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  حماس تنفي فشل الجهود للقاء عباس مشعل: عريقات أكد عقده الليلة .1

 مـن قـادة الفـصائل        عدداً في دمشق  عباس    الرئيس  التقى :غزةوبيت لحم   من   21/1/2007وكالة معاً   أوردت  
 قضايا مهمة لـم     قال بعد االجتماع إن هناك    ، الذي    حركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح     أمين عام الفلسطينية بينهم   

جبهة الديمقراطية،  المين عام   التقى أ كما   .تحل بعد، وإنه ال يوجد لدى حماس أو فتح جدول زمني للتوصل التفاق            
  . الفشل في تشكيل حكومة وحدة سيؤخر القضية الفلسطينية عقوداً، الذي اعتبر أننايف حواتمه

نائب الـرئيس الـسوري     ب الرئيس عباس    عاجتماأكد صائب عريقات في حديث للصحافيين عقب        من جهة أخرى    
عقد اجتماع بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمـشق              ،  فاروق الشرع في دمشق   

نباء الواردة من سوريا أن وساطات عدة بذلت لعقد االجتماع كان من بينها لقاء رمـضان شـلح                  وذكرت األ  .الليلة
كما نفـت    .نجاح اللقاء ن تلقي بالده بثقلها إل    أمع فاروق الشرع حيث طلب منه       مين عام حركة الجهاد االسالمي      أ

سماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس في حـديث         إوأكد   .هحركة حماس في غزة فشل الجهود المبذولة لعقد       
انية عقد هذا    على أن هناك محاوالت داخلية وخارجية تبذل لعقد اللقاء بينهما دون أن يحدد موعداً إلمك               اًخاص لمع 

اللقاء في حال تم عقده فإنه من غير المتوقع أن يصدر عنه نتائج حاسمة بل سيكون لقـاء                  رضوان إن   وقال   .اللقاء
  .بروتوكولياً وعالقات عامة ال غير

عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس إن هناك        قال   :نقالً عن الوكاالت   21/1/2007 48عربوذكر موقع   
 أن المسؤولين السوريين يبـذلون قـصارى جهـدهم          ى أعلى مستوى لعقد هذا االجتماع مضيفاً       سورية عل  جهوداً
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وقال شهود أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، أجرى محادثات منفصلة            .لتقريب وجهات النظر بين الجانبين    
 دمشق كمـا كـان      وسئل الرشق عما إذا كان من الممكن أن يغادر عباس          .يوم األحد المع كل من عباس ومشعل      

 نقلت قناة الجزيرة عـن نائـب رئـيس          كما. "كل شيء ممكن  "ن  أ فأجاب ، األحد دون االجتماع مع مشعل     مقرراً
لن يتم عقد اللقاء بين عباس ومشعل خالل الزيـارة          "المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق قوله أنه          

  ".الحالية التي يقوم بها عباس لدمشق
 عقده في ساعة متأخرة من مساء السبت بعد أن أخفق المسؤولون             بين عباس ومشعل كان مقرراً     وقد تأجل اجتماع  

وقالـت مـصادر    . في تسوية الخالفات بشأن حكومة الوحدة الوطنية المقترحة وكيفية تعاملها مع مطالب الغـرب             
س أن يـشمل كتـاب      إعالمية أن الخالف تمحور حول صيغة كتاب التكليف لتشكيل الحكومة ففي حين يريد عبـا              

  .هي أكثر مرونة" احترام"الحكومة باالتفاقات الموقعة ترى حماس أن كلمة " التزام"التكليف 
رئيس الوزراء إسماعيل هنية     : عن مراسليها والوكاالت إلى أن      غزة من 21/1/2007األيام الفلسطينية   وأشارت  

امل مع كل اللقاءات التي تجرى داخل األراضي        نفى أن يكون لقاء عباس بمشعل  لقاء الفرصة األخيرة بل هو يتك            
ربما يضيف هذا اللقاء أرضـيات جديـدة مـن        " :وقال هنية في بيان مكتوب    . الفلسطينية وبعض العواصم العربية   

 وأوضح هنية أن حـوار حكومـة الوحـدة          ."التفاهم التي من شأنها أن تزيل الضباب الذي اعترى العالقة الثنائية          
 سيتواصل وينتهي بحوار وطني شامل تشارك فيه كافة الفصائل والقـوى            ،ائياً بين حماس وفتح   إن بدا ثن  "الوطنية و 

  ".الوطنية واإلسالمية، وهذا ما نعمل على ترتيبه في القطاع
 قلل أحمد عبد الرحمن الناطق الرسـمي باسـم   :رام اهللامن  21/1/2007الحياة الجديدة وفي سياق متصل أفادت   
وقـال عبـد الـرحمن فـي         .لتوصل إلى اتفاق خالل اللقاء المرتقب بين عباس ومشعل        حركة فتح، من توقعات ا    

 على اإلطالق ما دام هناك اختالف على قضايا         ال يمكن القول إن هناك اتفاقاً     " :مسأتصريحات لإلذاعة الفلسطينية    
ـ    ياًفان. "جوهرية تتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية        خاصـاً  رئاسـياً وماً تحديد أي موعد إلصدار الرئيس مرس

نريد أن نتوصل إلى توافق وطني حتى مع حركة حمـاس للـذهاب إلـى                ":أضافو،  بالدعوة لالنتخابات المبكرة  
استفتاء شعبي أو انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، هذا هو خيارنا في حال فشلت جهود تشكيل حكومـة وحـدة                   

  ."وطنية
مـس  أأجرى الرئيس عبـاس     : براهيم حميدي  إ دمشقسلها في   عن مرا  21/1/2007الحياة  من جهة أخرى نقلت     

على ضرورة تماسـك  "سد تشديده   ونقل ناطق رئاسي عن األ    . سد في دمشق  محادثات مع الرئيس السوري بشار األ     
الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا ووجوب نبذ االقتتال وتعزيـز اللحمـة الوطنيـة،                   

ن بـالده   أ ألسدكد ا أو. " الحوار كلغة وحيدة بين الفصائل الفلسطينية للوصول إلى حكومة وحدة وطنية           واعتماد لغة 
تمـسك  "من جانبه، شدد عباس علـى        ."تدعم كل ما يتفق عليه الفلسطينيون ومستعدة لتقديم المساعدة بهذا الصدد          "

مة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس       الجانب الفلسطيني بعملية السالم التي تقود إلى إنهاء االحتالل وإقا         
  ."الشريف وإعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة

  
   وتفاهم على تفعيل لجنة التحقيقالثالثاءاالتفاق على انطالق الحوار الوطني  .2

في غزة   يوم الثالثاء القادم      مبدئياً نطلقن جوالت الحوار الوطني ست    أقالت مصادر مطلعة لأليام      :كتب حسن جبر  
وبعد  .بعد أن أعطت حركتا فتح وحماس موافقة على كثير من القضايا العالقة والتي أعاقت بدء الحوار حتى اآلن                 

اجتماع دام أكثر من خمس ساعات في مقر الجبهة الشعبية وبمشاركة مندوبين عن حركتي فتح وحماس والجبهـة                  
حمد بحر ورئيس لجنة المتابعة إبراهيم أبو       أبة الدكتور   الجهاد اإلسالمي ورئيس المجلس التشريعي باإلنا     والشعبية  

وقالت المـصادر المطلعـة إن       .النجا تم االتفاق على عدد من الخطوات التمهيدية الضرورية من أجل بدء الحوار            
جوالت الحوار التي ستعقد في غزة تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني كأرضية للحوار، في حين تصر حركـة فـتح                

تند الحوار كذلك على خطاب التكليف الذي سيقدمه الرئيس محمود عباس لـرئيس الـوزراء المكلـف                 على أن يس  
من القضايا التي جرى نقاشها،      % 80وأكدت المصادر المطلعة أن هناك اتفاقاً على         .بتشكيل حكومة وحدة وطنية   

وقالت المصادر ذاتها إن هنـاك       .ليومفي حين سيتم حسم القضايا الخالفية في اجتماع لجنة المتابعة العليا المقرر ا            
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على تفعيل المكتب المشترك واللجنة اإلعالمية التي شكلت        و ،اتفاقاً على تفعيل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها سابقاً        
في وقت سابق بين فتح وحماس على أن يشارك فيها مندوبون عن الجهاد والجبهة الشعبية إلى جانب االتفاق على                   

ومن القضايا التي تم نقاشها دون       .لس األمن القومي ونزع الصفة الحزبية عن األجهزة األمنية        ضرورة تشكيل مج  
التوصل إلى اتفاق بشأنها قرارات لجنة المتابعة األخيرة المتعلقة بحل القوة التنفيذية ودمج عناصرها في األجهـزة                 

نجاز خطـوات   إين قطعوا شوطاً كبيراً في      أن المجتمع  من جانبه، أكد عبد الحكيم عوض الناطق باسم فتح         .األمنية
نجاح الحـوار، مطالبـاً     إجل  أ ستقدم كل ما يمكن من       حركتهوأشار إلى أن    ،  تمهيدية لبدء الحوار وضمان سالمته    

  . اآلخرين انتهاج نفس الطريق
  21/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  حتالل اعتراف باالال مقابل هدنة 67دولة على حدود الحماس مع إقامة : هنية .3

مس أن حركة حماس مع إقامة دولة على حدود سـنة  أأكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية : وكاالتواليام   األ - غزة
، وعاصمتها القدس وعودة الالجئين، مشدداً على أن الحكومة تعمل على تحقيق الهدف السياسي، الذي يلتقي                1967

سيكون مقابـل هدنـة،      "1967بالدولة على حدود العام     لكن هنية أوضح أن القبول       .عليه الناس في هذه المرحلة    
 67مع كل من يريد دولة علـى حـدود          "، مشيراً إلى أن حركة حماس والحكومة        "وليس مقابل اعتراف باالحتالل   

ولكن مقابل هدنة قد تكون عشر سنوات تجدد، وتجديدها مرهون بقرار األجيـال وبالـسلوك الـصهيوني علـى                   
  . صدر عن الحكومة أي موقف بشأن الحديث عن دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتةونفى أن يكون قد ".األرض

  21/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  حكومة الوحدة خالل شهر: أكاديمي فلسطيني .4
أن يـتم    رائد نعيرات رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنيـة          . توقع د :  سليم تايه  -القدس المحتلة   
 إلى أن هذه الحكومة ستقوم على أساس كوتات فصائلية ومستقلة، ولكـن       دة خالل شهر، مشيراً   وحالتشكيل حكومة   

سيبقى ينظر لها على أنها حكومة ضعيفة، ألنها ستأتي على غير ما تطمح إليه الفـصائل الفلـسطينية وخاصـة                    
لي، لكنها تستطيع   وأوضح نعيرات، أن هذه الحكومة وإن كانت ضعيفة، على المستوى الداخ           .حركتي فتح وحماس  

وأضاف أن عقبات كثيرة ستواجه حكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسـها            .أن تصنع شيئا على المستوى الخارجي     
  .البناء الداخلي والتنمية االقتصادية، ومشكلة الفتان األمني، الذي هو أصل كل المشكالت

 20/1/2007قدس برس 
  

  سرائيلإ صواريخ على 7طالق با" الوردة الحمراء"سرايا القدس تبدأ عملية  .5
حدى مجموعاتها من استهداف مستوطنة سديروت، ومدينة عـسقالن         إ أعلنت سرايا القدس عن تمكن       :خان يونس 

