني الفلسطيني
الكيان إن األزمة الحالية في فلسطين هي سياسية بين مشروعي المقاومة والتسوية واالعتراف ب": وأضاف

 لتحرير 1965 الثورة، التي انطلقت عام –خوة في فتح اإل"ودعا . "الصهيوني، وليس صراعاً على السلطة
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لى إكل فلسطين، أن يبقوا على ثوابتها ويحافظوا على تراثها وأال يسمحوا لبعض الطارئين بالتسلق خلسة 
  ."قيادتهم وجرهم نحو حرب أهلية لخدمة المشروع األميركي في المنطقة

  11/1/2007الحياة 
  

  في قضية أسلحةفي صور القيادة العامة  التحقيق مع مسؤول .29
القيادة العامة في منطقة  -  تحقيقاتها األولية مع مسؤول الجبهة الشعبية اللبنانيةتواصل األجهزة األمنية

 .ماليصور عصام موسى المعروف بأبو وائل عصام، الذي أوقف أول من أمس عند مدخل مخيم البرج الش
ن التحقيقات مع موسى تتركز على قضية أسلحة، رافضة الكشف عما إذا كانت له أوذكرت مصادر مطلعة 

  .أي عالقة بأي ملف قضائي ومشيرة إلى توافر معطيات بحق موسى استدعت توقيفه
  11/1/2007المستقبل 

  
  تل أبيب وواشنطن تتفقان على آليات إسقاط حكومة حماس  .30

 وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن هناك اتفاقا متجذرا بين إسرائيل وأمريكا على إسـقاط              ذكرت: القدس المحتلة 
آليات تستند إلى مواصلة الحصار االقتصادي لدفع الجمهور الفلـسطيني للثـورة            ، من خالل    حكومة حماس 
غالل  ومنعها من است    الفلسطينية، تكريس الحصار السياسي على الحكومة    إضافة إلى   . حماسوعلى الحكومة   

صور التعاطف والتضامن معها، كما حدث مؤخراً عندما قامت إسرائيل بمنع هنية من نقل بعـض أمـوال                  
ستنزاف حماس وحكومتها في الـصراع      كما أن هناك توجها ال    .  غزة الدعم التي قام بجمعها إلى داخل قطاع      

الذي يدلل  كما أن   . حركةالالداخلي الفلسطيني عبر التحريض على التحرش بجهاز القوة التنفيذية، وعناصر           
 هو حقيقة توجه اإلدارة األمريكية إلقناع الكونغرس برصد         ،على خطورة الدور األمريكي في الفتنة الداخلية      

 بآالف القطع من السالح     هاميزانية ضخمة نسبياً لدعم األجهزة األمنية التابعة ألبو مازن، وقيام مصر بتزويد           
  . وكميات كبيرة من الذخيرة

  9/1/2007 االردنية السبيل
  

   من اسرائيل غيرت موقفها حماسال توجد إشارة على ان: مارك رجيف .31
 فـي رده    المتحدث باسم الخارجية االسـرائيلية    أعتبر  :  بكين - دمشق   -شون ماجواير وخالد يعقوب عويس    

 محـو    ان حماس قالت في الماضي انها تريد       على الموقف األخير لخالد مشعل حول واقعية وجود اسرائيل،        
 من   من جهته  هون أما اولمرت فقد     .اسرائيل من على الخريطة وانه ال توجد إشارة على انها غيرت موقفها           

  .، متسائال إن كان ذلك يعني أن االسرائيليين لم يكونوا موجودين لغاية اآلنتصريحاتهذه الشأن 
  11/1/2007رويترز 

  
  صواريخ القدستطوير الجهاد ل من قلق إسرائيلي .32

تقـديرات   حيث تـشير ال    .جيش اإلسرائيلي قلقا من زيادة مدى صواريخ سرايا القدس        الؤولون في   أبدى مس 
إلى شمال عـسقالن    ، مما يمكنها من الوصول       كم 16 يصل إلى أكثر من      هان المدى الحالي ل   أ العسكرية إلى 

اك الحظـا   وقالت مصادر إسرائيلية أن الجيش وجهاز الشاب      . حتى لو أطلق من أقصى نقطة في قطاع غزة        
 فـي   عمـل الذي  وتضيف أن الجهاد    . منذ مدة أن هناك محاوالت فلسطينية في غزة لزيادة مدى الصواريخ          

 أن عدد صواريخ     وأشارت المصادر إلى     . على تقليد صواريخ القسام استطاع الوصول إلى مدى أبعد         البداية
الصواريخ  من حاول إنتاج عدد كبير   ت وبالمقابل.  على ما يبدو ليس كبيرا     هذه الحركة الكاتيوشا التي بحوزة    

  .والعمل على تحسينها امحلي
  10/1/2007 48عرب

  
    يرسم صورة تشاؤمية لتبرير زيادة موازنتهالجيش اإلسرائيلي .33
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تمهيداً إلقرار الميزانية العامة، رسم الجيش اإلسرائيلي صورة قاتمة للوضع الذي سـتواجهه             : حلمي موسى 
وأشار في تقرير، إلى أن اإليرانيين سيتخطون الحد التكنولوجي في الـسباق            . ديدالدولة العبرية في العام الج    

احتماالت الحرب على الجبهة الشمالية تتزايد، فيما يتعاظم خطر اإلرهاب الفلسطيني، وكل            كما أن   النووي،  
ذلك بسبب فجوة في ميزانية وزارة الدفاع تقدر بحوالى ملياري دوالر، بين ما يريده الجـيش ومـا سـتقره      

 يظهـر فيهـا      حول توزيع ميزانية الـدفاع ال       التي نشرت  تقاريريشارعلى هذا الصعيد إلى أن ال     . الحكومة
. استثمار مميز في الحلول التكنولوجية التي تحدثوا كثيرا عنها، لمواجهة مخاطر الصواريخ القصيرة المدى             

لوزارة الدفاع، فيما   % 12 يحصل عليها الجيش، و    %66بواقع  تتوزع   الميزانية العسكرية جدير بالذكر أن    و
تذهب نصف ميزانية الجـيش    فيما  . لجوانب أخرى % 10 و ، أخرى %12تنال مخصصات تقاعد العسكريين     

 لسالح الجو، أمـا شـعبة       %20و لسالح البر،    %22 بنسبةتقريبا للرواتب، أما الباقي فتوزع بين األسلحة        
  .%3  علىقيادة الجبهة الداخليةوتحصل ، %6االستخبارات تنال ، و%19اإلمداد فتحصل على 

  11/1/2007السفير 
  

      األسيرين تتّم عبر األمم المتحدةبشأن االتصاالت مع حزب اهللا: أولمرت .34
تـتم  تصاالت مع حزب اهللا بشأن األسيرين لديه        االأولمرت كشف، ان    أن   : 11/1/2007 المستقبل   نشرت

  .عبر األمم المتحدة
عوزي ديان، اتهم أولمرت، بالتفريط في قضية الجنديين أن  : 11/1/2007 األخبار اللبنانية وذكرت

 حول لبنان للمطالبة بإطالق 3داعياً إلى إرسال وفد إسرائيل إلى مؤتمر باريس األسيرين لدى حزب اهللا، 
  .سراحهما

 
  اتمام التبادلكون رهينة بأيدي حماس حتى أألن مستعد : نعومي شاليط .35

أعرب والد الجندي األسير لدى المقاومة الفلسطينية، عن استعداده ألن يكون رهينة بأيدي حماس حتى 
تبادل خفض أحكام ال شاس أولمرت، بأن تشمل صفقة تالب آسري ابنه، في وقت طالباستجابة إسرائيل لمط

 .عدد من السجناء اإلرهابيين اليهود في إسرائيل لقتلهم فلسطينيين
  11/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  أولمرت متفائل بشأن برنامج ايران النووي خالل محادثاته ببكين .36

أجرى مناقشات معمقة مع المسؤولين الصينيين بشأن الحاجـة لمنـع           قال أولمرت إنه    :  وليامز - بكين دان 
 .ايران من الحصول على أسلحة نووية وعبر عن ثقته في المساعي الدبلوماسية للمجتمع الدولي لتحقيق ذلك               

رفـض   إال أنـه     . استمع الى أشياء ايجابية وغير متوقعـة       ، حيث  كانت معمقة للغاية   همحادثاتبأن  واضاف  
  .هما خالل اجتماعنظيره الصيني ما قاله التوضيح بشأن

  10/1/2007رويترز 
  

 تل أبيب تعّد لمقاضاة أحمدي نجاد دولياً .37
 الضغط 2007عمال لعام اال إن على رأس جدول ،قال مصدر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية: يحيى دبوق

 إضافة إلىالنووي،  هامع شركاء ممكنين للوصول إلى عقوبات قاسية على إيران بهدف إحباط برنامج
وبحسب اإلجراءات المنوي  .استكشاف السبل القانونية التهام أحمدي نجاد بالتحريض على اإلبادة الجماعية

اتخاذها، ستعمل إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل حث الدول على مباشرة اإلجراءات القضائية 
وليتين، لكنها لن تقدم على رفع دعوة مباشرة لدى ضد نجاد، سواء لدى محكمة العدل أو محكمة الجزاء الد

  .المحكمة الجزائية
  11/1/2007األخبار اللبنانية 
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     التركية -أولمرت يزور أنقرة لبحث العالقات اإلسرائيلية  .38
ذكرت مصادر ديبلوماسية أن أولمرت سيزور تركيا في النصف الثاني مـن الـشهر              :  حسني محلي  -أنقرة  
 - في أنقرة النقاط على الحروف في العالقات التركية          هدر ديبلوماسية أن تضع محادثات    وتوقعت مصا . المقبل

  .اإلسرائيلية بعد ما شهدته من فتور وتوتر
  11/1/2007المستقبل 

  
  باراك يتصدر قائمة المرشحين لزعامة حزب العمل .39

 على منافسيه في    أظهر استطالع للرأي أجرته معاريف أمس وسط أعضاء حزب العمل، تفوق باراك           : لندن
 عـامي   ليـه من أصوات المستطلعة آراؤهم، في حين ي      % 30، بحصوله على    حزبالالصراع على رئاسة    

داني ياتوم  يأتي  ، وفي المرتبة االخيرة     %12 بيرتس بـ    ومن ثم ،  %18، وأوفير بينس بـ     %23أيالون بـ   
ـ         كما   .من األصوات % 2بـ   ة لمنـصب وزيـر الـدفاع،       أشار االستطالع إلى أن باراك هو األكثر مالءم

  .لعامي أيالون% 29من األصوات مقابل % 48بحصوله على 
  11/1/2007الشرق األوسط 

  
   في خطوة يصفها بالتاريخية لدخول الحكومةاًبيرتس يرشح مسلم .40

غالب مجادلة ليشغل منـصب      بيرتس، رشح أمس  أن   :يو بي آي، أب    نقال عن    11/1/2007 السفير   نشرت
، م والرياضة بدال من أوفير بينيس الذي استقال احتجاجاً على ضم ليبرمان الى الحكومة             وزير الثقافة والعلو  
. ، فسيكون أول مسلم يشغل منصب وزير      نفذ هذا الترشيح   في حال    هيشار إلى أن  .  تاريخية في خطوة أعتبرها  