علنت عن استهداف التجمع االستيطاني المقام      أكما   .حدبصاروخين من طراز قدس متوسط المدى، صباح اليوم األ        
كـدت  أو .مسة صواريخ أخرى من طراز قدس متوسط المـدى شرق منطقة كيسوفيم، شمال شرق خان يونس، بخ  

علنت عنهـا، والتـي قالـت بأنهـا         أالتي  " الوردة الحمراء "ن عمليات القصف تأتي في سياق بدء عملية         أالسرايا  
  .سرائيليةصاروخ، رداً على الخروقات واالنتهاكات اإلمائة ستستهدف المواقع والبلدات االسرائيلية ب

  21/1/2007وكالة معاً 
  

  امونقصى في الياالحتالل يفشل في اعتقال قياديين من كتائب األ .6
مـسؤوليتها عـن قـصف       مجموعات الشهيد ياسر عرفـات     - أعلنت كتائب شهداء األقصى   : حامد جاد  -غزة  

استهدافها لـسديروت   "وقالت الكتائب في بيان صحافي أن        .مستوطنة سديروت بصاروخين من طراز ياسر أمس      
لسل الرد الطبيعي على الخروق اإلسرائيلية للتهدئة والمالحقة اليومية لكوادر وقادة المقاومة التي             يأتي في إطار مس   

 عندما حاولت قوات االحتالل اغتيال كل من القائدين في كتائب األقـصى صـابر عبـاهرة                 )السبت (كان آخرها 
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ر من قبضة جنود االحـتالل عقـب         تمكنا من الفرا   عابدوكان عباهرة و   ".ورمزي عابد في بلدة اليامون في جنين      
 آلية عسكرية بمحاصرتهما في     13ن قامت قوة إسرائيلية مصحوبة بأكثر من        أاشتباك مسلح دار بين الجانبين بعد       

  .بلدة اليامون غرب جنين
  21/1/2007الغد األردنية 

  
  في قطاع غزة" جمهورية أنفاق"نفاق الماليين إلنشاء إ ب والحكومةفتح تتهم حماس .7

 حركة حماس والحكومـة     هنم نسخة    اتهم جمال نزال الناطق باسم فتح بالضفة الغربية في بيان وصل معاً            :رام اهللا 
بانفاق ماليين الدوالرات ألجل حفر األنفاق في أماكن عديدة من مدن القطاع بطريقة تذكر بشبكات األنفاق التـي                  

ما تم اكتشافه من أنفاق حفرتها حمـاس  " : نزالقالو. بيرهععلى حد ت، حفرتها القاعدة تحت مدينة كابول وجوارها 
 وكفيلـة بخلـق     ةوسط مدينة غزة وأطراف مدن أخرى يشير إلى وجود مشروع عمالق إلنشاء بنية تحتية نـاجز               

ن وجود هذا المشروع يكفـي لتفـسير   إ ":تابعو ".جمهورية أنفاق ال تصل إليها الصحافة وال تطالها سطوة القانون      
نفاق تستخدم ألهـداف    ن هذه األ  إ" : مضيفاً ".ر من األموال التي تم تحويلها من دول إسالمية         مليون دوال  60اختفاء  

 مليـون دوالر    120 بأن إيران حولت      نزال أن الزهار أقر مؤخراً     قالو ".تخريبية وال عالقة لها بمقاومة االحتالل     
لبت فتح وزارة المالية بالكشف عن       مليون، وطا  60نه لم يدخل حساب وزارة المالية منها سوى         أللفلسطينيين غير   

 وكانت فتح قالت أن لجنة متخصصة من أربعة أشـخاص قامـت مـؤخراً          .مصير الماليين الستين ووجهة إنفاقها    
نفاق التي تم اكتشافها أو التي يقدر أنها موجودة والتي لم يتم اكتشافها بعد في قطـاع                 بوضع خطة لدراسة عدد األ    

  .غزة
نفاق فـي قطـاع غـزة،       أقامت جمهوية   أن تكون الحركة قد     أناطق باسم حركة حماس     بدوره نفى فوزي برهم ال    

سـرائيلي خـالل    إسر جندي   أه النيل من المقاومة ومن حركة حماس كونها نجحت في           هدفهذا الخبر   "ن  أمضيفاً  
تـه وسـائل    وردأ و ،شهرأهذا الخبر سمعناه قبل      ":وقال برهوم في حديث خاص لوكالة معاً       ".عملية الوهم المتبدد  

 مليون دوالر واستخدامها    60اتهام حركة حماس باخفاء     "ن  أ أضافو ".عالم االسرائيلية لتوجيه ضربة للمقاومة    اإل
  ".لحفر االنفاق جاء لتشويه سمعة الحركة

  21/1/2007وكالة معاً 
  

  رواتباللجان المقاومة تدعو إلى استخدام األموال التي حولتها إسرائيل لدفع  .8
لى توجيه المبـالغ التـي يـتم    إاومة الشعبية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية    دعت لجان المق  
وقالت اللجان فـي    . لى أولوية سداد رواتب الموظفين ومستحقات اإلنسان قبل أي مشاريع أخرى          إالحصول عليها   

وال إمالءات وال مـساومة     المال الفلسطيني حق فلسطيني والتصرف فيه غير قابل ألي شروط           "بيان لها أمس إن     
 مليون دوالر من    100لى الشروط التي وضعتها إسرائيل لتحديد أوجه صرف مبلغ          إ، ملمحة بذلك    "على هذا الحق  

 .األموال الفلسطينية المحتجزة تم تحويله للسلطة الفلسطينية الجمعة
  21/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ريق لقيادة الحركة الصراع مع حماس عبَّد له الط...دحالن: تحقيق .9

لى مكتب محمد دحالن، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في الطابق السادس            إالوصول  :  محمد يونس  -رام اهللا   
لغيت في عهد حكومة حماس لصلة عملها المباشر مـع           أ من مقر وزارة الشؤون المدنية في رام اهللا، الوزارة التي         

جراءات أمنية وحراسات ترافقك منذ وصـولك       إ: لى مقر رئاسي  إلى حد كبير الوصول     إسرائيلي، يشبه   الجانب اإل 
حاطـة نفـسه   إاعتاد محمـد دحـالن علـى     .لى مدخل البناية، وأثناء صعودك في المصعد، وحتى باب المكتب    إ
ات، ثم وزيراً للشؤون األمنية     يجراءات أمنية خاصة بحكم موقعه رئيساً لجهاز األمن الوقائي في غزة في التسعين            إب

جراءات تبدو اليوم مختلفة، والسبب هو الصراع المتفجـر بـين           ، لكن هذه اإل   2005-2003ية في األعوام    والمدن
التيـار  "حركتي فتح وحماس، الذي وضعت فيه حماس دحالن على رأس قائمة أعدائها الذين تطلق علـيهم اسـم                   
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 بعـد ان اسـتهدفت الحركـة        وال شك في أن الصراع مع حماس يثير قلق دحالن على حياته،            ."االنقالبي في فتح  
العديد من المقربين منه، بينهم ابن شقيقه، إال أن هذا الصراع منحه فرصة تاريخية الظهـار مهاراتـه القياديـة،                    

  .وتكريس نفسه قائدا لحركة فتح التي تعاني من فراغ قيادي منذ رحيل زعيمها ياسر عرفات
 عاماً على تأسيسها مطلع هذا الـشهر،        42ركة بمرور   وظهرت ذروة نجاح دحالن في قيادة فتح في احتفاالت الح         

عندما تمكَّن وأنصاره من جمع أكثر من مئة ألف مواطن في ملعب لكرة القدم في قطاع غزة ساعات طويلة تحت                    
صيب دحالن برضوض جراء تدافع الجموع لمصافحته، تلك المصافحة التي بدت مبايعة له             أفي ذلك اليوم     .المطر

يقول كوادر في حركة فتح في قطاع غزة إن دحالن نجح في توحيد الغالبية العظمى من مجموعات                  .لقيادة الحركة 
 30كان لـدينا حـوالي      ": وقال أبو قصي، الناطق باسم كتائب شهداء االقصى في غزة         . وأطر الحركة في القطاع   

حولت الغالبية العظمى مـن     ما اليوم فقد ت   أمجموعة عسكرية تحمل اسم الكتائب في كل مدينة ومنطقة في القطاع،            
. "القائد الذي أمضى حياته مناضالً في صفوف فتح       ب"يصف أبو قصي دحالن      ."هذه المجموعات تحت قيادة واحدة    

لقد شُكلت  ": وقال. طر التنظيمية للحركة  ولم تقتصر جهود دحالن على توحيد المجموعات العسكرية، بل شملت األ          
ري هذه األيام تشكيل هيئة قيادية للحركة في الضفة، ثـم ستُـشكل مـن               هيئة قيادية للحركة في قطاع غزة، ويج      

 ودأب الجيل الشاب في فتح على المطالبة بتشكيل قيادة شابة للحركة نظراً            ."الهيئتين هيئة لقيادة الحركة في الوطن     
ـ        ) عاماً 68متوسط أعمارهم   (عضاء اللجنة المركزية    أعمار  ألتقدم   ى الـدوام   ، لكن هذا المطلب كان يـصطدم عل

أما اليوم، وبعد تعقد المواجهة السياسية وغير الـسياسية          .بالشكوك بين أعضاء اللجنة القلقين من تطلعات الشباب       
فـساح الطريـق    مع حماس، فقد وجدت اللجنة المركزية التي ال تخفي عجزها عن قيادة الحركة نفسها مضطرة إل               

، 1989ذر عقد المؤتمر العام السادس لفتح الذي لم يعقد منذ العام            وأمام تع  .مام القادة الشباب الذين يتقدمهم دحالن     أ
. بقاء اللجنة المركزية في موقع صـوري      إبدأ القادة الشباب في اتباع تكتيك جديد يقوم على القيام بالعمل الجدي و            

ئيس عبـاس   القيادة الجديدة في الضفة وغزة لها مرجعية هي الـر         ": وقال دحالن في إشارة طمأنة للجنة المركزية      
سلوب الرئيس الراحل ياسر عرفات فـي التعامـل مـع           أن دحالن يتبع    أويقول المقربون منه     ."واللجنة المركزية 

دحالن لديه كاريزما قيادية، وقد استفاد من تجربة عرفات في التعامـل            ": حدهمأوقال  . فتح المستويات المختلفة في  
عمال ويتحدث بلغتهم، ويلتقي المسلحين ويتنـاول الطعـام         ل األ مع جميع الفئات في فتح، فهو يلتقي المثقفين ورجا        

ثنين من قادة المجموعات العـسكرية      اوفي زيارته أخيراً لمدينة جنين أحيط دحالن ب        ."يضاًأمعهم ويتحدث بلغتهم    
ولدى الكثيرين فـي فـتح       .المتنافسين في المنطقة في تعبير عن قدرته على توحيد المجموعات العسكرية للحركة           

 لكن الفراغ القيادي جعلهم يلتفون حوله معتبرينه المنقذ الوحيد للحركة من هزيمتها ومن أزمتهـا                ،انتقادات لدحالن 
نحن في حالـة    ": وقال أحد كوادر الحركة   . التي ظهرت وتعمقت عقب رحيل قائد الحركة التاريخي ياسر عرفات         