 قرار بيرتس   ن وجدير بالذكر أ   . خطوة صحيحة في اتجاه المساواة     أن ذلك يشكل   من جهته مجادلة  فيما أعتبر   
 في أوج المعركة االنتخابية على رئاسة العمل، وفي وقــت أظهرت استطالعات الرأي تدني شعبيته               يأتي

  .قطاعاتال أحد أكبر وأقوى الحزبكثيرا في صفوف أعضاء حزبه، فيما يعتبر اللواء العربي في 
وفير بينيس عقب على هذا أأن : الناصرةمن  11/01/2007 الغد األردنية  مراسلبرهوم جرايسيوأضاف 
ما من شك أن من حق العرب ان يمثلوا في الحكومة، ولكن ال يكون تعيينا ألغراض  بقوله، أنه التعيين

من جهته، حذر محمد بركة، من اعتبار هذا و .حزبية داخلية، لتثبيت مكانة بيرتس المتهاوية في الحزب
ل حزب العمل ال أكثر، وال يجوز لحزب كهذا ان يمثل  مجادلة يمث، وأشار إلى أنالتعيين وكأنه يمثل العرب

 .المصالح الحقيقية للفلسطينيين في إسرائيل
  

  أبعدته الواليات المتحدة ياًفلسطينيعتقل ي الشاباك .41
 وصل إلى  كان قدن جهاز الشاباك اعتقل إمام مسجد في مدينة ميتشيغن األميركيةأذكرت جيروزاليم بوست 
على خلفية ، دن بعدما أبعدته السلطات األميركية عن أراضيها األسبوع الماضيالضفة الغربية عبر األر

 .حركة الجهادمع  ةعالقاتهامه بال
  11/1/2007البيان اإلماراتية 

  
  الكنيست تصادق على قانون سحب مواطنة من يخرق الوالء للدولة  .42

. لوالء لدولة إسرائيلاخرق ي من صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على قانون سحب جنسية
 الكيان المحتل لهذه البالد لم يطرد سكانها االصليين فقط بل يحاول ، إن قائالًذلكوعقب عزمي بشارة على 

االن اشتراط ذلك كما يريد ان يثبت ان مواطنة من بقي في وطنه مستمدة من سماح المحتل له في البقاء، 
التوجه تعامالً استعمارياً مع المواطنين العرب في البالد وارهاب سياسي هذا  ولفت إلى أن .بالوالء السياسي

أشارت اللجنة وعلى نفس الصعيد فقد . ال يغير قناعات التواصل مع االمة العربية والشعب الفلسطيني
 ودعت إلى إيجاد مخرج قانوني لحالة عدم ،الوزارية إلى وجود ثغرة في مشروع القانون ستعيق تشريعه

  .شخص المنوي سحب جنسيته جنسية أخرىحمل ال
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  10/1/2007 48عرب
  
  
  
  
  
  

   يصادق على بدء التحقيق مع وزير المالية بتهم تتعلق باالختالس مزوز .43
صادق المستشار القضائي للحكومة، للوحدة االقتصادية في الشرطة على بدء التحقيق مع وزير المالية في 

تم فرض أمر منع نشر على تفاصيل الشبهات المتعلقة ه إال أن؛ أموالأعقاب تطورات في قضية اختالس 
  .الموضوعب

  10/1/2007 48عرب
  

   يعتقدون أن الفساد هو سمة مميزة لقيادة األحزاب وناإلسرائيلي: استطالع .44
، أن  شخص يمثلون شرائح المجتمع اإلسرائيلي300تبين من استطالع للرأي أجراه معهد داحف شارك فيه 

ال يعتقدون أن هناك % 52، فيما منون بطهارة اليد لدى قادة األحزاب السياسيةمن الجمهور ال يؤ% 84
 ،يعتقدون أن الفساد هي سمة بارزة لدى القادة في إسرائيل% 85 أن أيضاوتبين . حزبا قادته نظيفو اليد

لة، يعتقدون أن الفساد يؤثر على حصانة الدو% 94 كما أن .فقط أن طهارة اليد تميزهم% 9بينما يعتقد 
 .أن ظاهرة الفساد في القيادة تؤدي إلى فساد لدى الجمهور% 71  وأعتبر.خالف ذلكيعتقدون % 6مقابل 

يعتقدون أن هناك أساس للشبهات ضد موظفي الدولة الذين لهم دور في قضية الفساد في % 65تبين أن كما 
  .أن الشبهات فيها نوع من المبالغة% 18 ، في حين أعتبرسلطة الضرائب

  10/1/2007 48عرب
  

  الجميع يأسف لألحداث الحالية وال مقارنة بين الحركة اإلسالمية و حماس: رائد صالح .45
أكد رئيس الحركة اإلسالمية رئيس بلدية أم الفحم الشيخ رائد صالح أن الجميع يتـألم       :  محمد حميدان  -جدة  

جاوزون هذا الوضع، ويـصلون     ويأسف لما يجري حالياً في فلسطين معرباً عن اعتقاده أن هناك عقالء سيت            
وقال إن الحركة اإلسالمية ال تنظر إلى حماس نظرة النـد            .بالمسيرة الفلسطينية إلى البيت الفلسطيني الواحد     

 الذين بقوا في أرضهم، لها خصوصيتها، ومن خاللهـا يـتم            48بحكم كونها ألبناء فلسطينيي     و ،أو المنافس 
 أما حماس فهي كما يعلم الجميع تعمل في حدود القـضية  .م العملتحديد الدور واألهداف واألدوات التي تخد   

الفلسطينية بأبعادها التي تشمل الضفة وقطاع غزة والالجئين، ولها طرحها المعروف للجميع، فلـذلك نحـن                
  .اليمكن أن نقول إن بيننا خالفاً ألننا ال نطرح أنفسنا منافسين، وكل له دوره بحسب إمكاناته وظروفه

  11/1/2007الحياة 
 

   وتجّسد رفضاً لالقتتال الداخلي الدروع البشرية تحمي منزل مقاوم في غزة  .46
في ساعة متقدمة من مساء الثالثـاء  تداعوا ن يالفلسطيني ان :غزةمن  11/1/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

عبر تشكيلهم  مال مدينة غزة،    شلحماية منزل الناشط في سرايا القدس إبراهيم جمعة، في منطقة الصفطاوي            
   .دروعاً بشرية أحاطت بالمنزل المستهدف لمنع طائرات االحتالل من تنفيذ تهديدها بقصف المنزل

الناطق باسم الجهاد اإلسـالمي  ان : خليل الشيخ نقالً عن مراسلها 11/1/2007 األيام الفلـسطينية   وأوردت
ـ ي غزة، إال أن ال    غم ما يحدث من تراشق إعالمي وأحداث مؤسفة ف        ر هن ا قال داوود شهاب  واطنين مـن   م

نزل معربين عن رفضهم للتهديـدات اإلسـرائيلية واالقتتـال          مجميع الفصائل شكلوا درعاً بشرية لحماية ال      
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اضية في جباليا من تحٍد لالحـتالل وسياسـته         مواعتبرت كتائب األقصى، أن ما حدث الليلة قبل ال        . الداخلي
  .دة بين صفوف الشعببقصف بيوت اآلمنين يجسد عظمة التالحم والوح

 
     عين الحلوة رفضاً القتتال فتح وحماسمخيم اعتصام في  .47

رفع مئات الالجئين الفلسطينيين في اعتصام دعت اليه الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر            ): جنوب لبنان (صيدا
ال لهـدر الـدم     ".. فلسطين والمنظمات الديمقراطية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة فـي صـيدا شـعار               

حركتـي  ، تعبيراً عن رفض ما يجري في الداخل الفلسطيني من اقتتال بين             "لفلسطيني، ال لالقتتال الداخلي   ا
تقدم االعتصام ممثلون عن الفصائل والقـوى الفلـسطينية واللجـان الـشعبية واالتحـادات                و .فتح وحماس 

 الى األمناء العامين للفصائل     تال فؤاد عثمان مذكرة باسم المعتصمين موجهة      و. والمنظمات األهلية الفلسطينية  
الفلسطينية والى الرأي العام الفلسطيني، تدعوهم الى استئناف الحوار الوطني الشامل لتنفيذ وثيقـة الوفـاق                
الوطني، وانهاء االستنفار المتبادل وانجاح الحوار الوطني لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتحريم هدر الـدم        

حد وتشكيل لجان رقابة وتحقيق مشتركة لكشف الحقائق للشعب الفلـسطيني           الفلسطيني بين أبناء الصف الوا    
  .  ووقف االعتداء على الصحافيين،وتقديم مطلقي النار الى القضاء

  11/1/2007المستقبل 
 

  واطنين الرافضين لالشتباكات الداخلية مخيمة مناهضة االقتتال تجتذب مزيداً من ال .48
فتوح عن الطعـام فـي باحـة الجنـدي          مة والعامة إضرابها ال   واصلت الشخصيات الوطني   :كتب حسن جبر  

وأمضى المشاركون في اإلضراب عن الطعام وعـدد         .المجهول بمدينة غزة لالحتجاج على االقتتال الداخلي      
جهول لتوجيه نـداء إلـى      ماضية في خيام خاصة أقاموها في باحة الجندي ال        متضامنين معهم الليلة ال   ممن ال 

كما زار الخيمة وفود من القوى واألحزاب الوطنية واإلسالمية إلى جانب أهالي             .الدماءقاتلين لوقف سفك    مال
تابعة للقوى الوطنية واإلسالمية عـن إدانتـه        موعبر إبراهيم أبو النجا، رئيس لجنة ال       .ضحايا الفلتان األمني  
تتال الداخلي الذي يضر    وطالب النائب عن الجبهة الشعبية جميل مجدالوي، بوقف االق         .لالشتباكات واالقتتال 

بدوره عبر إسماعيل رضوان، الناطق باسم حماس، عن تقديره للجهد الطيب الذي تبذلـه               .بالقضية الوطنية 
إن األحداث واالشتباكات مست الجميع وال تصب إال فـي مـصلحة            : وقال المجموعة المضربة عن الطعام   

   .االحتالل، مؤكداً أن األخير يراهن على الخالف
  11/1/2007الفلسطينية األيام 

 
  من عناصر الوقائي في قلقيلية 3عتقل ستة مواطنين بينهم ياالحتالل  .49

اقتحمت قوات االحتالل مدينة قلقيلية واعتقلت ستة مواطنين بعد ان فتشت منازلهم واقتادتهم الى جهة : قلقيلية
   .اد من االمن الوقائيوافادت مصادر امنية في المحافظة ان من بين المعتقلين ثالثة أفر .مجهولة

  11/1/2007وكالة معاً 
  

  انطالق حملة العودة إلى المدارس في غزة  .50
وزارة التربية والتعليم العالي، حرصها وعملها الدؤوب لالرتقاء بوضع األطفال الفلـسطينيين،              أكدت :غزة

 المساعد للـوزارة،    وأشادت زينب الوزير، الوكيل    .ومساعدتهم لتجاوز األوضاع القاسية التي يتعرضون لها      
، الذي نظم في مدرسة بنات التفاح األساسية في مدينـة غـزة،             "العودة إلى المدارس  "في حفل انطالق حملة     

بحضور ممثل اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني جمال أبو ظريفة والممثل الخاص لمنظمـة األمـم                
العديد من الشخصيات بالدعم والمساندة التي      والتعليم   دان رومان ومدير التربية و     "اليونسيف"المتحدة للطفولة   