  ."ادة ويوفر العنوانتيه، ليس لنا قيادة وليس لنا عنوان، اآلن دحالن يوفر القي
فمن الناحية السياسية يقول إنه يؤيد تشكيل حكومة        . ويتبنى دحالن في مواجهته لحماس نهجاً سياسياً وآخر عسكرياً        

ن أكنت سعيداً عندما خسرنا االنتخابات، ألن على فتح         ": بقاء حماس في الحكم ألربع سنوات     إوحدة وطنية، ويؤيد    
أما نهجه العسكري فيقـوم علـى       ."وعلى حماس أن تجرب العمل في الحكم      تجرب العمل في صفوف المعارضة،      

اذا اعتدت حماس علـى فتحـاوي فـإنني         ": وقال. من وتوحيد المجموعات العسكرية للحركة    عادة بناء أجهزة األ   إ
رات ولدى دحالن تاريخ مرير من الصراع مع حماس أثناء قيادته لجهاز األمن الوقائي، إذ اعتقل العش               . "سأواجهها

بقاء الصراع مع   إلكن دحالن يعلن عن رغبته في        .من قيادات الحركة وأعضائها بأمر من الرئيس الراحل عرفات        
خطـاء  أنحن في المعارضة وظيفتنا هي البحـث عـن          ": ويقول. طار المؤسسة إطار السياسي وفي    حماس في اإل  

  ."حماس ال تقبل النقد وترد عليه بالعنفالحكومة وليس مجاملتها، وظيفتنا مواجهتها بطريقة ديموقراطية، لكن 
 21/1/2007الحياة 

  
   استقالتهأولمرت قد يطلب من حالوتس التروي في  .10

بيرتس، من حالوتس تأجيل اسـتقالته      هو و  أنه من المحتمل أن يطلب       ،عن مسؤولين في مكتب أولمرت قولهم      نقل
 علـى أنـه    الجديد لرئيس االركـان    تها إلى التعيين  من أن تنظر لجنة فينوغراد بعد انتهاء تحقيقا       ، بعد خشيته    قليال
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 سيعين رئيسا جديدا لهيئة األركـان خـالل   ه إذاعة الجيش عن مقربين من أولمرت قولهم أن  تنقل في حين    .خاطئ
سيؤجل التعيين على اعتبار أن بيـرتس سـيخلي منـصبه           فإنه  حسب تقديرات أوساط سياسية،     بو فيما أنه    .أسبوع

  . أكد أنه ال ينوي القيام بذلك األخيررغم أنخالل أسابيع، 
  20/1/2007 48عرب

  
  بيرتس يهدد بانسحاب العمل من الحكومة اذا لم تصادق على تعيين مجادلة .11

 مساء امس بانسحاب حزبه من االئتالف الحكومي اذا لم يتم طرح المصادقة علـى تعيـين                 بيريتسهدد  : رام اهللا 
  . يأتي ردا على عنصرية ليبرمان حيث أعتبر أن هذا التعيين.غالب مجادلة خالل اجتماع الحكومة المقبل

  21/1/2007الحياة الجديدة 
  

   باالعالن عن تدريبات عسكرية ضخمة   عليه يحاول امتصاص النقمةبيرتس .12
في مياه  ” دكار“اعلن بيرتس في مراسم اقيمت أمس في الذكرى التاسعة والثالثين لغرق الغواصة االسرائيلية              : قنا

 . ان الجيش االسرائيلي سيجري خالل العام الحالي تدريبات على نطاق واسع تحسبا ألي سيناريو              ،لمتوسطالبحر ا 
 يشار  .واشار الى اهتمامه بنتائج الحرب األخيرة في لبنان واستيعابها في اطار خطة العمل التي سيتقيد بها الجيش                

هزيمـة فـي الحـرب      ال العارمة ضده جراء     في محاولة منه المتصاص موجة النقمة     تأتي   هذه   هتصريحاتإلى أن   
  . فضال عن اخفاقه في تحقيق أي انجاز في مواجهة المقاومة الفلسطينية،األخيرة على لبنان

  21/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  عد استقالة حلوتس بإسرائيل تحذّر نصراهللا .13
 وأشـار   .السـتقالة حلـوتس   حذّر وزراء إسرائيليون عدة أمس حسن نصراهللا الذي أعرب عن سعادته            : ا ف ب  

 . نصر اهللا بعدم اختبار إسرائيل مجدداً      اصحان إسرائيل ستعرف كيف تستخلص العبر، ن      إلى أ بنيامين بن اليعازر،    
ان إسرائيل ستخرج من هـذه االزمـة        مؤكدا   ان نصر اهللا ال يفقه شيئا في الديموقراطية،          زأعلن بيري من جهته   و

  .أقوى بكثير مما كانت عليه
  21/1/2007بل المستق 

  
  ينالفلسطيني مع  لبنان تتقدم على الصراع فيفشل التداعيات : مؤتمر هرتسيليا السابع .14

يبدأ مؤتمر هرتسيليا السنوي السابع، تحت عنوان ميـزان المناعـة واألمـن القـومي               :  اسعد تلحمي  -الناصرة   
ويـشكل المـؤتمر مثلـه مثـل         .مقبلخطاب مساء األربعاء ال   بعلى ان يختتمها اولمرت     ،  السرائيل أعماله اليوم  

المؤتمرات السابقة، لقاء القمة السنوي األهم واألرقى في اسرائيل بمشاركة النخب السياسية واألمنية واالقتـصادية               
واألكاديمية واالجتماعية والثقافية واالعالمية وضيوف يهود من خارج اسرئيل يولي منظمو المؤتمر وزنا خاصـا               

يعتبر أهم منصة لطرح أفكار سياسية ودراسات وأبحـاث         أنه  كما  . اركة سالم فياض أيضا   ، إضافة إلى مش   آلرائهم
استراتيجية وأوراق عمل سبق لصناع القرار ان استعانوا بمثلها وتبنوا بعضها بعد ان طرحت فـي المـؤتمرات                  

 التحديات الرئيـسة    ويوفر أيضا فرصة الستشراف اتجاهات التفكير لدى سدنة الدولة العبرية في مواجهة           . السابقة
مؤتمر سمعة ومكانة خاصتين بعد ان استخدمه شـارون         الواكتسب   .على األجندة االسرائيلية، على مختلف الصعد     

لكن خالفا للمؤتمرات الـسابقة التـي طغـى علـى           . منصة أطلق عبرها أفكارا تحولت خططا رسمية للحكومات       
فشل في الحرب على لبنان واسقاطاته صدارة الموضـوعات          االسرائيلي، يتبوأ ال   -اهتماماتها الصراع الفلسطيني    

وفيما سادت المؤتمرات األخيرة نبرة تفاؤل، تخيم على أجـواء           .التي يتناولها المؤتمر فضال عن التهديد االيراني      
مؤتمر هذا العام غمامة استقالة حالوتس والتحقيق المتواصل في فشل الحرب على لبنان والتهويـل مـن الخطـر                   

  .يااليران
  21/1/2007الحياة 
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  إسرائيل وأمريكا تتحمالن مسؤولية مصائب الشعب الفلسطيني  : نائب في الكنيست .15

أكد محمد بركة أن طريق الوعظ ال تفضي الى إقامة حكومة وحدة وطنية تخلص               : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
وقال خالل  . هدف إلى إنهاء االحتالل   الشعب الفلسطيني من الحصار، مشددا على الحاجة لرؤية سياسية متطورة ت          

 ان الوحدة داخل البيت الفلسطيني خطوة مهمة لشق الطريق نحو تسوية تفـي              ،شفاعمرو أمس مدينة  خطاب له في    
 الى أن إسرائيل وأمريكا تتحمالن المسؤولية عن ويـالت           من جهة أخرى   ولفت. بالحد األدنى من الحقوق الوطنية    

حكومة أيهود أولمرت ال تملك أي أفق سياسي ولكن ليس بوسع ذلك أن             أن  اف  وأض. ومصائب الشعب الفلسطيني  
انتقد ما سماه االزدواجية في موقـف       في نفس السياق    و.  عما تشهده الساحة الفلسطينية من تجاوزات      ةرؤياليحجب  

  .  وتتشبث بالسلطة بكل قوة من جهة أخرى،حماس التي تعارض العملية التفاوضية من جهة
  21/1/2007ماراتية الخليج اإل

  
  الكنيست تشهد سيالً من القوانين المعادية للعرب: الطيبي .16

، أن الكنيست تشهد في اآلونة األخيرة سيال من القوانين العنصرية            في محاضرة له    أكد احمد الطيبي   : وفا –الطيبة  
لـضحية األخيـرة     أن حالوتس ليس ا    وأكد من جهة أخرى على    .  بشكل خاص  منهمالمعادية للعرب عامة وللنواب     

  . سيلحقه بيرتس قريبا، حيثللعدوان على لبنان
  21/1/2007الحياة 

  
  كديما إلى السجن شبيبة العمل تنشر ملصقات بعنوان  .17

ينوون توزيع ملصقات كتب عليها كديما      حيث  بدأت الحركة الشبابية في حزب العمل حملة ضد الفساد في السلطة،            
  .نب صور أعضاء الحزب الذي ارتبط اسمهم بقضايا فساد وفاسدون سئمناكم، إلى جا،إلى السجن

  20/1/2007 48عرب
  

   شركة إسرائيلية تصدر أجهزة طبية إلى دول عربية24: تقرير .18
 شركة إسرائيلية تصدر أجهزة طبية إلى       24أكدت معطيات نشرها معهد التصدير اإلسرائيلي، أن        : القدس المحتلة 

 إضـافة إلـى    ،غرب واإلمارات العربية والجيش األمريكي في العراق       من بينها األردن ومصر والم     ،دول عربية 
 مليار  1.5 في العام الماضي، بلغت       االسرائيلية وتبين من المعطيات، أن قيمة صادرات األجهزة الطبية        .السعودية
  .2005 مقارنة مع عام %16شكل زيادة بنسبة مما دوالر، 

  20/1/2007 قدس برس
  

  لخليل الذين يتحرشون بالفلسطينيين يهاجم مستوطني ااسرائيلي .19
 هاجم رئيس نصب تذكاري يكرم ضحايا المحارق النازية امـس المـستوطنين الـذين               : رويترز –القدس المحتلة   

يتحرشون بالمواطنين في مدينة الخليل، قائال ان االنتهاكات تعيد للذاكرة المشاعر المناهضة للسامية في أوروبا قبل                
معاناة الفلسطينيين  ووقال انه بالرغم من أنه ليس هناك وجه للمقارنة بين المحارق النازية             . الحرب العالمية الثانية  

  .  اال أن هذا ال يعني أن االسرائيليين ال يستحقون اللوم،من السياسات االسرائيلية
  21/1/2007الحياة الجديدة 

  
  لفلسطيني اد انجاح الحوار الوطنيووعبعد لقاء التواصل والمحبة يعلق االضراب  .20

 أعضاء لقاء جسر التواصل والمحبة من أجـل فلـسطين بـضرورة اطـالع الجمهـور                 كد أ : موفق مطر  -غزة  
الفلسطيني على ما يجري في جلسات الحوار مباشرة وبدقة، محملين القيادات الفلسطينية المسؤولية التاريخية عـن                