وكافـة  " اليونـسيف "تقدمها الحكومة والشعب السعودي، وثمنت أيضاً الدور الكبير التي تقوم بـه منظمـة               
قد أنفقت منذ انطالق الحملة في شـهر        " اليونسيف"وأشار رومان، إلى أن      .المنظمات الدولية الداعمة لشعبنا   

ماضي ما يقارب الخمسة ماليين دوالر في العديد من المجاالت، لضمان تـوفير األجـواء                سبتمبر ال  -أيلول
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 زي مدرسي، كمـا تـم تنفيـذ         75.000 حقيبة مدرسية و   300.000وأضاف أنه تم تقديم      .المناسبة للدراسة 
  .العديد من البرامج الهادفة داخل المدارس وتدريب المدرسين

  10/1/2007 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  على االقتتال والفلتان صامتاً احتجاجياًجامعة بيرزيت تنظم اعتصاماً .51
 ونقابة العاملين ومجلس الطلبة في  بيرزيت انضم مئات الطلبة الى ادارة جامعة: نائل موسى- بيرزيت

م نبيل قسيس حملت رسالة واحدة مفادها اننا موحدون رغ. مسيرة داخلية صامتة تقدمها رئيس الجامعة د
   .اختالفنا

ومن امام مبنى االدارة ومقر مجلس الطلبة خرجت المسيرة تطوف بالشعارات المنددة باالقتتال الداخلي 
  .والفلتان والمؤكدة ان الدم الفلسطيني خط احمر

  11/01/2007الحياة الجديدة الفلسطينية 
  

  أطفال خان يونس يطالبون بوقف االقتتال الداخلي وتوفير الحماية لهم  .52
طالب أطفال في محافظة خان يونس، الرئيس عباس ورئيس الوزراء إسـماعيل هنيـة،              : تب أيمن أبو ليلة   ك

روا عـن   وعب. بالتدخل شخصياً وبشكل عاجل لوقف كافة أشكال االقتتال الداخلي وتوفير الحماية واألمن لهم            
جـاء   و .يتها عشرات األطفـال   رفضهم التام لكل أشكال االقتتال الداخلي ونددوا بجرائم القتل التي راح ضح           

رأة في خان يونس ضـمن      م بالتعاون مع اتحاد لجان كفاح ال      "بياالرا"ذلك خالل ورشة عمل نظمتها مؤسسة       
عبر مشروع الطوارئ للتـدخل     " اليونيسيف"مول من   مبرنامج التفريغ االنفعالي والدعم النفسي االجتماعي ال      

  .السريع
 11/1/2007األيام الفلسطينية 

  
   2007 ألف عامل في الضفة وغزة مع بداية 443عدد العاطلين عن العمل :  العّمالنقابات .53

أعلن شاهر سعد، األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين أن قطاع العمال لم يتلق أية مـساعدات                 : نابلس
 وصلت  2007وأشار إلى أن نسبة البطالة مع بداية عام          . ما عدا ديون سابقة مستحقة لهم      2006خالل العام   

 ألف عامل في الضفة الغربية وغزة، مشيراً أنه مع بداية كل عام             443في قطاع العمال، وعددهم     % 48إلى  
 ألف طالب عمل جديد من خريجي الجامعات، ومن أنهـوا الثانويـة العامـة               15جديد يسجل لدى النقابات     

، وذلك بسبب التخبط    %54 إلى   ، كما ارتفعت نسبة الفقر لتصل     %38 2005وغيرهم، بينما كانت في بداية      
في الوضع االقتصادي، الفتاً أن هناك عدداً من العمال في العائالت الفقيرة حصلوا عـن طريـق الـشؤون                   

وأشار إلى أن جميع المساعدات السابقة       . شيكل 1500, 1000االجتماعية لتشغيل الحاالت االجتماعية مبالغ      
إذا أردنا التخفيف من حدة الفقر بين صفوف العمال         : وقال .من خسائرهم % 15التي قدمت للعمال ال تشكل      

 مليون شيكل، بينمـا لـم تقـدم أي          200،  2004 مليون دوالر، حيث كان قد قدم في عام          300نحتاج إلى   
 مليـون شـيكل     25 الى   20أنه شهرياً كان يصل للعمال من       : وضرب مثاالً  .2006مساعدات خالل العام    

ل وبالتنسيق مع نقابات العمال، معلناً أن خسائر العمال منذ بدايـة أيلـول              كمساعدات عن طريق وزارة العم    
 مليون دوالر، علماً بأن الدخل القومي اليـومي         300 تقدر بـ مليارين و    2006 حتى نهاية عام     2000عام  

ونوه إلى انه    . مليون شيكل  13 مليون شيكل، بينما يقدر اآلن بـ        40 بــ   2000للعمال كان في شهر آب      
 سوف يتم إنهاء أعمال بناء جدار الفصل العنصري، ومعنى ذلك عدم وجـود إمكانيـة                2008بداية عام   مع  

 ألـف   17للعمل داخل إسرائيل، مما يؤدي إلى زيادة في نسبة البطالة، حيث يعمل داخل إسـرائيل قانونيـاً                  
ـ       31لألسف يعمل حوالي    : وأضاف .عامل اطق الـصناعية    ألف عامل داخل المستوطنات اإلسرائيلية والمن

   .الحدودية
  10/1/2007 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  القطاع السياحي في فلسطين هو قطاع مهدم: محمد الحلبي .54

أن القطـاع الـسياحي فـي    ) إياتا(أكد محمد الحلبي مدير شركة سياحة وعضو االتحاد الدولي للنقل الجوي      
يع األصعدة سواء السياسية واألهلية، مشيرا إلـى أن         فلسطين هو قطاع مهدم وهو اليكاد حتى يذكر على جم         

هذا القطاع المهم والحيوي مازال يعاني من الخسائر المادية والمعنوية حيث إن الكثير من شركات الـسياحة                
قد تضررت وأصيبت بالشلل التام نتيجة إغـالق المعـابر          ) الترافيل(والسفر التي تعمل في مجال السفريات       

جوار وعدم مقدرة المواطن الفلسطيني على السفر باإلضافة إلى أن الكثيـر مـن هـذه                والحدود مع دول ال   
  . الشركات اضطرت إلى اإلغالق مؤقتا بسبب شل الحركة السياحية في األراضي الفلسطينية

  11/1/2007الشرق القطرية 
  

  االسهم الفلسطينية تواصل االرتفاع  .55
البورصة الفلسطينية االرتفاع امس واختبر مؤشر القـدس         واصلت اسعار االسهم واحجام التداول في        :عمان

 نقطة في تعامالت نشطة، بعد ان هدأت حدة المخـاوف مـن اتـساع         600الذي يقيس اسعار االسهم حاجز      
 669,3وارتفع عدد االسهم المتداولة الى       .نطاق الخالفات بين حركتي فتح وحماس في االراضي الفلسطينية        

 23 عقدا، وشـمل التـداول اسـهم         487 مليون دينار، نفذت من خالل       1,71غت  الف سهم بقيمة اجمالية بل    
 شركة على ارتفاعات متفاوتة ، بينما انخفض اغـالق الـسهم لـسبع شـركات،                14واغلقت اسهم    .شركة

 6,92 نقطة ، مرتفعـا      599,81واستقرت اسعار سهم شركتين عند المستويات السابقة ، وبلغ مؤشر القدس            
  .عن االغالق السابق% 1,17نقطة اي بنسبة 

  11/1/2007الدستور األردنية 
  

  دعوة إلى تمكين مؤسسات القطاع الخاص من أداء دورها في دفع عجلة االقتصاد الوطني .56
جواد الناجي، وكيل وزارة االقتصاد الوطني، الحكومة والقوى الفلسطينية         . دعا د : سائد أبو فرحة   -رام اهللا   

وأثنى على  . ، وتمكينها من أداء دورها في دفع عجلة االقتصاد الفلسطيني         إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص    
دور القطاع الخاص وخاصة على صعيد مساعدة السلطة الوطنية ومؤسساتها، مبينا أن كافة الجهود ينبغـي                

  .أن تنصب على تطويق األزمة الراهنة في األراضي الفلسطينية
 11/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  س وهنية إلى وقف االقتتاليكن يدعو عبا .57

رئيس محمـود عبـاس ورئـيس       اللى  إوجه رئيس جبهة العمل االسالمي الداعية فتحي يكن رسالة مفتوحة           
وقف النزيف واالقتتال الداخلي وعدم تمكين العدو الصهيوني مـن          "لى  إالحكومة إسماعيل هنية دعاهما فيها      

ادي في اعتداءاته الغاشمة اإلجرامية من دون حـسيب أو          التباهي بقتل شعبنا في الداخل الفلسطيني ومن التم       
حرمة الدم الفلسطيني العربي المسلم وحرمة االقتتال بين أبناء القضية الواحدة والصف            "، مشدداً على    "رقيب

  ."الواحد، واعتبار ذلك خطاً أحمر ال يجوز تجاوزه
 11/1/2007األخبار اللبنانية 

 
  تتال الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة قمة مصرية أردنية تدعو لوقف االق .58

دعت مصر واالردن عقب القمة التي جمعت الرئيس المصري حسني مبارك والعاهـل االردنـي               : القاهرة
الملك عبداهللا الثاني في القاهرة، أمس، الى وقف االقتتال الفلسطيني والى اتفاق بين فتح وحماس على تشكيل                 

وكانت المباحثات بين مبارك والملك عبداهللا جرت بقمـة ثنائيـة،   . حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط  
وعقب المباحثات أكـد أحمـد      . أعقباها بجلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، ثم استكمالها على مأدبة غداء          

أبوالغيط وزير الخارجية المصري أن القاهرة وعمان تجريان اتصاالت مباشرة مع األطـراف الفلـسطينية               
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وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مـع نظيـره           . الوصول إلى اتفاق داخلي بينها    المختلفة من أجل    
إن ما تقوم به مصر واألردن حاليا هو جهد مباشر في التعامل مع األطراف الفلسطينية ودعوتهـا                 "األردني  

مة وحـدة   إلى التعقل وما يؤدي فيما بينها للوصول إلى اتفاق داخلي بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكو               
وأشار إلى أن هناك حكومة فلسطينية يجب احترامها واحترام سلطاتها ومسؤوليتها وخـصوصيتها،             . "وطنية

. مضيفا أنه يجب أن يكون هم هذه الحكومة وشغلها الشاغل هو التركيز على الوضع الفلـسطيني الـداخلي                 
لقانون األساسي الفلسطيني، وله قدرته     سلطة ورئيسا فلسطينيا له سلطاته طبقا ل      "وأكد أبوالغيط أن هناك أيضا      

أيضا على التعامل مع المجتمع الدولي ومطلوب منه المشاركة فى مفاوضات لكي تطلق عملية السالم مـرة                 
. وقال أبوالغيط إن المباحثات بين الزعيمين دارت حول الوضع في الشرق األوسط بـصفة عامـة               . "أخرى

ضب وباإلحباط إزاء ما وصلت إليه األمـور علـى الـساحة            وقال ابوالغيط إن هناك إحساس بالضيق والغ      
الفلسطينية وبين الفلسطينيين بعضهم البعض، وأنه يجب على أهـل فلـسطين أنفـسهم ان يتـصدوا لهـذه                   

وأضاف أبوالغيط أنه تمـت     . االنقسامات التي تهدد جوهر القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين         
ومن جانبه، قـال    . دمة لوزيرة الخارجية االميركية إلى المنطقة خالل األيام القادمة        كذلك مناقشة الزيارة القا   
إن هناك ظرفا بالغ الصعوبة ويجب الوقوف مع الشعب الفلسطيني وبذل كل جهـد              "وزير الخارجية االردني    

علـى القـضية    لوقف االقتتال وعدم السماح باالقتتال الداخلي لما يترتب على هذا االقتتال من نتائج مدمرة               
وقال أبوالغيط إن هناك رغبـة مـصرية أردنيـة عربيـة            . الفلسطينية وإلحاق األذى الشديد بالمنطقة ككل     

فلسطينية مشتركة تطالب بضرورة أن يتم االتفاق على ما يعرف بنهاية الطريق، وذلك قبل أن نتحدث عـن                  
  .خريطة الطريق أو البدء في تنفيذها

  11/1/2007الشرق األوسط 
  

  سيجد اإلرهابيون مبررا ألعمالهم ما لم يحصل الفلسطينيون على وطن: صلالفي .59
دعا األمير تركي الفيصل السفير السعودي بواشنطن، إلى تفهم أفـضل لقـضايا الـشرق               :  جدة -واشنطن  

وبين خالل كلمة ألقاها في مركز واشنطن سنتر في واشنطن الليلة قبـل             . األوسط وتطلعات شعوب المنطقة   
واقف بالده من قضايا الشرق االوسط، ودورها في تعزيز جهود االستقرار والسالم في المنطقة،              الماضية، م 

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، اكد رغبة الـسعودية         . وتعاونها مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغايات      
ئيليون خطـوات   في أن يتم تنفيذ خارطة الطريق، وأعرب عن أمله في أن يتخـذ الفلـسطينيون واالسـرا                

وحذر السفير السعودي بأنه ما لم يحصل الفلسطينيون على الوطن،          . ضرورية للتقدم نحو السالم في المنطقة     
بل انه سيستمر في منح     " االسرائيلي، لن يظل مجرد مأساة       -الذي يعيشون فيه بسالم، فإن النزاع الفلسطيني        

  ."لماالرهابيين مبررا ألعمالهم االرهابية في أنحاء العا
  11/1/2007الشرق األوسط 

  
  قطر  تؤكد حرصها على إنهاء الخالفات الفلسطينية بالحوار الديمقراطي  .60

ترأس الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى وزير الخارجية القطري االجتماع العادى الـذى                :  قنا -الدوحة  
سلطان بـن حـسن الـضابت       .وعقب االجتماع أدلى د   . عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان األميرى       

في بداية االجتماع عبر مجلس الوزراء عن قلقـه         : الدوسرى وزير شؤون الخدمة المدنية واالسكان بما يلى       
وناشد المجلس الجميع بالتحلي بـضبط الـنفس        . البالغ للخالفات المؤسفة بين الرئاسة والحكومة الفلسطينية      

 للفتنة وحقنا لدماء الفلسطينيين، مؤكدا حـرص دولـة          وتغليب لغة الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية درءا       
قطر على ضرورة انهاء الخالفات بالحوار الديمقراطى البناء وبما يحقق مصالح الشعب الفلسطينى ويحفـظ               

  . وحدته الوطنية
  11/1/2007الشرق القطرية 

  
  طيني لوقف االقتتال الفلسالتدخل يطالب الجامعةمجلس المنظمات والجمعيات االسالمية  .61
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قال مجلس المنظمات والجمعيات االسالمية ان االمل بتحرير االرض والمقدسات بات بعيـدا بفعـل               : عمان
وطالب المجلس في بيـان لـه       . الخالفات الفلسطينية ومعطيات الحاضر على الصعيدين الفلسطيني والعربي       

ؤتمر االسالمي معنيـة ايـضا      امس الجامعة العربية بالتدخل اسوة بما يجري في لبنان، وأكد ان منظمة الم            
واضاف ان الوضع المتأزم فـي الـداخل   . بالوضع المتأزم في االراضي الفلسطينية للتخفيف من حدة التوتر     

الفلسطيني يدفع على القلق االمر الذي يستدعي تضافر وتكاتف الجهود حتى يبقى الشعب الفلسطيني جـدارا                
لشعب الفلسطيني بالتحرر من اجل اقامة دولته المـشروعة  عازال بين اطماع الصهيونية االمريكية ومطالب ا   

وأشار البيان الى ان حالة االقتتال الداخلي لن تخدم طرفا دون آخر بل ستأتي على آخر                . على ترابه الوطني  
مقومات الشعب وهي الوحدة في وجه اطماع يهود، محذرا من تلبية رغبة الصهاينة واالمريكان بإيجاد شرخ                

وطالب المجلس  . عب الواحد حتى توفر اسرائيل االمن ألبنائها ورصيد سالحها لقتل الفلسطينيين          بين ابناء الش  
كافة الفصائل الفلسطينية بان يفوتوا الفرصة على من يتربص بهم ويكيد لهم وان يلتفوا حول رايـة الجهـاد                   

  .والنضال، وتغليب لغة الحوار ووقف الحرب االعالمية الكالمية 
   11/1/2007ة الدستور األردني

  
  سرائيل من دون موافقة أميركيةامفاوضات بين سوريا وال : الشرع .62

لكـي يتحقـق الـسالم فـي        "اعتبر نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، أمس، انه         :  زياد حيدر  -دمشق  
". فلسطين، فيجب أن يتم مع الطرف الفلسطيني الموحد، وليس المجزأ أو المقسم، وإال لن يستقر هذا الـسالم               

موافقـة أميركيـة    "وشدد الشرع على انه ال يمكن أن تتم مفاوضات السالم بين سوريا وإسرائيل مـن دون                 
ما لم  "، مشيرا إلى أنه     "موضوع السالم مع إسرائيل مرتبط بكل ما يجري في المنطقة         "وأوضح أن   ". صريحة

اوضات الـسالم، ال    يصدر ضوء أخضر من الواليات المتحدة وموافقة صريحة من واشنطن فلن تستأنف مف            
  ". سيما في ظل افتقار إسرائيل للقيادة القوية القادرة على اتخاذ قرار بهذا الحجم

  11/1/2007السفير 
  

     مذكرة تفاهم اردنية اسرائيلية الستثمار الباقورة سياحيا   .63
عبـداهللا  وقعت امس مذكرة تفاهم بين رؤساء بلديات معاذ بن جبـل المهنـدس              :  جميل السعايدة  -الباقورة  

 يوسي وغـدي النـشاء      -السلمان وبيسان داني تماغي ورئيس المجلس االقليمي لسهل االردن في اسرائيل            
 2020متنزه وطني وعالمي في منطقة الباقورة االردنية المستعادة والمؤجرة السرائيل حاليـا حتـى عـام                 

ر متنزه الحولة في اسرائيل وذلـك       بالتعاون والتنسيق ما بين هذه البلديات وحكومتي البلدين وذلك على غرا          
 منقـذ   -من جانبه قال رئيس منظمة اصدقاء االرض والشرق االوسـط           . خالل لقاء تم في منطقة الباقورة     

مهيار ان المنظمة تسعى جاهدة لبلورة فكرة مشروع الباقورة السياحي لتوفير التمويل الالزم لـدى وزارات                
 معلقا اآلمال المستقبلية على هذا      -ر والبيئة وسلطة وادي االردن      التخطيط والتعاون الدولي والسياحة واآلثا    

  .المشروع الوطني الطموح
    11/1/2007الدستور األردنية 

  
  وزير الخارجية االسباني يدعو الى عقد مؤتمر للسالم في الشرق االوسط  .64

وسط بمشاركة ممثلي   دعا وزير الخارجية االسباني ميغيل موراتينوس الى عقد مؤتمر للسالم في الشرق اال            
االطراف المعنية مؤكدا ضرورة ان تلعب االسرة الدولية دورا فعاال في بناء الثقة بين هذه االطراف وذلـك                  

واوضح موراتينوس انه يتوجب علـى االسـرة الدوليـة           .من خالل مساعدتها على ادارة مفاوضات السالم      
.  على االطراف المشاركة فـي المفاوضـات       التدخل في هذه المفاوضات بل عدم فرض رغبتها ومقترحاتها        

واضاف ان على الجانبين االسرائيلي والفلسطيني ان يستأنفا بدون تأخير عملية التفاوض بينهمـا لمناقـشة                
  .محتلف القضايا المتعلقة بالتسوية الدائمة المبنية على حل الدولتين للشعبين

  11/1/2007وكالة معاً 
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  عم سياسة بوش في العراق وفلسطين  باتن يدعو بلير إلى التخلي عن د .65

طالب كريس باتن مفوض االتحاد األوروبي السابق للشؤون الخارجية رئـيس الـوزراء             : لندن  عمر حنين   
البريطاني توني بلير بأن يتوقف عن تقديم الدعم المطلق لسياسات اإلدارة األمريكية في فلسطين، وأن يقـوم                 

  . عى مصالح بريطانيا الوطنية أوالًباتخاذ موقف مستقل ير” ولو لمرة واحدة
  11/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الصين ترد الطلب اإلسرائيلي للتشدد تجاه إيران .66

خرج رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت خالي الوفاض مـن لقاءاتـه فـي بكـين مـع         : علي حيدر 
يره الصيني وين جيا باو بأن تتّخـذ        المسؤولين الصينيين حول المشروع النووي اإليراني، فرغم مطالبة نظ        

منع إيران من الحصول على سالح نـووي،  "الصين موقفاً أكثر حدة في المشكلة اإليرانية، قال باو إنه يجب   
  ".لكن بطرق دبلوماسية

  11/1/2007األخبار اللبنانية 
  

  رايس لن تحمل أي مبادرات سياسية في زيارتها للمنطقة .67
إلدارة األميركية الحكومة اإلسرائيلية بأن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس         طمأنت ا :  صالح النعامي  -غزة  

ونقلـت اإلذاعـة    . لن تحمل أي مبادرات سياسية لدى زيارتها للمنطقة التي من المفتـرض أن تبـدأ غـدا                
طن اإلسرائيلية العامة باللغة العبرية عن مصادر في الخارجية األميركية وفي السفارة اإلسرائيلية في واشـن              

  .قولها، إن رايس لن تحمل معها أي مفاجآت تسبب الحرج للحكومة اإلسرائيلية
  11/1/2007الشرق األوسط 

  
  اًًري ال تظهر تغي حول وجود اسرائيلتصريحات مشعل: أمريكا .68

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكيـة شـين ماكورمـاك ان            : شون ماجواير وخالد يعقوب عويس    
وقال انه يجب على    .  ال تظهر انه حدث تغيير      وجود اسرائيل أمر واقع    ي قال فيها بأن   تصريحات مشعل الت  

  .حماس ان تنبذ العنف وتعترف باسرائيل وتقبل االتفاقيات السابقة ومنها خارطة الطريق
  11/1/2007رويترز 