 بحـضور لجنـة     واوأعلن .القتصادي الفلسطيني أي انتكاسات قد تؤدي الى انهيار النظام السياسي واالجتماعي وا         
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 تعليق اضرابهم عن الطعام واالعتصام الذي استمر احـد عـشر            ،المتابعة العليا للقوى ورئاسة المجلس التشريعي     
يوما استجابة لاللتزام األخالقي والوطني والوعد باالنطالق العالء شأن المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبـار                

  . سيادة القانونوانتصارا لمبدأ
  21/1/2007الحياة الجديدة 

  
  88منذ العام  71عدد الشهداء االسرى : مؤسسة التضامن الدولي .21

 اصدرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق االنسان اسماء الشهداء الذين سقطوا في سجون االحـتالل               :معا –جنين  
 71 إلـى    88من بداية العام    هم   يرتفع عدد  السراحينجمال  باستشهاد   وذكرت أنه    .بسبب االهمال الطبي والتعذيب   

  . اضافة الى الشهداء الذين تم إعدامهم بدم بارد لحظة اعتقالهم،شهيدا
  21/1/2007الحياة الجديدة 

  
  اعتصام في رام اهللا تضامنا مع االسرى في سجون االحتالل .22

لذي نظمته أمـس الهيئـة العليـا     طالب أهالي األسرى والمعتقلين خالل االعتصام ا:رام اهللا ـ إبراهيم أبو كامش 
 السلطة والفعاليـات    ،رام اهللا بمشاركة عدد من ممثلي قوى سياسية ومؤسسات مختلفة          لمتابعة شؤون األسرى في   

الدولية بالتدخل والضغط على سلطات االحتالل لتقديم العالج المناسب لألسـرى المرضـى، وتحـسين ظـروف                 
  . دون قيد أو شرط أو تمييزهمميعمعيشتهم االعتقالية إلى حين اإلفراج عن ج

  21/1/2007الحياة الجديدة 
  

  إسرائيل تنفذ الخطوة األولى لبناء الهيكل المزعوم : عكرمة صبري .23
ن السلطات اإلسرائيلية بدأت تنفيذ المرحلة األولـى مـن          أاكد الشيخ عكرمة صبري     :  محمد خير الفرح   -الدوحة  

وضعت يـدها   ، بعد أن     فقط من األبواب الخارجية للمسجد األقصى       مترا 50مخطط بناء الهيكل المزعوم على بعد       
وبشأن نقل منبر صالح الدين      ومن جهة أخرى     .مدينة وقامت بتحويله الى كنيس    العلى بيت من أمالك الغائبين في       

أن  الفتا الـى  ، مرتبط بحدث سياسي كبير وإنجاز مهم لألمة اإلسالمية   ذلكالذي أعيد بناؤه في األردن، أوضح أن        
وشدد علـى أن اإلسـرائيلين أحكمـوا سـيطرتهم          .  لذلك اتيةواألوضاع السياسية العامة في فلسطين اآلن غير م       

 من دخول المدينة، بهدف إضـعافها       ة المقدسية هويالوحصارهم على القدس، مشيرا الى منع أي شخص ال يحمل           
  .وتسهيل عملية تهويدها

  21/1/2007الدستور االردنية 
  

  يين بينهم طفالن بنيران اإلحتالل شمال قطاع غزة  فلسطين4إصابة  .24
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن أربعة فلسطينيين أصيبوا، بينهم طفالن، برصاص قوات االحـتالل              : ألفت حداد 

 وإضافة إلى ذلك فقـد أعاقـت وصـول   . فتحت نيران أسلحتها تجاه عدد من المواطنين ، بعد أن    شمال قطاع غزة  
 اعلن جيش اإلحتالل أنه اعتقل ثالثـة فلـسطينيين بعـد             ومن جهة أخرى فقد    .جالء الجرحى سيارات االسعاف ال  

  .دون ان يوضح فيما اذا كانوا مسلحين، قطاع الى اسرائيلالتسللهم من 
  20/1/2007 48عرب

  
  مصادرة اراضي في رام اهللاجريحان خالل مواجهات ضد  .25

 فتحت قوة احتاللية النار باتجاه مواطنين من بلـدة بيـت             على االقل بجروح عندما     امس اصيب مواطنان : رام اهللا 
تجددت المواجهات في اراضي المواطنين شـمال        كما   . كانوا يحتجون على مصادرة اراضيهم     ، غرب رام اهللا   ،لقيا

راضي لصالح شـق شـوارع      الشرق البلدة لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تجريف مساحات واسعة من ا            
  . باسم شارع نسيج الحياةاستيطانية تعرف
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  21/1/2007الحياة الجديدة 
  

     الغربيةالضفة اعتقاالت ينفذها االحتالل في حملة .26
 حيـث ذكـرت     .اعتقل جيش االحتالل في الضفة الغربية عشرة فلسطينيين في مناطق مختلفة           : وكاالت -رام اهللا   

أن قوات الجيش تعرضت الطالق نار أثناء        ، وأشارت إلى   خمسة من ناشطي فتح    همن من بين  أاالذاعة االسرائيلية   
 على قنبلة محلية الصنع خالل      قد تم العثور   هأوضحت أن ، كما   عمليات االعتقال في الخليل لكن دون وقوع إصابات       

فشلت قـوات االحـتالل للمـرة       من جهة أخرى    و . لكنها لم تنفجر   لمدينةعملية تفتيش أحد منازل المطلوبين في ا      
  .نائب في التشريعي عن حماس في نابلسالشهر في اعتقال أحمد الحاج علي الخامسة خالل ثالثة أ

  21/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يشدد الحصار واجراءات التفتيش على الحواجزاالحتالل : نابلس .27
مدينة نـابلس،   لاري المقام عند المدخل الشرقي      قررت سلطات االحتالل، مؤخراً، إغالق معبر عورتا التج       : نابلس
ت وفي السياق ذاته، شدد   . نقل البضائع الى معبر ارتاح بمحافظة طولكرم      عملية   نهائي، على أن يتم تحويل       بشكل

  .جراءات عند مختلف الحواجز العسكريةال إتشددحيث مدينة، المفروض على قوات االحتالل، أمس، حصارها ال
  21/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  م محاولتها طعن جنديقوات االحتالل تعتقل فتاة بزع: الخليل .28

 بزعم محاولتها طعن جندي اسـرائيلي عنـد         ،عاما13ًاعتقلت قوات االحتالل، امس، فتاة تبلغ من العمر         : الخليل
مدخل الحرم االبراهيمي، فيما اشارت مصادر محلية غربي المدينة الى اعتقال مواطن اثر عمليـة دهـم لمنـزل                   

  .عائلته
  21/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  موقع إلكتروني فلسطيني تولى فضح شخصيات سابقة متهمة بالفساد على هجوم .29

 الذي ال تعرف الجهة التي تقف وراءه، والذي دأب مـؤخرا علـى              ،"فلسطين اآلن اإللكتروني  "أعلن موقع   : غزة
 أنـه تعـرض مـؤخرا       ، لمسؤولين سابقين في السلطة    ،كشف العديد من ملفات الفساد الموثقة بالمستندات الرسمية       

  .تدميره إلكترونيابهدف لهجوم شديد 
  20/1/2007 قدس برس

  
   بحثاً عن أسلحةفي راشياتفتيش ال يواصل  اللبنانيالجيش .30

 من آل زيـن     أكدت مصادر أمنية لبنانية أن الجيش الذي داهم أمس االول منزل مواطن           :  عارف مغامس  -راشيا  
  مؤكدة ،وجته، واصل اعمال التفتيش بحثا عن اسلحة       وشقيقي ز  ه في بلدة البيرة قضاء راشيا واعتقال صاحب       الدين،

كان الجيش اوقف قبل يـومين      قد  و . صاروخاً وبندقية كالشنكوف وجهاز صغير     75 العثور على    في الوقت نفسه  
 منظم في حركة    إلى أنه  مصادر،   ابن صاحب البيت، الذي أشارت    على حاجز له في جب جنين في البقاع الغربي،          

 كان أوقف قبل نحو     هكما أفادت المعلومات بأن   . حزب اهللا ومن النائب السابق عبد الرحيم مراد        حماس ومقرب من  
  .كونه يرتبط بعالقات وثيقة مع أحد عناصر المخابرات السوريةأيضا، الشهر ونيف 

  21/1/2007المستقبل 
  

  السلطات المصرية تدمر نفقا على حدود رفح .31
بتدمير نفق قيد اإلنشاء تم اكتشافه شرق معبر رفح الحدودي جنـوب             قامت السلطات المصرية     :غزة – حامد جاد 
  .حفر تمت من الجهة المصرية للحدودال بينت مصادر أمنية فلسطينية أن عملية في حين. قطاع غزة
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  21/1/2007الغد األردنية 
  

  نجاد يؤكد دعمه لسالم عادل في فلسطين والشرق األوسط   .32
 ان بالده تدعم الجهود المبذولة إلحالل سالم        ،هاتفي أجراه نظيره الباكستاني   أكد محمود أحمدي نجاد خالل اتصال       
ا الدول اإلسالمية لدعم الحكومة الفلسطينية، والدول األوروبية لالبتعـاد          يعاعادل في فلسطين والشرق األوسط، د     

  .عن الضغوط األمريكية
  20/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  يارة إسرائيلي على الحدود  السلطات المصرية تضبط ذخائر في س .33

نه عثر  ، أ قال السائق  فيما   .أوقفت السلطات المصرية إسرائيلياً بحوزته ذخائر مخبأة في شاحنته في مركز حدودي           
  .أثناء سفرهفي الصحراء يها عل

  20/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  عباس وأولمرت سيجريان محادثات غير رسمية حول الدولة الفلسطينية : رايس .34
علنت رايس، في نهاية جولتها في الشرق األوسط، أن عباس وأولمرت قد وافقا على عقد لقاء بينهما مـن أجـل                     أ

 أن  هـا، ونقلت التقـارير اإلسـرائيلية عن      .البدء بمحادثات وصفت بأنها غير رسمية حول شكل الدولة الفلسطينية         
االت التوصل إلى تسوية أكبر مما كانت عليـه         التغييرات السياسية في الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني تجعل احتم       

وعلم أن اإلدارة األمريكية تبحث عن طرف محايد الستضافة لقاء ثالثي يجمع رايس             . 2000في قمة كامب ديفيد     
وأضـافت التقـارير أن مـساعدي        .وأبو مازن وأولمرت في الشهر القادم، بطريقة ال تلزم باستدعاء طرف رابع           

عـالوة  .  األسابيع القريبة مع رفيق الحسيني وصائب عريقات، من أجل اإلعداد للقاء           ، سوف يجتمعان في   اولمرت
  .على أن وولش وإليوت أبرامز، سوف يقومان بجولة محادثات تحضيرية أخرى في المنطقة

  21/1/2007 48عرب
  

  الخارجية البريطانية قلقة لمقتل طفلة فلسطينية برصاص إسرائيلي .35
ؤون الخارجية البريطاني، السلطات اإلسرائيلية أن يكون التحقيق الذي تجريـه بـشأن             ناشد وزير الدولة للش   : لندن

طالب جميع األطراف بذل كل مـا        فيما   . شامال قدر اإلمكان    في القدس،  مقتل فتاة فلسطينية في العاشر من عمرها      
ء مرة أخـرى علـى   في وسعهم لتجنب إيقاع األذى بالمدنيين، وخصوصا األطفال، معتبرا أن الحادث يسلط الضو    