  
  أميركا ترفض بيان لمجلس األمن ينتقد هجمات اسرائيل في الضفة والقطاع .69

يعرب عن قلق مجلس االمن البالغ      "لواليات المتحدة مشروع بيان رئاسي قدمته اندونيسيا        رفضت ا : نيويورك
على الغارات العسكرية االسرائيلية االخيرة في االراضي الفلسطينية المحتلة والتي ادت الـى خـسارة فـي             

ـ         . االرواح واصابات مؤسفة في صفوف المدنيين      اق بـين   ويعتقد ان هذه النشاطات تتناقض مـع روح االتف
لم تسنح الفرصة لي ان اقرأ البيان الرئاسي بالتفصيل ولكـن           : "وقال المندوب االميريكي  ". عباس واولمرت 

لدينا رأي معروف هو ان المبادرات التي تسعى الى التفرد بطرف واحد تعطي صورة غير عادلـة وغيـر                   
ر مساعد وغيـر متـوازن وال       غي"ووصف ولف البيان بانه     ". شرعية للوضع وال تأخذ السياق في االعتبار      

  ".يساهم في تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة
  11/1/2007الحياة 

  
  رباعي الوساطة اصيب بالشلل ونبحث عقد اجتماع: ميركل .70

نقلت صحيفة ال ستامبا االيطالية االربعاء، في مقابلة مـع المستـشارة االلمانيـة              : ادريان كروفت من لندن   
يتفق معنا بشأن حقيقة انه ينبغي لربـاعي الوسـاطة ان يـسترد دوره              "االمريكي  ميركل قولها ان الرئيس     

الرباعي كما هو معروف اصيب بالشلل في مواجهة التطورات االخيرة لكنه مازال الجهة             "واضافت   ".الرائد
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 رحلتهـا   اتفقنا على انه ينبغي أن تبحث رايس في       "وقالت   ."االكثر فعالية لتنسيق الجهود الدولية في المنطقة      
في مطلع هذا االسبوع ما اذا كانت االحوال مواتية لعقد اجتماع جديد لرباعي الوساطة الننـا ال يمكننـا ان                    

  ."نتدخل كوسطاء اذا لم يظهر زعماء المنطقة ارادة واضحة لوضع نهاية للصراعات
  10/1/2007رويترز 

  
  تاناموخمس سنوات على افتتاح غوان... ر سمعة أميركا وحياة معتقليندّم .71

 تتعالى الصرخات المطالبة بتحديد مصير شبان حرموا من أبـسط حقـوق اإلنـسان    :لندن، واشنطن، هافانا  
) ينـاير ( عسكري تمركزوا في المعتقل لدى افتتاحه في كانون الثـاني            500وكان  . غوانتانامو معتقل   داخل

قل األوسع في العـالم حاليـاً،       واحتجز في المعت   . أما اليوم فأصبح يضم آالف العسكريين والموظفين       2002
 منهم ما زالوا موقوفين فيه، ولم توجه التهم رسمياً سوى الى عشرة مـنهم ولـم                 395 سجيناً ،    760حوالي  

وأهم المآخذ على هذا المعتقل انه دمر حياة المئات وأساء الى سمعة الواليات المتحدة، ما أعطى                 .يحاكم أحد 
ان ومجموعة من الناشطين األميركيين المناهضين للحرب، للتظاهر        ذريعة لجمعيات مدافعة عن حقوق اإلنس     

 عـن األراضـي     "خلـيج غوانتانـامو   "على بعد أمتار من أسوار المعتقل، تحديداً خلف السياج الذي يفصل            
وصرحت المحامية األميركية غيتا غوتيريز التي التقت عشرات المعتقلين فـي غوانتانـامو العـام                .الكوبية

. عظمهم ما زال يخضع ألشد درجات العزل في جو مـن الترهيـب واالسـتفزاز والعنـف                الماضي، بأن م  
، بأن المعتقلين خضعوا لعزلـة تامـة        )اف بي آي  (واعترف الجيش األميركي ومكتب التحقيقات الفيديرالي       

وبعـد   . ساعة يومياً طيلة أسابيع، تعرضوا خاللها لإلهانة والـضرب         20لشهور مع استجوابهم على مدى      
والت إضراب عن الطعام قمعت بالقوة، عبر تقنية تغذية إجبارية مؤلمة ومذلة، وبعـد عـشرات مـن                  محا

. الماضي) يونيو(محاوالت االنتحار، عثر على جثث ثالثة من المعتقلين انتحروا في زنزاناتهم في حزيران              
عتقد بأن األمر ال يتعلـق      انهم محتالون ومبدعون وا   ": آنذاك قال العميد هاري هاريس قائد قاعدة غوانتانامو       

  ."بعملية يائسة بل بعمل حربي
  11/1/2007الحياة 

  
  بوش أقر خطة سرية لدعم حكومة السنيورة في مواجهة حزب اهللا  : ديلي تليجراف .72

البريطانية كشفت ان   " ديلي تليجراف "صحيفة  ان  : آي.بي.يونقالً عن    11/1/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
طة سرية لمساعدة الحكومة اللبنانية على منع إنتشار التأثير االيراني تفوض وكالة            جورج بوش أقر إطار خ    

وقالـت   . بإتخاذ إجراءات سرية ضـد حـزب اهللا اللبنـاني          "سي آي ايه  "االستخبارات المركزية االمريكية    
ـ   لايه بتقديم الدعم المالي واللوجستي      .آي.الخطة غير عسكرية وتسمح للسي    "الصحيفة إن    رى لـسنيورة وج

إطالع أعضاء في مجلسي الشيوخ والكونجرس االمريكيين عليها ووقع عليها بوش قبل عيـد المـيالد فـي       
  .أعقاب مناقشات جرت بين مساعديه ومسؤولين سعوديين

اللبنـاني أصـدر بيانـاً      المكتب اإلعالمي في رئاسة مجلس الوزراء       ان  : 11/1/2007المستقبل  وأوردت  
بخاصة على مستوى العالقات الخارجية، قائمة علـى مبـادئ االسـتقالل             أن سياسة الحكومة و    أوضح فيه 

  .والعلنية والوضوح المستند الى مصالح لبنان الوطنية واالحترام المتبادل بين الدول
  

  ..  وما يهمني هو ترميم فتح" طورا بورا"غزة ليست : دحالن لهآرتس .73
ني، محمد دحالن، وتقول الصحيفة أن بعد       أجرت صحيفة هآرتس لقاء مع عضو المجلس التشريعي الفلسطي        

عدة دقائق من عودة دحالن إلى مكتبه من لقاء جمعه مع رئيس السلطة محمود عباس، توافد إلى مكتبه كبار                   
رجال السلطة واحدا بعد اآلخر ومن ضمنهم وزير المالية األسبق سالم فياض وعـضو اللجنـة التنفيذيـة                  

 في مكتبه سليم أبو صفية، المسؤول عن أمن المعـابر، وصـديق             ويجلس. لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو    
  .دحالن، سفيان أبو زايدة
  ".الرجل القوي في فتح ووريث أبو مازن"وتعتبر الصحيفة دحالن 
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أشاروا إليك شخصيا كهدف،    ) حماس(هم: ال يخلو السؤال الذي وجهته صحيفة هآرتس لدحالن من الخبث         *
  منك؟ لماذا أنت بالذات لماذا يخافون 

منذ السنوات التـي حاولـت فيهـا إسـرائيل     . هم يعرفون أنني أعرفهم شخصيا أكثر من أي شخص آخر -
ولكـنهم  . التعاون معهم ضد فتح، منذ السنوات التي كان فيها محمود الزهار على اتصال بيتسحاك رابـين               

 من القتلة واللصوص    مجموعة. إنهم يخسرون الشارع الفلسطيني الذي يرى ما يقومون به        . يقترفون أخطاء 
  ".الذين أعدموا فلسطينيين بسبب كونهم يتبعون لفتح

وفي معرض إجابته على أسئلة الصحيفة يقول دحالن أن أجهزة األمن التابعة ألبو مازن بدأت في تطبيـق                  
خطة لحماية رجال فتح ويتضمن ذلك زيادة عدد قوات الحماية، ولكنني أؤكد أننا سنبذل كل الجهـود وأنـا                   

  ".ال نريد حربا أهلية ولكننا سنعمل للدفاع عن أنفسنا.  كل الجهود من أجل حماية نشطاء فتح-أؤكد
  تردد أنك عينت مسؤوال عن األجهزة األمنية من قبل عباس؟*
فنفى ذلك، وقال نحن اآلن في خضم عملية تغييرات في األجهزة األمنية الفلسطينية، إحالة ضباط فوق سن                 -
توحيد أجهزة األمن حسب طلب المجلس التشريعي لثالثة أذرع، األمن الوطني، األمـن              إلى التقاعد، و   60ال

  .الداخلي واالستخبارات العامة
  أين الحل؟ وكيف ستنتهي الحرب مع حماس؟*
هذه ليست حربا، بل هجوم من قبل حماس على فتح، وقد تجاوزوا الخطوط الحمراء بالهجوم على بيـت                   "-

في نهاية األمر سنضطر إلى العيش      . ى الحل ديمقراطيا بالذهاب إلى االنتخابات     ونر. الكولونيل محمد غريب  
برأيـي بدايـة     )التي أجريت في غزة   (ولكن من أجل ذلك يجب أن تكون فتح قوية، وكانت المسيرة            . سوية

قمنا بأخطاء بالماضي ولكـن لـن       ". طورا بورا "أثبتنا لحماس أن غزة ليست لهم، وأن غزة ليست          . الطريق
  ". ود عليهانع
  كيف كنت تتوقع أن تقدم إسرائيل المساعدة؟*
في كل مرة يتحدث مـسؤول إسـرائيلي        . أنتم ال تساعدون بل تتسببون بأضرار     . ال تتدخلوا . ابتعدوا عنا " -

مـا  . تسهيالتكم لم تعد مهمة، وبالتأكيد ليس إزالة حاجز أو اثنين         . هو يضره " كيف سنساعد أبو مازن   " عن  
  ".ميم فتح فقطيهمني اآلن تر

  10/1/2007 48عرب
  

  الجانب الفلسطيني فشل في إقامة دولة عبر المفاوضات :نبيل شعث .74
ان الصراع الداخلي الفلسطيني دخل طورا لم تعرفه        » فتح«نبيل شعث عضواللجنة المركزية لحركة      . قال د 

 فلـسطينية ازاء مـا      الساحة الفلسطينية في تاريخها من قبل واضاف في حديثه للصباح ان هناك مـسؤولية             
تشهده الساحة الفلسطينية من اقتتال داخلي ولكنه اعتبر ان مسؤولية الدول العربية ال تقل شـانا وان هنـاك                   

كما قدم المسؤول الفلسطيني قراءة للوضع السائد علـى       .. حاجة لوساطة عربية للسيطرة على الصراع القائم      
هذه التـساؤالت وغيرهـا     ... ؟» حماس«و» فتح« حركتي   الساحة الفلسطينية واسباب االزمة المتفاقمة بين     
  . كانت محور هذا اللقاء وفيما يلي نص الحديث

نبيل ما الذي يحدث على الساحة الفلسطينية وهل انتهت قضية الشعب الفلسطيني مـع االحـتالل                . بداية د * 
  لتتحول الى اقتتال داخلي وتهديدات متبادلة وتصفية حسابات؟

م نحل شيئا مما ذكرت مازال االحتالل قائما ومازالت اراضينا محتلة ومازال الالجئون             مع االسف نحن ل    -
في الخارج ومازال قيام الدولة الفلسطينية بعيد المدى ومازالت القدس تهود كل يوم هذا امر واضح وجلـي                  

لميا وهـو يـشكل     ولعل احد اسباب االزمة الداخلية الفلسطينية هذا االحتالل الذي ال يرحل وال يريد حال س              
جزء مهما من الخالف حول ما اذا كان أي حل سلمي ممكنا اوما اذا كان الحل الوحيد يتمثل في اللجوء الى                     
الصواريخ والعمليات االستشهادية وغيرها هذا الواقع ادى الى النتيجة االنتخابية للعـام الماضـي وخـسارة     

» حمـاس «تخابية كانت متقاربة جدا حيث حصلت       وان كانت كسبت من قبل وعموما فان النتائج االن        » فتح«
 في المائة لفتح ولكن القانون االنتخابي وعدم االنظباط الحزبـي           42 في المائة من االصوات مقابل       44على  
وايا كانت النتيجة فعلينا االعتراف باننا      ..  من المقاعدفي المجلس التشريعي    52تسيطر على   » حماس«جعل  
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فلسطينية من خالل المفاوضات كل هذه المعطيات واالنفجار الداخلي الحاصـل           فشلنا في الوصول الى دولة      
الى جانب الوضع االقليمي واالزمة الحاصلة في لبنان والعراق واسـتمرار الـدعم االمريكـي االمحـدود                 
السرائيل ساهم في هذه النتيجة االنتخابية والوصول الى المشهد الراهن بين رئاسة تنتمي الى حزب وحكومة                

ال » حماس«نتمي الى حزب اخر في ظل قانون يعطي الرئيس ابومازن صالحيات واسعة ولكن االخوة في                ت
يقنعون بهذه الحصة من النفوذ والسيطرةعلى السلطة ومن هذا المنطلق حـاول ابومـازن حـل الـصراع                  

  الصراع من حوله وضيقت المنافذ » حماس«باالنتخابات فصعدت 
لم تكن مناسبة لتوحيد الصفوف وخدمة المصلحة الوطنية        » فتح«الربعين لقيام   واضح ان الذكرى الثانية وا    * 

  العليا فكيف تفسرون ذلك ؟
احيلك على االنباء المتواترة خالل الساعات االخيرة وما حملته من ضحايا وخسائرعلى يـد مـا يـسمى                   -

ات الى حصار وقصف وحرق     والتي قتلت اربعة عشر فلسطينيا ولج     » حماس«بالقوات التنفيذية التي تقودها     
الناس وقتل النساء واالطفال لذلك كان االحتفال في اجواء ومشاعر متاججة ومن ثمة كان االحتفال وحـدويا                 

ولالسف نقول ان الصراع الداخلي دخل طورا جديدا لم تعرفه الساحة الفلسطينية في تاريخها بل               » فتح«في  
تختلف انذاك مع الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية       » فتح«وحتى في احلك فتراتها في بيروت وقد كانت         

االقوى على الساحة ولكنها لم تلجا الى قتل ابنائنا الفلسطينيين واليوم فكل ما نامله ان يتحرك                » فتح«وكانت  
  .كل الوسطاء العرب وان يعملوا من اجل العودة الى طاولة المفاوضات والى الحوار

ن يقف وراء اختطاف االجانب وتدمير المنـشات الوطنيـة وقطـع االرزاق             هذه اتهامات خطيرة ولكن م    * 
  لكم؟» حماس«حسب رايكم وكيف تردون على اتهامات 

لالسف الشديد ال اريد اتهام اسرائيل بكل هذا قد يكون هناك طابور خامس اسرائيلي وراء ما يحدث ولكن                   -
نهاية ليس من الصدفة ان يحدث ما يحدث فـي  هناك ايضا رغبة جامحة للوصول الى السلطة والنفوذ وفي ال    

فلسطين ولبنان والعراق وافغانستان وكلها خضعت للنظرية االمريكية والخضوع للقـوة المفرطـة اودعـم               
اسرائيل وهذه السياسة ساهمت في تاجيج الصراعات الداخلية وتفجيرها والحمدهللا انه ليس لدينا سنة والشيعة               

ع فيه العراقيون نحن في ظل احتالل قاتل وحصار قاتل يعجز الحكمـاء عـن               وارجومن اهللا اال نقع فيما وق     
  ...الخروج منه

  ما المطلوب اذن للخروج من هذا النفق المسدود وكيف ترون نهاية االزمة الراهنة؟* 
اوال هناك مسؤولية فلسطينية علينا ان نتحملها وهذا امر واقع ال لبس فيه وعلينا ان نـزج بكـل حكمائنـا                     

ئنا من اجل الوصول الى حكومة وحدة وطنية اوان نتفق حول تنظيم انتخابات اواستفتاء وهـذا غيـر                  وعقال
ممكن بدون تدخل عربي حقيقي ولوتدخل العرب مبكرا في لبنان اوالعراق لما كنا في هذا الوضع اعرف ان                  

ا غير كاف واقول    مصر تبذل جهودا في هذا االتجاه وهناك ظابطان مصريان كبيران االن في غزة ولكن هذ              
  .. ال يجوز للقادة العرب ان يقفوا موقف المتفرج ازاء ما يحدث

على الهروب   -اال ترون ان  تعويلكم على موقف عربي للخروج من االزمة الفلسطينية الراهنة اصرار               * 
  الى االمام فهل مازال باالمكان انتظار تدخل عربي؟

راء الخارجية اوعبر قمة عربية نحن نـدرك وهـذا لـيس    هذه مسؤوليتهم وعليهم التحرك سواء عبر وز       -
الجديد ان العرب غير قادرين على هزم اسرائيل ولكننا على قناعة بأنهم قادرون ان يحكموا صراعا داخليا                 
هم اطراف فيه فهل من مصلحة العرب ان يتاجج الصراع في لبنان اويستمر الصراع في فلسطين ويتمادى                 

اق ؟نقول البد من تدخل عربي للتهدئة هناك اكثر من معسكرين في العالم العربـي               االقتتال اليومي في العر   
وال بد من اجتماعات تشمل سوريا والسعودية وتونس والمغرب وهذه دول حريصة على المصلحة العربيـة                

يون لقد عجز االمريك  .. وليس لها مصلحة ذاتية ثم اذا لم نعول على اشقائنا العرب فهل نعول على االمريكان              
في العراق رغم كل ما يملكونه من قوات وعتاد وفشلوا في انقاذ هذا الوطن فلسطين وبالتـالي فـان الحـل         
المطلوب ليس امريكيا وسواء احببنا ام كرهنا ال بد ان نعول على اشقائنا العرب وهذا ليس باالمر الـصعب                   

  ..او المستحيل
وموقع الـرئيس   » فتح«واشنطن من اجل دعم موقع      تستبعدون الحل االمريكي وتتلقون الدعم المالي من        * 

  ابومازن فكيف تردون على هذا التناقض؟
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» حماس«والاحد يتحدث عن الدعم الذي تلقاه       » فتح«العالم كله يتحدث عن الدعم المالي االمريكي لحركة          -
تـل بهـا    من ايران واالموال التي يحصلون عليها بطرق غير شرعية وتستعمل القتناء االسـلحة التـي يق               

  .. الفلسطينيون
  ماذا تنتظرون من زيارة رايس المرتقبة هذا االسبوع التحاق نغروبونتي الى الخارجية االمريكية؟* 
فهي ليست اكثر من ديكـور لالسـتهالك االعالمـي وايهـام            «حتى شيئ   «اقول على الطريقة التونسية      -

سط كم زيارة قامت بها رايس الى المنطقة حتى         االطراف المختلفة باهتمام امريكا بمسار السالم بالشرق االو       
ال شيئ هذه زيارة لالعالم عن وصول اموال لدعم محمود عباس فهل هـذا يخـدم                ..االن وماذا جنينا منها     

عباس؟ طبعا ال هذا يضره ويؤذيه ولوان رايس جاءت الى المنطقة للضغط على اسرائيل اوجاءت العـالن                 
ا اسرائيل من عائداتنا وحرمت شعبنا منها لكان هذا ساعد ابومـازن             مليون دوالر سرقته   600عن استعادة   

ولوان رايس اوقفت شحنات الذخائر القادمة والدعم العسكري المستمر السرائيل الذي يعتمد لضرب شـعبنا               
ولكن ما لم تتغير السياسة االمريكية باتجاه وقف استخدام القوة المفرطة فلـن يكـون               .. لتغيرت امور كثيرة  

  مجال للحديث عن سالم حقيقي هناك 
  وماذا حقق لكم لقاء ابومازن اولمرت االخير؟* 
ال شيء ايضا قال اولمرت انه سيخفف الحواجز ولم يفعل وقال سيطلق االسرى ولم يفعل وقـال سـيعيد                    -

بل اكثر من ذلك فقد قام في نفس االسبوع بشن هجوم شرس على شعبنا وبدا            .. اموال السلطة ولم يفعل ايضا    
  باقامة مستوطنة جديدة مخالفا بذلك الوعود التي قطعها لالمريكيين

  خمسة عشر عاما تمر هذا االسبوع على مؤتمر مدريد فماذا بقي من اثاره اليوم؟* 
 االرجح ان نتساءل عما يمكننا القيام به بدل البحث عما بقي من مدريد او ما انتهى اليه ساكون اليوم فـي                  -

  ..مشاركة في اشغال مؤتمر مدريد للبحث في هذه المسالةلل) االربعاء (اسبانيا
  وماذا عن تركيبة الوفد الفلسطينيي في هذا المؤتمر؟* 
االسبان حريصون من ناحيتهم على عقد مؤتمر في محاولة الحياء مسيرة السالم فـي خـضم الوضـع                   -

خليا من انقسامات وحربهـا علـى       الراهن فكما نعلم جميعا فان االحتالل قائم ثم ان اسرائيل نفسها تعاني دا            
لبنان واحتاللها لفلسطين لم يساعدها في شيئ وال اظن ان االمريكان راضون عن هذا الوضع في المنطقـة                  

سيكون في هذا الوفد كل من ابوعالء احمد قريـع وحنـان عـشراوي              .. ولذلك فان المطلوب حلول نهائية    
  ومصطفى البرغوثي وجبريل الرجوب واحمد دحالن 

  في هذا المؤتمر؟» حماس«اذا عن مشاركة وم* 
 سيشاركون ولكن لديهم طريقتهم الخاصة في النظر الى االمورفهم يريدون حال سلميا على طريقتهم وفق                -

ما قدمته الوثيقةالتي تحمل اسم احمد يوسف الناطق باسم اسماعيل هنية وهي تقترح دولة فلسطينية واعـالن                 
فانها وثيقة كارثة وتكشف افتقار اصحابها للخبرة السياسية ومدريد افضل          التهدئة خمسة عشرة عاما وعموما      

  ...بكثير
  10/1/2007الصباح التونسية 

  
  .!!لى شرق المتوسطإمسرحها يمتد من الخليج العربي  .75

  وحيد عبدالمجيد. د
نوات ان فرصة تجنب توجه المنطقة الى حرب مدمرة قد اوشكت على االنتهاء، اذ شهدت المنطقة خالل الس                