الحاجة الماسة ألن يبذل اإلسرائيليون والفلسطينيون والمجتمع الدولي قصارى جهودهم للتوصل لتـسوية عادلـة               
  .ودائمة لهذا الصراع

  20/1/2007 قدس برس
  

  القرضاوي ينتقد محاوالت التشيع االيرانية في بلدان عربية سنية .36
مؤتمر حول المذاهب االسالمية انتقد خالله الـشيخ يوسـف           افتتحت في الدوحة أمس، اعمال       :ا ف ب   - الدوحة

 في حـين اتهـم رجـل الـدين          ،القرضاوي بشدة ايران التي اتهمها بمحاولة نشر المذهب الشيعي في بلدان سنية           
  .االيراني على تسخيري اسرائيل بالوقوف وراء الفتن المذهبية في لبنان والعراق

  21/1/2007الغد األردنية 
  

  ة بين الفقراء واألثرياء في ظل العولمةاتساع الفجو .37
  في هلسنكي،  معهد وايدر أعدت برعاية   في دراسة حديثة حول التوزيع العالمي لثروة األسر          :علي توفيق الصادق  
وتشمل . توزيع على مستوى البلدان والمناطق ومجموعات الدخل العالي والمتوسط والمنخفض         البرز خلل كبير في     
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ينـذر  حيث   . دولة عربية  21 دولة وكياناً سياسياً في العالم، من بينها         229روة والدخل في    الدراسة بيانات عن الث   
هذا الخلل الكبير بعدم استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي، إذ يملك أغنى واحد في المئة من البالغين في العـالم                   

 في المئة، وأغنـى     50ئة اكثر من    ، وأغنى اثنين في الم    2000 في المئة من مجمل ثروة األسر في العالم عام           40
 في المئة من البالغين في العالم واحداً في المئة فقـط مـن   50وفي المقابل بلغ نصيب .  في المئة 85 في المئة    10

 ، فـي المئـة  1.82من ثروة العالم بلغ   دولة عربية21  الـ نصيببينت أندراسة ال يشار إلى أن .الثروة العالمية 
  . دوالرا7818ًنحو بلغ متوسط ثروة الفرد العربي فيما المئة،  في 4.8ومن سكانه نحو 

  21/1/2007الحياة 
  

  !!  أعلى معدل للجريمة؛ في الفاتيكان .38
 قد يظن المرء أن ساو باولو البرازيلية أو الغوس النيجيرية أو البرونكس في نيويورك هي المدن التي           :ر شبيغل يد

أصـدر  فقـد   . الفاتيكانفي  حقيقة أن معدل الجريمة األعلى في العالم هو          ولكن في ال   ،تتمتّع بأعلى معدل للجريمة   
 مفاده بأن قسم العدالة التابع لهذه األمة الضـيقة المـؤلفة من           الجاري إحصاء في مستهل العام      هناكالمدعي العام   

قصى، قـضية    قضية جنائية، أي ما نسبته، في الحد األ        486 قضية مدنية و   341 نسـمة، اضطر للتعامل مع      492
  . ضعفاً للمعدل المماثل في إيطاليا20ونصف القضية للفرد الواحد، أو 

  21/1/2007 48عرب
  

   وال بد من مجلس وطني      ،اللجنة التنفيذية بالفعل فقدت شرعية القرارات: القدومي .39
  : برلين–فراس قنيص 

و أبنـاء فـتح فـي       ..  توجهها للـشباب      عاما من االنطالقة أي كلمة     42السيد فاروق القدومي    : الجزيرة توك  -
  . فلسطين
بعد هذه السنوات الطويلة والتي مرت على انطالقة الثورة الفلسطينية نود أن نوجـه كلمـه إلـى                  : قدوميالالسيد  

 ،األجيال المتتالية الذين سيتحملون مسؤولية النضال من اجل إقامة دولتهم المستقلة و إنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي                
 ليست هناك وسيلة سوى المقاومة ولوال المقاومة لما استطاع شعبنا أن يدخل خاصة من الشتات وطالئع                 نقول لهم 

نقول حافظوا على الوحدة الوطنية حافظوا على استمرار المقاومة حـافظوا  . الثورة الفلسطينية إلى فلسطين المحتلة    
قضية هي قضية عربية هي األمن العربي و يعلم         الن هذه ال  .. على استمرار التكاتف الفلسطيني مع األمة العربية        

   .العرب و الجماهير العربية أن قضيه فلسطين إذا نجحت معنى ذلك أن الطريق إلى الوحدة سوف تفتح
ما رأيك باألحداث الجديدة و االنـشقاقات التـي         .. فتح حركة قوية وكبيرة و لها مدة طويلة جدا          : الجزيرة توك  -

  ؟ إن جاز التعبير.. تحدث 
 ليست هناك انشقاقات في حركة فتح بل مع األسف إن وجود اإلخوة مع المفاوضات العبثيـة قـد                   :السيد القدومي 

خلقت بعض الطبقات المستفيدة من هذه المفاوضات ولكن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني ومن المنتمين إلى                
لـيس العيـب أن   .. وهناك اجتهادات عديـدة  .. ي يدركون أن استمرار المقاومة هو العامل األساس .. حركة فتح   

تكون هناك اجتهادات و لكن النقيصة أن تستمر هذا االجتهادات لينقسم الشعب الفلسطيني أو ليترك الطريق القويم                 
  . و هو طريق المقاومة

 الحـصار   السيد فاروق القدومي لطالما كان له مواقف قويه ضد أوسلو ضد االقتتال الداخلي ضد             : الجزيرة توك -
  .   ما رأيك باالستفتاء الذي يمكن إن يحدث في أي لحظة.. ضد االستفتاء 
هذه االنتخابات قد جاءت بنتائج     ...  أنا اعتقد أن االستفتاء ال ضرورة له مادمنا قد أجرينا انتخابات             :السيد القدومي 

هـذه  . ديمقراطية في ظل االحـتالل    معينه و لكن أقول حتى هذه االنتخابات كنت أنا أقف ضدها ألنه ال انتخابات               
ال تهـش   . أصبحت ألعوبة تستخدمها إسرائيل لخلق الشقاق والتفرقة بين الشعب الفلسطيني هذه سلطة وطنية محلية             

و ال تنش و اتخذوا من المعونات إلى يقدموها لنا وسيلة من وسائل الضغط بعد أن دمرت إسرائيل كـل مـصادر                      
  . الرزق للشعب الفلسطيني
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هنا أسألك عن رأيك بالحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني و ربما هناك مـشاركة               :  يرة توك الجز -
  ... عربية بهذا الحصار إن لم يكن بالمشاركة فاقله السكوت 

 لألسف الشديد إن الواليات المتحدة هي التي تقدم المبادرات السياسية ثم تلغيها في نفـس الوقـت                  :السيد القدومي 
لذا لن تسمح بالمـساس      ..هي مع الدول الغربية األخرى التي خلقت إسرائيل         و.. ديق الحميم إلسرائيل    وهي الص 

 أما دول أوروبا الغربية فإنها تعطينا قرارات سياسيه ولكنها          ،بإسرائيل و لذلك يجب أن ال نثق بالسياسة االمريكيه        
ل األساسي وعلـى المقاومـة الفلـسطينية وعلـى          إذا االعتماد على الشرق بالشك    .. تعجز عن تنفيذ هذه القرارات    

   .الجماهير العربية بعد أن طبعت بعض الدول العربية العالقات مع إسرائيل
ما رأيك بعمليه اسر الجندي اإلسرائيلي و ومحاوله مبادلتـه بأسـرى            . لطالما دعمت المقاومة    : الجزيرة توك  -

  فلسطينيين أو عرب؟ 
 ،هذا اسر بعد معارك بين المقاومة والجنود اإلسـرائيليين        ..  فلنخطف كل ما مر       هذه طريقة حسنه   :لسيد القدومي ا

  . فقتل من قتل من اإلسرائيليين و اسر هذا الجندي
ما رأيك بالخطاب األخير للسيد محمد دحـالن بملعـب اليرمـوك            .. ال أريد أن ادخل باألسماء      : الجزيرة توك  -

   ؟والذي كان فيه تهجم على حركات أخرى
يجب أن ال تنطلق مثل هذه األصوات       ..  هذا ليس األسلوب السليم في التعامل مع الفصائل األخرى           :يد القدومي الس

  . اعتقد انه كان منفعال و يجب إن نتجنب االنفعال في التعامل مع إخوتنا في الفصائل األخرى. االنفعالية
و قد قلت حضرتك بعد إعالن فوزهـا        .. ر  لطالما تحدثت حماس عن الفساد في منظمه التحري       :  الجزيرة توك  -

سقط الفساد فما رأيك بالفساد بمنظمه التحرير التي تقول أنت عنها أنها فقد شرعيتها تقريبا نتيجة                .. في االنتخابات 
  وفاه سبعه من إفرادها وعدم انعقادها منذ مدة ؟ 

 من مجلس وطني النتخاب لجنة تنفيذية جديدة        وال بد  ، اللجنة التنفيذية بالفعل فقدت شرعية القرارات      :السيد القدومي 
ثلث أعضاء التنفيذية فال     و النصوص في القانون األساسي في منظمة التحرير إذا غاب بشكل دائم ستة أعضاء أي              

   .بد للمجلس الموطني لالنعقاد النتخاب لجنة تنفيذية جديدة و هذا هو النظام فال بد أن نحترم النظام
  ؟ .. اآلن في دمشق السيد عباس والسيد مشعل هل تتوقع الكثير من هذا االجتماع يجتمع: الجزيرة توك -

الن اجتماعهما اجتماع هام و ال بد لهم أن تكون          .. نسأل اهللا بالفعل أن يوفق إلى وثيقة وفاق وطنية           :السيد القدومي 
   .ل التفاق وطنيالجهود خاصة مع إخوتنا في سوريا المسؤولون السوريون أن يقومون بما يلزم للتوص

كلمة كبير السياسيين الفلسطينيين إن جاز التعبير ألفراد حركة حماس و فتح والجهاد و كل أفراد                : الجزيرة توك  -
  .الشعب الفلسطيني

الوحدة الوطنية االستمرار في المقاومة هذا شعاران ال بد أن يرو النور في الواقع الذي نعيش فيـه                  : السيد القدومي 
   .ية و بدون استمرار المقاومة و بدون التضامن العربي ليس سهال أن نحقق المزيد من االنجازبدون وحدة وطن

  لماذا لم يعد السيد فاروق القدومي إلى غزة بعد االنسحاب؟ :  الجزيرة توك -
هي أوال أعادت االنتـشار وأبقـت       ... و لم تنسحب إسرائيل من غزة       . قد رفضت اتفاقية أوسلو   ل: السيد القدومي 

و هناك رقابة على المعابر و الدليل على        .. الرقابة الجوية والبحرية والبرية على غزة أصبحت غزة كسجن كبير           
  . ذلك أن أولمرت عاد إلى غزة من اجل أن ينتقم من هزيمته في لبنان

الشعب أموال منظمة التحرير طالما انه هناك حصار على         و  ...الحصار على الشعب الفلسطيني     : الجزيرة توك  -
   ؟الفلسطيني هل ستتبنى منظمة التحرير الدفع للشعب الفلسطيني