 هائال من التفاعالت بين اطرافها من ناحية، وتدخالت خارجية من ناحية ثانية، صب معظمهـا              االخيرة قدراً 
مريكي للهيمنة، ومشروع مقـاوم لهـذه الهيمنـة،         أمشروع  : في اتجاه واحد يبلور استقطابا بين مشروعين      

 اجماال حمـل عنوانـا كبيـرا هـو          وبرغم ان مشروع المقاومة له قيادات عديدة وبمسميات مختلفة، اال انه          
وألسباب كثيرة صارت هناك قوتان تسعى      . طمقاومة المحاوالت االمريكية المهيمنة على المنطقة ومقدراتها      "

 ايران من ناحية، والقوى االصولية السنية المتشددة        - مشروع المقاومة    -كل منهما الى قيادة هذا المشروع       
اهمها ان ايران دولة لديها وجود فعلي في المنطقة، ولديها امكانيات           من ناحية اخرى، والسباب كثيرة ايضا       

كبيرة، وبوسعها ان تحرك احداثا في االتجاه الذي تريد، فهي التي اسـتقطبت الغـضب ضـد المـشروع                   
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قوى "االمريكي، وضد اوضاع كثيرة تعانيها شعوب المنطقة، في حين ان القوى االصولية السنية باعتبارها               
لها وجود على االرض، لم تستطع ان تستحوذ على الدور القيادي لهذا المشروع بـرغم انهـا                  ليس   "شبحية

لعبت الدور الرئيسي في مقاومة النفوذ االمريكي في العراق، ومع وجود هذين المشروعين اللـذين يـزداد                 
اسعة قد تمتد من    الصدام بينهما يوما بعد يوم، تتجه المنطقة الى الصورة النهائية لهذا الصدام، وهي حرب و              

خرى مؤثرة كان يمكن في حال وجودها ان تضع حدا لهذا           أشرق البحر المتوسط الى الخليج، مع غياب قوة         
الصدام المحتمل بين المشروعين، لكن الحاصل ان تأثير هذه القوة تراجع، وقدرتها على التعامل مع طرفي                 

وأقصد مـا   ..  بكثير من القدرة على منعه     الصراع اصبحت محدودة، وهو ما يجعل احتماالت الصدام اقوى        
يسمى بالدول العربية المعتدلة، هذه القوى لم تستطع القيام بدور مؤثر على اي من المشروعين، على الرغم                 
من ان هذه الدول بعد الحرب على العراق مباشرة اتخذت موقفا متحفظا من المشروع االمريكي حين تبـين                  

لعراق، وانه يريد ان يغير المنطقة كلها بما في ذلك هذه الدول ذاتها، فكان              لها ان هذا المشروع لن يكتفي با      
منطقيا ان تبدي تحفظا على هذا المشروع، وان تعرقله بقدر ما تستطيع لكنها اكتفت بالعرقلة مـن دون ان                   
تطرح مشروعا بديال للمشروعين، وموقف هذه الدول في الحقيقة صعب جدا اذ انها خصوصا في السنوات                

الخيرة تتعامل مع المشكالت عندما تصبح على وشك االنفجار، او بعد ان ينفجر الوضع فعال، ونتيجة لهذا                 ا
الغياب رأينا نموذجا للصدام بين المشروعين الرئيسيين في العراق، ثم انتقل منه الى لبنان، وهو ينتقل اآلن                 

ة، مضافا اليها ازمـة البرنـامج النـووي        الى فلسطين، وبهذا الشكل يزداد التداخل بين هذه االزمات الساخن         
االيراني، وهو ما يؤذن بقرب اشتعال اي من هذه االزمات الساخنة، وسيكون هذا االشتعال بمثابة الـشرارة                 

 .التي تفجر المنطقة
الوضع اللبناني اذا خرج عن السيطرة يمكن ان يكون هو هذه الـشرارة التـي تـشعل المنطقـة، واكثـر                     

ال خالل االشهر القليلة المقبلة تشير الى ان هذا االنقسام العميق داخل لبنان سيقود الـى                السيناريوهات احتما 
تصعيد في المواقف، فالمعتصمون من المعارضة ال يمكن ان يعودوا من دون ان يحصلوا على شيء ، فإذا                  

د مماثل عبر   ظلت القنوات امامهم مسدودة سيصعدون المواجهة، ومنطقي ايضا ان يرد الفريق اآلخر بتصعي            
استقدام جماهيره من المدن اللبنانية االخرى، وهنا تحدث مواجهة قد تتحول الى حرب شوارع، وكما نعرف                
فإن القوى اللبنانية المتصارعة جميعها لديها سالح، غير ان مستوى الـسالح الموجـود لـدى حـزب اهللا،                   

 الجيش االسرائيلي ال يمكن مقارنته      ومستوى المقاتلين بين صفوفه، خصوصا مع تجاربهم في المقاومة ضد         
بما لدى اآلخرين، وهو ما يؤهل حزب اهللا ألن يفرض سيطرته، وفي هذه اللحظة سـيكون هنـاك اجتيـاح     

وفي هـذه الحالـة ال      . 2006 وليس في    1982اسرائيلي للبنان، اجتياح شامل، اجتياح اقرب لما حدث في          
 فقط ألنهما معنيتان بحزب اهللا، وانما ألن هـذا االجتيـاح      تستطيع ايران وال سورية ان تقفا متفرجتين، ليس       

االسرائيلي يعني ان الحرب عليهما قد بدأت، وان الهدف االسرائيلي التالي بعد القـضاء علـى حـزب اهللا                   
سيكون احدى الدولتين، ودخول ايران وسورية يعني اننا بصدد حرب اقليمية االرجح ان تستخدم فيها اسلحة                

ان االسرائيلي هش جغرافيا وال عمق لديه، فإذا استهدف بصواريخ ذات تأثير قوي من حزب               دمار، ألن الكي  
اهللا وسورية وايران، فليس مستبعدا في هذه الحالة ان يرد االسرائيليون بقنبلة نووية تكتيكية تعادل الواحـدة                 

، خـصوصا ان     صاروخ، وستنشب حرب يعجز خيالنا عن تصور آثارها التدميرية         1000 و   800منها بين   
الحروب التي اختبرناها بالمنطقة على مدى عقود كانت في مجملها محدودة، وعلى قطع ارض صغيرة، اما                

 ودول  "حزب اهللا وحماس  "هذه الحرب فإنها ستكون اول حرب وجود بالمعنى الحقيقي، اذ ستجد قوى عديدة              
 ايضا مهددة في وجودها، خصوصا       نفسها مهددة في وجودها، واسرائيل ستجد نفسها       "سورية وايران "ايضا  

ان التركيبة السكانية في اسرائيل حاليا جزء كبير منها على استعداد للهرب في اي لحظة، والنزعة القتاليـة                  
عند االسرائيليين تراجعت بقوة، ولن يكون لديهم استعداد للدخول في حرب تقليدية جديدة بعد خسارتهم فـي                 

، ففي ظل هذا الوضع لن تجد اسرائيل مفرا من استخدام قنابل نوويـة               يوما االخيرة في لبنان    33حرب الـ   
وهذا سيناريو اقرب كثيـرا ممـا        .تكتيكية ردا على هجوم صاروخي متوقع من سورية وايران وحزب اهللا          

نتصور، واذا كنا عجزنا عن تصوره، فإن ما تبقى من وقت لتداركه قصير للغاية، واخشى انه لم يعد هناك                   
اذا كنا عاجزين عن تدارك هذه الحرب، فال بد ان نفكر على األقل فيما سيترتب عليهـا مـن                   وقت اصال، و  
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نتائج وكيفية تقليل الخسائر، واظن ان ما نطلق عليه دوال عربية معتدلة هي اآلن في وضع اكثر من حـرج                    
 !!النها في هذه الحرب ال تستطيع ان تقف مع اسرائيل كما انها ال تستطيع ان تقف مع ايران

في الوقت الذي تعلن فيه مصر انها على مسافة واحدة من كل االطراف في لبنان، فإن الدور المصري في                   و
حقيقته لم يكن كذلك، هو يرغب في اال يكون منحازا لكنه غير قادر على ذلك، ألن قنواته مقطوعة تقريبـا                    

اللبنانية وكمال جنبالط، لكن عالقـات      مع احد الفريقين، فباالمكان ادراك عالقات تاريخية بين القوى السنية           
مصر مع حزب اهللا مقطوعة، ومع ايران كذلك بطبيعة الحال، وال يمكنها ان تقيم حوارا جديا مفيدا واالمور                  
على هذا النحو، فال بد ان تبدأ مصر بإقامة اتصاالت مع حزب اهللا على الفور ومـع اطـراف المعارضـة                     

قة وبسرعة مع هذه االطراف كي تصبح مؤهلة للعب هذا الدور، واذا            االخرى، ال بد ان تبني جسورا من الث       
نجحت مصر في هذا يمكن ان يكون هناك امل في تجنب الكارثة التي يتجه اليها لبنان، ومن دون هذا الدور                    

 !!ال يمكن تجنب السيناريو المفزع الذي اشرت اليه
ود الى الغزو االمريكي للعراق، والدول العربية       ان القسم االكبر من المأزق الذي نواجهه في هذه اللحظة يع          

جميعها، معتدلة وغير معتدلة، ساهمت في وصول الوضع الى العراق الى ما وصل اليه، وظلـت عـاجزة                  
حتى اللحظة االخيرة عن التدخل الحداث تغيير في العراق، ولم يكن متصورا ان يتعامل االمريكان مع هذا                 

ر انهم سيقومون بعملية محدودة تؤدي الى تغيير في بنية النظام الـسياسي             الوضع بهذه الطريقة، كان التصو    
العراقي، وفتح الباب امام نظام سياسي جديد، لكن تبين ان من خططوا للحرب على العراق فعلوا ذلك وفـي         
ذهنهم ان العراق هو بداية لتغيير كبير في المنطقة، ولالسف فان بعض القوى المعارضة في العراق ذهبـوا                  
مع االمريكيين في هذا االتجاه، االتجاه نحو تفكيك العراق بالكامل، وتحول الى ساحة مفتوحة للعراك، طبعا                
كان هناك قدر كبير من الغفلة والجهل لدى القادة الذين خططوا للحرب، والذين ظنوا ان بامكانهم ان يجربوا                  

لثانية، وهذا يدل على غباء شديد وجهل فـادح         في العراق ما جربوه في المانيا واليابان في الحرب العالمية ا          
بالتخابرات والظروف االقليمية والدولية، وقد صب اسقاط النظام العراقي واسقاط نظام طالبان في مـصلحة               
النظام االيراني، فقد كانا يمثالن معا خصمين عنيدين له، وهكذا قدمت امريكا هدية اليران باسقاط النظامين،                

النها باسقاط النظام في العراق دخلت ايران بمخابراتها وسالحها وحرسـها الثـوري             ثم قدمت هدية اخرى،     
وعالقاتها مع بعض القوى ونفوذها المالي، فبدا ان المنتصر الوحيد في الحرب على العراق هو ايران وقـد                  

قـة بمـا    شجع هذا ايران على التصعيد والتقدم لالمام، وبدأت في السعي الى اعادة ترتيب الوضع في المنط               
يخدم مصالحها باالعتماد على حلفائها، بدءا من حزب اهللا وحماس، وبدأت تطور مشروعها النووي اعتمادا               
على ان الواليات المتحدة بعدما تعرضت له من هزائم في العراق باتت في حالة من الـضعف الميـداني ال                    