 الحصار تبنته الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة التي ترفض حتى األموال التي يرسلها               :السيد القدومي 
 % 87طالـة    ال تسمح لتحويلها للسلطة كما أنها دمرت كل وسائل العيش و نـسبه الب              ،العرب للسلطة الفلسطينية  

 فرضت إسرائيل علينـا الحـصار      . ولم تسمح لنا ببناء الميناء     ، ودمرت المطار  ،بعدما دمرت إمكانياتنا االقتصادية   
 والواليات المتحدة أصدرت قرار بعدم تحويل إي أمـوال          .بعدم دفع األموال التي تجمعها من الضرائب الفلسطينية       

لذلك تحالفت إسـرائيل    ..  عن تحويل إي معونات التي تقدمها عاده         و الدول األوروبية امتنعت   . للسلطة الفلسطينية 
  . مع الدول الغربية مع أميركا ضد الشعب الفلسطيني

   ؟ هل ستتبنى منظمة التحرير رواتب الموظفين التحويل، البنوكقبلتلو : الجزيرة توك -
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دولية وعلى البنك الدولي فلن تـسمح        البنوك ممنوعة ما دامت أميركا تسيطر على مؤسسة النقد ال          :السيد القدومي 
  . ولو كانت هذه األموال من العرب. بتحويل هذه ألموال

  إذا هناك أموال مع المنظمة؟ : الجزيرة توك -
  ..لجامعه العربية و ليست مع منظمة التحريرا ال يمكن إن تحول هذه األموال و هي مع :السيد القدومي

.. تم إغالق ملف أموال منظمة التحريـر        .. تم اختفاء أموال    .. عرفات  بعد وفاة الرئيس ياسر     : الجزيرة توك  -
  ؟؟ ....أين ذهبت .. وهذه األموال التي جمعت و الحسابات الكبيرة 

 هناك كـان    ، في كثير من األموال التي كانت لدى منظمه التحرير أو كانت لدى السلطة الفلسطينية              :السيد القدومي 
األموال الموجودة لالستثمار في المستقبل ... أعادها من خالل مؤسسه االستثمار      مليون مع محمد رشيد و قد        600

  .. وهي ليست أموال كثيرة 
ولكن األموال التي كانت تأتي شهريا قد أوقفت وسبب ذلك هو سبب سياسـي كمـا قلـت كالـسياسة االمريكيـه          

  .واالسرائيليه
 مليون لحركة فتح    600 مليون وقد حول     200 مليار و  محمد رشيد يقول إن منظمة التحرير تملك      : الجزيرة توك  -

   ؟؟؟ يأين ه...  مليون 600إذن بقي 
ال ادري أين وضع هـذه      ..  و لم يقدم األخرى      هاكانت لديه هذه األموال قدم بعض     ...  محمد رشيد    :السيد القدومي 

أصبح يملـك ماليـين ولـدى        إن هذا الرجل الذي جاء ال يملك شيئا          ، األموال الفسطينيه  مساويءاألموال و هذه    
  .. زوجته أربعه دكاكين مجوهرات في نيويورك و القاهرة و جنيف و لندن 

  ؟؟؟ ..افهم من ذلك تم سرقه أموال منظمة التحرير : الجزيرة توك -
   . نعم هذا سارق لمنظمة التحرير:السيد القدومي

   عباس و قوات الرئاسة؟ دو مليون للسيد محم100 ،ما رأيك بالدعم األمريكي: الجزيرة توك -
  ... أين هي و أين دفعت وأين ذهبت .. ال اعلم عنها ...  مليون 100 ليست هناك :السيد القدومي

   ؟ بان يعيش الشعب الفلسطيني في حصار و قوات الرئاسة تتلقى الدعم األمريكي،هل تتقبل ذلك: الجزيرة توك -
هنـاك األخ   .. ال أريد إن أقول حماس أو فتح        .. ملت حكومة    ليست فقط الرئاسة كما إن حماس ع       :السيد القدومي 

الفلسطينية أو السلطة التي تتزعمها الحكومة الجديدة بعد االنتخابات فنقـول           .. الرئيس أبو مازن و هناك الحكومة       
وال النقدية   واألم .إن لديهم أموال هنا وهناك ولكن هذه األموال يبدو ليس بالسهل تحويلها إال إذا كانت أموال نقدية                

  .ب إن صح التعبير من الجهتينيهناك بعض األموال توزع للمحاس .ن توزعأيمكن 
   ؟كنت قد تحدثت عن الدعم األمريكي لقوات الرئاسة و ليس أموال السلطة: الجزيرة توك -

   .و ال اعلم عن هذه األموال من أين تأتي..  الوضع معقد :السيد القدومي
  المبدأ هل هذا شيء مقبول؟؟ من ناحية : الجزيرة توك -

 طبعا الن أمريكا تقدم منذ البداية تقدم أموال لرجال األمن الفلسطينيين للحفاظ على األمن في الضفة                 :القدوميالسيد  
   .والقطاع

  نعم و لكن أمريكا تقدم أموال لحرس الرئاسة و ال تخص أجهزة األمن؟ : الجزيرة توك -
   .كما يقولون.. ل عن األمن  حرس الرئاسة مسئو:السيد القدومي

  ؟؟ ... من قال ذلك : الجزيرة توك -
  . السلطة الفلسطينية تقول انه مسؤوليته،الرئاسة.. السيد القدومي هم 

 ،جيد السلطة األمنية هي من صالحيات وزير الداخلية المسؤول عن الشرطة واألمـن الوقـائي              : الجزيرة توك  -
  والدعم يتم لهذه القوات؟ .. الحرس الرئاسي يتبع محمود عباس 

 معنى ذلك هناك أجهزة أمنيه للجميع ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية ولـيس                 ، هذا الرئيس  :السيد القدومي 
   .هناك أجهزة أمنيه ألي منظمة سوى منظمة الرئاسة

  هل الشرطة تابعه للرئاسة و األمن الوقائي تابع للرئاسة ؟؟ : الجزيرة توك -
  .  نعم:يالسيد القدوم
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  ؟؟ ... و ليس لوزير الداخلية : الجزيرة توك -
  . هذا هو االتفاق حسب ما سمعنا.  نعم:السيد القدومي

  بين من ومن؟؟ : الجزيرة توك -
   . ما نسمعه من الفضائيات هناك خالف حول هذه المسألة:السيد القدومي

  ما كان رئيس وزراء محمود عباس نفسه كان يطالب بهذه الصالحيات عند: الجزيرة توك -
 ويقول إني لم اسمح بإنشاء أجهـزة  ، وهذا ربما يكون جزء من الخالفات      ، هو قال إن األمن في يده      :السيد القدومي 

  .. ذه أنشأت دون معرفتي هكذا يقول ه و، التنفيذية
  ... و أنت ماذا تقول؟: الجزيرة توك -

  ... هما هم الذين يتحاورون  هذه نقطة خالف الحقيقة هناك اتفاق بين:السيد القدومي
  .... و لكنك رئيس الدائرة السياسية : الجزيرة توك -

 مثال عندما يقولون الزهار انه وزير الخارجية بقول أنـت           . رئيس الدائرة السياسية بالنسبة للسياسة     :السيد القدومي 
   .لست وزير خارجية

  ... عمدا لم اثر هذا الموضوع؟ : الجزيرة توك -
و لذلك تصرف تصرفات غير سليمة ويرسل رسائل إلـى          .. نقول له انه بالفعل     .. ؟؟ لماذا . ليش   :وميالسيد القد 
   .واتفاقية أوسلو تقول له ليس لك صالحيات بالشؤون الخارجية... السفارات 

  أوسلو انهارت؟ : الجزيرة توك -
ن يهتم بتنظيم الـشؤون الداخليـة       أعل  السيد القدومي هذا هو نوع من الفوضى الذي خلقه ادعاء الزهار وعليه بالف            

  .. وانه مسئول أيضا عن التعاون الدولي هذا من حقه
  شكرا لك أخونا أبو اللطف  :الجزيرة توك -

  20/1/2007الجزيرة توك 
  

   المواجهة إصرار عباس وتحدي دحالن وشبح:انطالقة فتح .40
  راسم المدهون

 حمل أكثر من داللة سياسية سـتكون حاضـرة فـي            خطاب التحدي الذي أطلقه محمد دحالن في مواجهة حماس        
فدحالن الذي جعلته تصريحات قادة حماس في األسابيع الماضية هدفا مباشرا للتهديد أراد بـدوره               . المرحلة المقبلة 

استغالل االحتفال الجماهيري الضخم الذي أقامته فتح في ملعب اليرموك في غزة ليوجه رسالة سياسية قوية، لعّل                 
وينها أن فتح تحاملت في الفترة الماضية على الجراح صيانة للساحة من مخاطر االنزالق إلـى هاويـة                  أبرز عنا 

  .د بل ستتكفّل بتدمير الجميع ومعهم القضية الفلسطينيةحالحرب األهلية التي لن يستفيد منها أ
الرصيد الذي عبر عن نفسه      وهو   ،أراد خطاب االنطالقة الفتحاوية أن يعيد التذكير برصيد فتح الكبير في الشارع           

 وهـو   .في حضور عشرات آالف المناصرين رغم معرفتهم بحالة االحتقان القصوى التي يعيشها طرفا الـساحة              
حضور فسره المراقبون باعتباره هو أيضا إشارات إلى تحد جماهيري أراد مواجهة حالة االشتباكات وما تم فـي                  

ألجهزة األمنية الفتحاويين كما من كوادر وعناصر فتح ناهيـك عـن            سياقها من اغتياالت طاولت عددا من قادة ا       
جريمة تصفية األطفال الثالثة من أبناء الكادر الفتحاوي وهي الجريمة التي لم يستطع الجمهور الفلسطيني هضمها                

  .أو قبول أية تفسيرات لها
و أفق مصالحة جعلتها كلمات محمـد       قراءة الخطاب التحدي إذ تشير إلى نية المواجهة، تذهب في الوقت نفسه نح            

دحالن ممكنة على أسس عقالنية إذ أشار الخطاب إلى نية الرد من اآلن فصاعدا، أي أنه لم يغرق في لغة الثـأر                      
واالنتقام بل شدد على القادم منبها إلى رفضه استمرار عمليات القتل واالغتيال ورفض إلصاقها بمجهول ال تطاله                 

  .يد العدالة
اه نفسه ذهبت تصريحات أبو مازن الذي شدد على أن قرار الذهاب إلى االنتخابات ليس قرارا تكتيكيا بل                  في االتج 

هو قرار نهائي إذا لم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل الفترة القادمة، واألهم من ذلـك                    
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 النية على حلّها أي بكالم واضح تـصميمه علـى           هو تشديد الرئيس على ال شرعية القوة التنفيذية وتأكيده مجددا         
  . تمكين القانون من تسيير الحياة اليومية والخروج من حالة الميليشيا إلى سلطة مدنية حقيقية تحتكم للقانون

هذه التصريحات والتي قابلتها تصريحات تحد من قادة حماس ستكون في المرحلة القادمة العنوان األبرز للصراع                
سطيني والذي ينحو منذ االنتخابات التشريعية نحو عناوين عديدة أهمها الصراع على قـرار الـسياسة                الداخلي الفل 

والتوجه السياسي والذي تصر قيادة حركة حماس أن يمضي في اتجاه معاكس بل متصادم مع ذلك الذي يذهب إليه                   
الفلسطينية هي فـي تجاهـل حركـة        معضلة الساحة   . مسار السلطة وتكوينها بل وتاريخها والقوانين التي تحكمها       

حماس وحكومتها لحقيقة أن السلطة الفلسطينية هي في مكون مهم من مكوناتها ذات طبيعة دولية ال يمكن االنقالب                  
  .عليها بمجرد الرغبة أو تحت تأثير األيديولوجيا

منيـة، مـا يفـسر    من يعود إلى مفردات الصراع بين فتح وحماس يلحظ أن هذه المسائل، وليس االحتكاكـات األ              
 إذ  ،ولعل شكوى سعيد صيام من عدم التزام القوى األمنية بتعليماته دليل بارز على مـانقول              . الصدامات المتكررة 

أنه يصر باستمرار على عزل األمن والقوى األمنية عن هذه الحقائق والتعاطي معها بوصفها مسائل محض تقنيـة     
ضرورة وفاق سياسي بين القوى المتصارعة في الساحة وهـو وفـاق            دون القبول بفكرة أن الوفاق األمني هو بال       

يجب أن يكون مجرد خطوة أولى نحو إعادة صياغة األجهزة األمنية من جديد وعلى أسس وطنية عامة تسمح لها                   
وزير الداخلية بدال من ذلك كله اختار أسهل الطرق أي يناء قوى أمنية جديـدة وعلـى أسـس                   . أن تخدم الجميع  

وأيديولوجية تناسب قيادة حركته للحكومة أي أنه كرر المأزق الذي يشكو منه وهو سيادة اللون الواحد في                 تنظيمية  
األجهزة األمنية، علما أن حركته خصوصا والمعارضة التفاقات أوسلو عموما هم من جعلوا تلك األجهزة من لون                 

حماية إسرائيل، دون أن يخطر ببالهم لحظـة        واحد من خالل إحجامهم عن المشاركة فيها بل اتهامها بأنها وجدت ل           
  .أنهم هم أيضا سيكونون جزءا من السلطة وأن هذه القوى األمنية ستكون شريكتهم فيها

تصريحات أبو مازن وكذلك خطاب دحالن هي بمعنى ما عودة بالمسائل إلى حيز السياسة بعد تيه طويل ومريـر                   
ا جماعيا بالمخاطر المقبلة وإقباال حقيقيا على حـوار جـدي ال            في تشعبات األمن فهل تشهد المرحلة القادمة وعي       

  تكون غايته المماحكة؟
أعتقد أن ذلك ما يتوجب أن يكون الممكن الوحيد، أما سواه فلن يقدر على تسييد حكومة ما بقدر ما سوف يجعـل                      

  .الحكومة عبئا حقيقيا يدفع ثمنه الفلسطينيون على اختالف انتماءاتهم
  21/1/2007الحياة 

  
  الرئيس أبو مازن والرئيس مشعل .41

  عبد الرحمن الراشد
بعد ان نفى محمود عباس، ابو مازن، إشاعة ذهابه الى العاصمة السورية، رأيناه أخيرا يحط في دمـشق ليلتقـي                    

ومشعل رئيس غير متوج، ألنه هو من يقرر ماذا يفعله رئيس الـوزراء             . الرئيس الفلسطيني الموازي خالد مشعل    
وله ترجع القيادات العربية لالستئذان حول كل طارئ فلسطيني، كما حدث في            . ية وبقية حكومة حماس   اسماعيل هن 

لذا اختلف مع الذين انتقدوا ابو مازن النه سافر لمالقاة مشعل وفي دمشق، فقد ذهب الى                . أزمة األسير االسرائيلي  
ان يتعامل مع األصل في دمشق ال مع        هناك ألنه يعرف ان في دمشق يوجد الحل والربط والرجل، ومن االفضل             

فنحن لم نكن نصدق فـي      . وال عيب في االعتراف بحقائق الواقع وان بدت غريبة بعض الشيء          . الصورة في غزة  
الماضي ان سياسيا في المنفى، مثل مشعل، قادر على ان يأمر وينهي بوجود رئيس ورئيس وزراء، لكن االحداث                  

م ال يستهان به في الشأن الحماسي، والفلسطيني عموما، وفي اللعبة الـسورية             الكثيرة الماضية اثبتت ان مشعل رق     
  . االيرانية أيضا

ومع أن ابو مازن رحل الى هناك القناع مشعل بحكومة مختلطة مع فتح لتجنب الصدام وتحسين الوضع المعيشي                  
األفضل لو اقنع االسـرائيليين     للمواطن الفلسطيني، وتحريك العمل في خريطة الطريق، وهي مقاصد نبيلة، اال ان             

برفع الحظر عن مشعل والسماح له بالعودة الى االراضي الفلسطينية المحتلة، وممارسة حقه كـرئيس او رئـيس                  
  . وزراء، واختصار المسافة والوقت والجهد عبر الوسطاء
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مة، وبلغـوا مـن     عودة مشعل الى غزة ليست مطلبا عسيرا على االسرائيليين، الذين رضخوا لتولي حماس الحكو             
وان كان هناك من قد يرفض عودة مشعل الى بلـده،           . الواقعية التعامل مع كل الرموز الفلسطينية الممنوعة سابقا       

  .فعلى األرجح ليس االسرائيليين، بل هم داخل فتح، وحماس أيضا
قنـع مـشعل نفـسه      وبدل اقناع الرئيس مشعل بان يقبل زيدا أو عمرا وزيرا كان االجدر بالرئيس ابو مازن ان ي                

فالموضـوع  . بالعودة والرئاسة وانهاء مذهب انفصالية القيادة في الداخل والشتات وتشتيت القيـادة فـي الـداخل               
الفلسطيني في حالة عطب، بسبب القيادة المتعددة الرؤوس التي افلحت حتى اآلن فقط في بعثرة الجهود والتخريب                 

ومنذ غيـاب الـرئيس     . ي داخل فتح وحماس، وبين الحركتين أيضا      المتبادل بين األطراف المتنازعة على الحكم ف      
ياسر عرفات والساحة الفلسطينية في حرب على الزعامة، ولم نر بعد زعيما واحدا يجمع عليه معظم الفلسطينيين                 

مع في الداخل والخارج، او حتى في الداخل، وهذا يفسر طبيعة النزاع الدامي في غزة ورام اهللا والتجاذب الكالمي                   
ومشعل، مثل سلفه الراحل عرفات، إخواني، من تنظيم االخوان المسلمين، وكويتي ألنه عاش في              . قيادات الخارج 

  . الكويت، ومطارد من اسرائيل يدير منظمته من كل مكان ينفى اليه
ال يعـود  ويقال إن ابو الوليد، مشعل، يجمع مصادر القوة، عنده المال والعالقات الخارجيـة واالحتـرام، فلمـاذا          

ويحكم، وينتهي الجميع من التنازع تحت قيادة واحدة، تقر سياسة واحدة واضحة حيال ما ينبغي فعلـه حربـا او                    
 سلما؟

  21/1/2007الشرق األوسط 
  

  تجاهل البت في القضايا الجوهرية: من فلسطين إلى العراق .42
  بالل الحسن

فلـسطين والعـراق والـدور      : تها األساسـية  حالة من الفوضى السياسية تضرب المنطقة العربية في قلب مشكال         
وحالة من التلهي تمارسها الدولة العظمى أميركا عبر مسؤوليها الذين يتوافدون إلى المنطقة واحدا وراء               . االيراني

وحالة . اآلخر، ذلك أنهم بارعون في طرح التفاصيل التي تبتعد عن جوهر الموضوع في كل مسألة تخضع للنقاش                
 تتشبث بها إسرائيل حين تتحدث عن انفساح المجال أمام قيام تحالف بينها وبين الدول العربيـة                 من العبث السياسي  

ويتجمع حول هذه الحاالت الثالث من الفوضى والتلهي والعبث، سيل مـن            . المعتدلة ضد الدول العربية المتطرفة    
إنها مرحلة مـن انعـدام      . ئا واحدا مفيدا  اللقاءات والمباحثات والتحليالت التي تقول أشياء كثيرة ولكنها ال تقول شي          
  .السياسة وغيابها في مرحلة تحتاج أكثر ما تحتاج إلى السياسة وحضورها

وتتم مناقشة هذا الموضوع    . لنبدأ بفلسطين، حيث الجدل محتدم وطويل ومكثف حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية           
. ى اسمها البرنامج السياسي لحكومة الوحـدة الوطنيـة        اللعبة األول . الحيوي من خالل أالعيب تشبه أالعيب الحواة      

الكل يكذب ويقول إن أساس البرنامج السياسي هو وثيقة األسرى كما اتفق عليها بعد تعديالتها، ولكن األمر يتطور                  
إلى حديث عن كتاب التكليف الذي سيوجهه رئيس السلطة إلى رئيس الحكومة ليتم التشكيل على أساسه، ونجد أن                  

وحين يتم رفـض ذلـك      . لتكليف سيتضمن نقاطا أساسية تتناقض مع وثيقة األسرى أو تكبلها بنقاط مطلوبة           كتاب ا 
يخرج الحاوي من جيبه ورقة أخرى يقترح فيها أن يتضمن كتاب التكليف بندين، بندا نظريا يسرد األسس المتفـق                   

تعامل معه الرئاسة الفلـسطينية ومنظمـة       البند النظري ت  . عليها دوليا، وبندا سياسيا مباشرا حول مهمات الحكومة       
التحرير، والبند السياسي المباشر تتعامل معه الحكومة، وعلى أساس أن البند النظري ال يلزمها، ولكنـه موجـود                  

وحين يتم رفض ذلك يخرج الحاوي من جيبه ورقة ثالثة تحمـل اسـم توزيـع الـوزارات                  . ويتم التصويت عليه  
). الداخليـة (، وواحـدة لمـستقل      )المالية(، وواحدة لشخصية مرضي عنها أميركيا       )ماإلعال(السيادية، واحدة لفتح    

وهكذا تصبح حركة حماس خارج الموضوع، وتصبح مهمة وزارة الوحدة الوطنية طرد حركة حماس منها، فهي                
 ويتم  .موجودة، ولكنها ال تملك أية صالحية فاعلة، ودورها هو تصريف أعمال الصحة ودوام المدرسين والطالب              

إبعاد حركة حماس عن وزارة الداخلية، بينما تتواجد في الشارع قوى مسلحة كثيفة ومتواجهـة، ومـا أن تتخلـى                    
وحين يتم رفـض ذلـك يخـرج        . حركة حماس عن وزارة الداخلية وقواها حتى يتم االنقضاض عليها وتهميشها          

تيب اجتماع بين الرئيس محمود عباس      الحاوي من جيبه ورقة رابعة، فيتم إرسال وفد من شخصين إلى دمشق لتر            
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أو (أحد الشخصين اللذين تم إرسالهما هو محمـد رشـيد           . وبين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس       
، والمعروف بصداقته الوثيقة مع محمد دحالن الذي تنتقده حركة حماس وتهاجمه باإلسم وتتهمه بقضايا               )خالد سالم 

هو عضو في هذا الوفـد حتـى تـستنتج أن           ) أو خالد سالم  (اس أن محمد رشيد     وما أن تعرف حركة حم    . كثيرة
محاولة الحوار هذه ليست جدية، وأن كالما دقيقا وحساسا تود حركة حماس التعبير عنه، ال يمكن أن تقوله أمـام                    