كن ان تتحول الى رهينـة فـي يـد          تسمح لها بتوجيه ضربة الى ايران، كما ان القوات االمريكية هناك يم           
وكان المفترض في هذه اللحظات ان تقرأ القوى المعتدلة ما يجري وتتعامل معه بشكل مختلـف                . االيرانيين

  !!لكن هذا لم يحدث
 خدمة المتابعات الصحفية

  9/1/2007 العرب اليوم األردنية
  

  الفلسطينيون في دوامة العنف الداخلي    .76
  ماجد كيالي  

التوافق بين الفلسطينيين بوسائل الحوار على إدارة أوضاعهم، في إطار حكومة وحدة وطنية، كان              بعد تعذّر   
آخر الدواء  "يمكن لخيار االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة، أن يكون بمثابة الحل األخير، على طريقة              

انزالقهم مجدداً نحو مهـاوي     ، حيث إنه الخيار األسلم واألصوب لهم، بغض النظر عن توجهاتهم، من             "الكي
  .االحترابات الداخلية

، أنه يتم بشأن الخالف علـى قـضية         )بين فتح وحماس  (المفارقة في االقتتال الناشب في الساحة الفلسطينية        
ديموقراطية، وهي قضية االنتخابات، ما يعني أن العملية االنتخابيـة، بوصـفها جـزءاً مؤسـساً لعمليـة                  

وإنه بدالً من العـودة     . مها، أو تمثّلها، تماماً في إطار العالقات السياسية الفلسطينية        الديموقراطية، لم يتم هض   
فـي الـسلطة    (لالحتكام للشعب، عبر االنتخابات، لحسم االزدواجية في السلطة، بـين مـوقعي الرئاسـة               
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كـام  ، وبين برنامجي فتح وحماس، فضلت بعض األطراف االحتكام للبنـادق، بـدالً مـن االحت               )والحكومة
لكأن الفلسطينيين ال يكفـيهم     ! لصناديق االقتراع، في صراع على سلطة، في مكان ال سلطة فيه إال لالحتالل            

  !ما فيهم من بالوي التشرد واالحتالل والحصار والحرمان
هكذا تكاد الحركة الفلسطينية تتحول بعد أربعة عقود من قيامها من حركة وطنية الى حركة تتنـازع علـى                   

 ومن حركة سياسية منفتحة على آفاق التعددية والتنوع الى حركة تغلب عليها الصبغة الميليشياوية،               "!السلطة"
وتقودها الروح الرغبوية ـ الشعاراتية، التي ال تقيم وزناً للسياسة، وال تولي أهميـة لمـوازين القـوى وال     

  .مبنىلإلمكانيات، وال للمعطيات العربية والدولية؛ في مؤشر ألفول المعنى وال
وفي ذلك فإن اإلنزالق الى مهاوي االقتتال من أشد المخاطر على الحركات الوطنية، وهو دليـل اهتالكهـا                  
وتفسخها وانهيارها، سياسياً وأخالقياً وموضوعياً، وهو مؤشر انصراف الشعب عنها، لـصالح فئـات مـن                

  .المطروحةالمحترفين، الذين يخدمون حقيقة مآرب سلطوية بغض النظر عن اإلدعاءات 
وفي الواقع الفلسطيني بالذات فإن االقتتال الداخلي، مدمر للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وهو بمثابة              
خدمة مجانية إلسرائيل، مهما كانت دواعيه، أو اداعاءاته، فهو يسهل ويؤكد ادعاءات اسرائيل، بشأن أنهـا                

  .أن الفلسطينيين غير ناضجين لحكم أنفسهمليست هي المشكلة، وأن القضية ليست قضية احتالل، و
ومن ناحية أخرى فإن االقتتال الجانبي يهدر إمكانيات الفلسطينيين في غير المكان الصحيح، ويفيـد بنجـاح                 

وفوق كل ما تقدم    . اسرائيل بنقل األزمة الناجمة عن عملية التسوية، من داخلها الى داخل السلطة الفلسطينية            
يعبر عن بداية مسار التآكل في الحركة الوطنية الفلسطينية، وهو يعوق مسار تطورها،             فإن االقتتال الداخلي    

ويستنزف إمكانياتها، وربما يبدد انجازاتها، وفوق ذلك فهو جريمة تعبر عن استهتار الطبقة السياسية بمعاناة               
 الوطنية، وهذا ما ينبغي     وتضحيات الفلسطينيين؛ الذين قد يجدون أنفسهم يوماً بعد يوم أكثر بعداً عن حركتهم            

  .االنتباه إليه جيداً
جدير بنا التذكير هنا بأن مشهد العنف الداخلي، الذي برز في الساحة الفلسطينية مؤخراً، لحـل الخالفـات                  
البينية ليس جديداً، فهو غير معزول عن التجربة السياسية الفلسطينية السابقة، إبان الكفـاح ضـد االنتـداب              

وقـد اتـسم    ). الحسينية والنـشاشيبية  (؛ حيث التنازع بين تياري المجالسية والمعارضة        البريطاني لفلسطين 
الصراع بين هذين الطرفين، اللذين استقطبا الحركة الوطنية الفلسطينية، آنذاك، بالتوتر والعنف وبتخوين كل              

  .طرف لآلخر، بحيث ضاع الوطن الفلسطيني، أمام ناظريهما
ة المعاصرة لم تسلم من هذه األعراض المرضـية، فلطالمـا شـهدت الـساحة               أيضاً فإن التجربة الفلسطيني   

الفلسطينية نوعاً من االقتتال الداخلي بين رفاق الخندق الواحد، إن داخل كل فصيل أو بـين هـذا الفـصيل                    
وكانت أبرز محطات االقتتال واالحتكام للسالح، حصلت فـي         . وغيره؛ حدث ذلك في األردن، كما في لبنان       

التي شنت نوعاً من الحرب     ) عرفت باسم فتح االنتفاضة   (، في مرحلة انشقاق مجموعة من فتح        1983العام  
عسكريتاري في الحركة   / ضد فتح األم في بيروت والبقاع وطرابلس، في محاولة منها إلجراء حسم انقالبي            

لفلسطيني في لبنان في    لصالحها؛ وهو ما لم توفق به، ألسباب داخلية وخارجية، وقد استعيد مظهر االقتتال ا             
  ).في النصف الثاني من الثمانينات(ما سمي حرب المخيمات 

الثابت أن نزعة العنف عند الفلسطينيين تتغذى أساساً من العنف المزمن والمدمر الذي تمارسـه اسـرائيل                 
 وهي تتغذى أيضاً  . ضدهم، وضد وجودهم وهويتهم، ومن عالقات االغتصاب واالحتالل التي يخضعون لها          

العائليـة والعـشائرية    (القبليـة   / من طبيعة المجتمع الفلسطيني ذاته، من نمط بنـاه وعـصبياته التقليديـة            
كذلك فإن نزعة العنف هذه تتغذى من غلبة البنية         . األبوية، وخلفياته الثقافية  / ، وعالقاته الداخلية  )والمناطقية

ع الثقافة السياسية السائدة، وضـعف الـوعي        العسكريتارية على الفصائل، على حساب البنية التنظيمية، ونو       
بالديموقراطية، وتدني مستوى إدراك أهمية التنوع والتعددية في مشروع التحرر الوطني، المهـم اآلن أنـه                
ينبغي إدانة االقتتال وأطرافه سياسياً وأخالقياً، ووضع حد له حماية للقضية وللشعب ولحركته الوطنية فـي                

  .آن
  11/1/2007المستقبل 

  
   !اعتراف مشعل .77
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  سحر بعاصيري
اسـرائيل كـأمر واقـع      "خالد مشعل ان    " حماس"ال مجال لتقليل اهمية قول رئيس المكتب السياسي لحركة          

اننا ال نتحدث ال عن موضوع االعتراف وال عن موضوع          "حتى وإن تعمد هو تقليل اهميته بالقول        " موجودة
  ".القبول

انا كفلسطيني اليوم اتحدث عن مطلب فلسطيني عربي        "موضوع، هو   وال مجال لتقليل اهميته حتى اذا كان ال       
، وان  " الن هذا يحقق قدرا مهما من االستقرار والسالم فـي المنطقـة            67بان تكون عندي دولة على حدود       

  .لن تعترف باسرائيل رسميا إالّ عند قيام الدولة الفلسطينية" حماس"
  .وهذا له دالالت كثيرة. في مسألة االعتراف باسرائيل" سحما"كالم جديد جدا على قاموس " االمر الواقع"

قيمته االساسية تكمن في انه صدر عن خالد مشعل وليس عن رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنيـة او                  
ـ           واستضافتها مـشعل نقطـة خـالف       " حماس"احد الوزراء، وفي انه صدر من دمشق التي يشكّل تأييدها ل

  .اساسية لها مع اميركا
" كأمر واقـع  "فالقول بوجود طرف    . موجود في القاموس الدولي   " حماس"الجديد في قاموس    . ثر من ذلك  واك

وطبيعي . خطوة تمهيدية نحو اكتمال االعتراف قانونا     . هو، في العالقات الدولية، شكل من اشكال االعتراف       
  .ان يربط مشعل هذا، اي االعتراف الرسمي، بقيام دولة فلسطين

فهو جاء في اطار حركـة      . ولتوقيت موقفه قيمة اضافية   . يعترف، والمعنى حسب الظروف   اذاً اعترف ولم    
فالى الجهود العربية التي تقودها مصر وآخرها قمة الرئيس حـسني           . حذرة في محاولة الحياء عملية السالم     

ك االهـم   مبارك وملك االردن عبد اهللا الثاني والجهود االوروبية النعاش اللجنة الرباعيـة، هنـاك التحـر               
  . والمتمثل بزيارة وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس للمنطقة في االيام القريبة

ورايس نفسها تصل الى المنطقة في اطار آخر هو االستراتيجية الجديدة للرئيس جورج بوش فـي العـراق                  
  . االسرائيلي-والتي ستضطره الى اظهار اهتمام ما بالصراع الفلسطيني 

  مشعل اختراقا ما؟" اعتراف"فهل يعكس 
بل منها ومن دمشق لالسـتعدادات االميركيـة فـي          " حماس"االول، اختبار من    : ال بد ان يكون احد امرين     

 -حماسـية   "موضوع السالم وبهذا المعنى ايضا يمكن ان يكون اغراء الميركا من طريق اظهار مرونـة                
ومـا  . ء الكواليس الحراز تقدم، مهما كان طفيفا      الثاني، ان يكون فعال نتيجة لتطورات حصلت ورا       ". سورية

والعودة الى البحث في حكومة وحدة وطنية بل        " فتح"و" حماس"يعزز هذا االتجاه، نفس التهدئة المستجد بين        
وقد يقرأ البعض   . االنباء التي تتردد عن احتمال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسوريا ولقائه مشعل            

  .ايضا) في بعده السوري(عارضة في لبنان انعكاسا لهذا التوجه في فتور تحرك الم
مشعل، فانه يأتي في اطار يبدو ان االطراف المعنيين يرون فيه افقا سياسيا ما              " اعتراف"ولكن ايا تكن خلفية     

  .لالزمة
  11/1/2007النهار 
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 11/1/2007القدس الفلسطينية 