  .هذا الوفد
كوندوليزا رايس وصلت إلى    إذا نسينا كل هذه التفاصيل، فثمة حقيقة واحدة مؤداها أن وزيرة الخارجية األميركية              

رام اهللا، وأعلنت عن رغبتها بعدم بقاء حركة حماس في السلطة، وبعدم إدخال سوريا في حـوارات الموضـوع                   
ويبدأ فجأة الحديث عن إلغاء زيارة الرئيس الفلسطيني إلى دمشق، أو إنجاز الزيارة من دون االلتقـاء                 . الفلسطيني

وعلى ضوء هذه الحقيقة مـن  . دف الزيارة الرئيسي، تفاؤال بوساطة سوريةمع مشعل، بينما اللقاء مع مشعل هو ه    
لماذا إذا ينشغل الفلسطينيون بتداول كل هذه التفاصيل؟ هل هي الفوضى، أم هو التلهي، أم هـو                 : حقنا أن نتساءل  

  العبث؟
فلسطيني كما مثلته   إن الفلسطينيين يختلفون حول المشروع الوطني الفلسطيني، طرف يقول إن المشروع الوطني ال            

وهو يتقلص اآلن نحو مشروع قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة يرفـضها            . حركة فتح عبر اتفاق اوسلو، قد فشل      
ويقف في المقابل طرف آخر     . الفلسطينيون، ومطالبة بالتوجه نحو الحل الشامل يرفضها اإلسرائيليون واألميركيون        

وبـدال مـن أن     . ثله حركة حماس مرفوض دوليا ومستحيل التحقيق      يقول إن المشروع الوطني الفلسطيني كما تم      
ينشغل الفلسطينيون بفتح حوار واسع ومعمق حول هذا الموضوع األساسي، والذي يشكل وحده مفتاح الحل لكـل                 

  .القضايا األخرى، يقفزون من فوقه وينشغلون بنقاش قضايا تفصيلية
األميركيون منشغلون بتنظـيم    . لرئيس بوش الجديدة بشأنه   ويتكرر األمر نفسه عند بحث موضوع العراق وخطة ا        

والعرب منشغلون بتغييـر الدسـتور   . حشد عربي ضد احتمال امتالك ايران لسالح نووي ال يزال في رحم الغيب 
الشكوى من المليشيات الطائفية أنها مليشيات      . العراقي وإنهاء وجود المليشيات الطائفية التي تمارس القتل والتهجير        

عية مدعومة من الحكومة العراقية، وأنها كفيلة بإحداث انقسامات دينية عميقة في العراق وفي الـدول العربيـة                  شي
والشكوى من المليشيات الطائفية أنها مليشيات موالية اليران، وهي أداة ايران في مد نفوذهـا إلـى                 . المجاورة له 

لخطة األميركية تجاه هذا الوضوح تكاد تكون خطـة         وإذا كانت هذه األمور واضحة، فإن ا      . العراق ودول الخليج  
فأميركا هي التي قررت أن تتعاون مع هذه المليشيات وتعتبرها أداتها الداخلية في السيطرة على الوضع                . سوريالية
ثم قامت أميركا بتسليم السلطة لقادة هذه المليشيات، سواء في البرلمان أو في الحكومة أو فـي الجـيش                   . العراقي
تطلـب مـنهم ضـرب      . تأتي أميركا إلى هؤالء القادة وتطلب منهم ضرب المليشيات        .. واآلن. هزة األمنية واألج
هل يعقل ذلك؟ حكومة نوري المالكي مثال       . من أجل فرض األمن، ومن أجل التخلص من النفوذ االيراني         . أنفسهم

نت رئاسة الحكومة قد ذهبت إلى إياد       ، ولوال ذلك لكا   ) نائبا 30(وصلت إلى السلطة عبر تأييد نواب مقتدى الصدر         
عالوي، فهل يستطيع نوري المالكي أن يخوض معركة للقضاء على مليشيا مقتدى الصدر؟ أما الدستور الذي أقر                 
الفيدرالية، وفسر قيام الفيدرالية على أساس طائفي، فقد تم وضعه على أيدي قادة المليشيات، وشكل المدخل لقوتهم                 

ن من هؤالء القادة أن يتولوا بأنفسهم تغيير الدستور وإلغاء مصدر قوتهم ونفوذهم، فهل هم               ونفوذهم، والمطلوب اآل  
مؤهلون لهذا الدور؟ ثم لنفرض أنه تم القضاء على المليشيات الطائفية، وتم تعديل الدستور علـى أسـاس قاعـدة                    

  المواطنية، فهل سيستوي األمر من دون البحث باالحتالل األميركي ومصيره؟
واألمر . أولهما تعديل الدستور، أو إلغاؤه، ووضع دستور جديد موحد للبلد كله          : لحل في العراق يقتضي أمرين    إن ا 

الثاني هو إنهاء االحتالل األميركي حسب خطة منطقية وعملية، أساسها وضع العراق تحت إشراف األمم المتحدة،                
موحدة، مع جدول زمني تـدريجي النـسحاب        ولفترة زمنية تتيح بناء جيش عراقي وطني موحد، وأجهزة وطنية           

وما لم يتم ذلك، فإن كل الخطط األمنية لن تسفر إال عن خطط أمنية جديدة، تقوم على ركام من                   . القوات األميركية 
وسـتبقى  . ويطرح األميركيون التضحية بالدستور، ولكنهم يتجاهلون موضوع االحتالل وأعوانـه         . الضحايا الجدد 

الدسـتور  : من الفوضى والتلهي والعبث، إلى أن يتم وضع صيغة تبحـث األمـرين معـا              األمور تدور في إطار     
  .واالحتالل



  

  

 

  

  |          20ص          |         608: العدد         |         21/1/2007 حداأل: التاريخ         |

يبحثون األمور بعمق، وبشمولية، ويطرحون على أسـاس ذلـك          . لقاء قادة حكماء  . واألمر هنا جدير بلقاء عربي    
ومن أجل عراق عربـي     خطة سياسية تجذب المؤيدين من كل األطياف،        . خطة لإلنقاذ، خطة سياسية تمأل الساحة     

 .العرب وتركيا وايران: وموحد، يصد كل أنواع التدخالت الخارجية، ويتطلع إلى تناسق بين قوى المنطقة الثالث
  21/1/2007الشرق األوسط 

  
  

  الصهيونية شاخت .43
  سعد محيو

  :وهذا لسببين. الصهيونية شاخت، لكنها لن تموت بسرعة
 اإلسرائيلية، يبدو مشروعاً مستحيالً حتى اآلن، فيهود إسـرائيل          "الوطنية" األول، ألن بديلها العقالني، وهو الهوية     

وهم ينتمون إلى التاريخ الديني العالمي اليهودي ال        . يهود اوالً، ويهود ثانياً، ويهود ثالثاً، قبل أن يكونوا إسرائيليين         
ارد قبول فكرة المساواة في المواطنـة       وبالطبع، مع مثل هذا االنتماء، من غير الو       . إلى التاريخ القومي اإلسرائيلي   

  .48مع عرب فلسطين 
والثاني، أن ثمة مصالح ضخمة قيد العمل في المؤسسة الصهيونية، تبدأ من تركيبة الدولة والجيش داخل إسـرائيل     

  .وتمتد إلى الدياسبورا اليهودية العالمية ذات الغنى الفاحش الذي قد ال يكون له سابق في تاريخ األقليات
ظل غياب أي بديل قابل للحياة عن األيديولوجيا الصهيونية، ال يبقى سوى انتظار المزيد من العنف من جانب                  في  

وهذه حصيلة تبدو أشبه بالمسلمات لدى العديد من المفكرين والمحللـين           . هذه االخيرة في صراعها من أجل البقاء      
  .اإلسرائيليين

والدة مـشكلة   "فـي كتابـه     ( وهو كان أول من كشف    . ن هؤالء المؤرخ االسرائيلي الشهير بيني موريس، واحد م      
عن  الظروف الدموية الحقيقية التي احاطت بوالدة إسرائيل، مؤكداً قيام الصهيونيين            ) 1987 "الالجئين الفلسطينيين 

 واستنادهم المطلق بعد ذلك إلى مفهوم القوة في التعـاطي مـع العـرب           ،1948 بأعمال التطهير العرقي منذ العام    
  . والعالم

فكرة مستحيلة تتسبب في دمـار      "واألهم أن موريس يرى أن المشروع الصهيوني نفسه حول الدولة اليهودية إلى             
  . بسبب الحاجة الى حل معاناة اليهود"أحقية أخالقية"، برغم انه يمحضها "مستمر

اليـديولوجيا الـصهيونية     إلى استنتاج أن ا    "الحروب ال تحدث هكذا   "ألموتي غوالني كاتب آخر، وصل في مؤلفه        
حركة تقوم برمتها على الحاجة إلى القتال والتوسع خارج حدودها، من دون أدنـى اهتمـام بالمـصالح القوميـة                    

  .اإلسرائيلية
 والذي شـدد فـي      2001ثم هناك  لنفتالي غولومب، الذي كان أول من تنبأ بنشوب االنتفاضة الفلسطينية  العام ،               

تكمن حاجـة لتخويـف     " على أن في أساس الحركة الصهيونية        " على وضع مستحيل   إجابات ممكنة "دراسة بعنوان   
أولئك المحيطين بنا والذين نعيش بين ظهرانيهم، ومرة أخرى من دون أن يكون لذلك عالقة بالمصالح الرئيـسية                  

  ."إلسرائيل
ى نهايـة الـصهيونية     السياسات الراهنة يمكن أن تقود الى حروب دائمة ستؤدي في النهاية إل           ": ويضيف غولومب 

  ."نفسها ومعها إسرائيل
كما هو واضح، القاسم المشترك بين هذه النصوص الثالثة هو تركيزها الشديد علـى أن مـا هـو فـي صـالح                       

  .االيديولوجيا الصهيونية، ليس بالضرورة في صالح اليهود أو الدولة اليهودية
ر الحقيقية للصهيونية ولما بعـد الـصهيونية، يخلخـل          وهذا، إضافة الى الدراسات اإلسرائيلية العديدة حول الجذو       
  .إنقاذ اليهود من خالل إقامة دولة يهودية خاصة بهم: المبرر األكبر واألهم الذي قامت على أساسه الصهيونية

فإذا ما كانت الصهيونية مندفعة بزخم أيديولوجي داخلي إلى التوسع والحروب الدائمة، بغض النظر عما إذا كـان                  
يد مشروع الدولة اليهودية أم ال، يكون اليهود أنفسهم الذين تخاض باسمهم الصراعات هم وقود هذا االندفاع                 هذا يف 

وإذا ما كانت الصهيونية عاجزة عن التعايش مع الجيران، لن يكون أمام اليهود الذين رفعت هي شعار                 . وضحاياه
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الصهيونية في  . عن الدمار ) يقول غولومب وغيره  كما  (إنقاذهم سوى شن الحروب الدائمة التي ستسفر في النهاية          
  .أزمة بسبب حرب لبنان والفساد والشيخوخة

 .  شدوا األحزمة، الحروب الصهيونية الجديدة آتية ال محالة
 21/1/2007الخليج اإلماراتية 
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