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  يرانإنها متحالفة استراتيجياً مع أميركا بتغيير موقفها من حكومته نافياً أهنية يطالب  .1

قال رئيس الحكومة الفلسطينية اول من امس ان تقدماً طرأ على مشاورات تشكيل حكومـة                : فتحي صباح  -غزة  
ولـيس خاضـعاً المـالءات      " نابعا من رأسنا  "الوحدة الوطنية وشدد على اهمية ان يكون القرار في شأن تشكيلها            

 الراهن وتشكيل حكومة وحدة يجب      ورداً على سؤال الحياة رأى هنية انه للخروج من المأزق          .وتصورات اميركية 
احترام االجماع الوطني الفلسطيني المتمثل في وثيقة الوفاق الوطني وعدم الخروج عنه وعدم البحث عـن صـيغ                  

، في اتهام مبطن الى الـرئيس عبـاس         "سياسية من خارجها، األمر الذي كان يسبب في كل مرة االفتراق السياسي           
النها هي التي فرضت علينا الحصار، ولم       "باعادة النظر في عالقتها مع حكومته       وطالب االدارة االميركية     .وفريقه

او متحالفة استراتيجياً   " محور ضد محور  " نافياً ان تكون الحكومة جزءاً من        ،"تحترم نتائج الديموقراطية الفلسطينية   
وقال إن االساس الثالـث      .راتيجياً بل تشكل هذه الدولة االسالمية واألمتان العربية واالسالمية عمقاً است          ،مع ايران 
االيمان بالشراكة السياسية وليس فقط في الحكومة وحدها وانما في بنية النظام السياسي الفلسطيني سواء               "يتمثل في   

وجدد رفـضه تنظـيم انتخابـات        ".على صعيد الحكومة او منظمة التحرير او السفارات والممثليات والمحافظين         
من العربية، مشددا الـى     " نحن عبرنا عن استيائنا   : "ير مكتب قناة العربية في غزة، قال      وحول تفج . تشريعية مبكرة 

واتهم شخصيات متنفذة في محطة العربية       ".االجراءات القانونية ضد العربية ستتواصل وموقفنا منها لن يتغير        "ان  
لساني، وهو اصال كالم على     العمل مع بعض الشخصيات الفلسطينية في حياكة القصة والكالم الذي نقل على             "بـ  

 ان  :وفي ما يتعلق بقضية الجندي االسرائيلي االسير شاليت قال هنية          ".بين قوسين "لسان عزام االحمد في برنامج      
وحول ما اذا   ". ونهايتها صعبة " معقدة"تقدماً حصل في صفقة مبادلة شاليت بأسرى فلسطينيين، واصفاً الصفقة بأنها            

ان هناك فـصائل فـي المنظمـة ال         : "يل في حال انضمت الى منظمة التحرير قال       كانت حماس ستعترف باسرائ   
ورداً على سؤال ان كانت حماس ستفاوض اسرائيل في حال انضمت الى المنظمة، شدد علـى                 ".تعترف باسرائيل 

ورداً على سؤال ان كان الحصار سيفرض على الشعب الفلسطيني في حال وقـف               .ضرورة عدم استباق االحداث   
على االقـل   "رئيس عباس الى جانب حكومته منذ البداية، رأى هنية انه لو وقف الرئيس الى جانب الحكومة فانه                  ال

  ".لن تكون هذه القسوة التي عاشها الشعب الفلسطيني من هذا الحصار
  26/1/2007الحياة 

  
 توافق على صيغة كتاب التكليف والفصائل وافقت وحماس تتمهل وتدرسها   .2

قالت مصادر مشاركة في الحوار الوطني في قطاع غزة ان كال مـن عـضو المكتـب                  : عبدالفتاح  أحمد -القدس  
السياسي للجبهة الديموقراطية صالح زيدان والنائب زياد ابو عمرو توصال الى صيغة بشأن البرنـامج الـسياسي                 

وبحسب المصادر فإن    .الحكومة الوحدة الوطنية وافقت عليها جميع الفصائل باستثناء حماس التي وعدت بدراسته           
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تلتزم الحكومة باالعتراف بمنظمة التحرير ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني،          "الصيغة المتوافق عليها تقول     
وبقراراتها والتزاماتها، وتوافق على ان امر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي هو من صـالحيات               

   ."منظمة التحرير ورئيسها
  26/1/2007الكويتية القبس 

  
 قنوات خلفية إلنجاح الجهود لتشكيل حكومة الوحدة: هنية .3

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن وجود قنوات خلفية لدفع الجهود لتشكيل حكومة الوحدة، جنبا الى جنب                : غزة
يقـة الوفـاق    وقال هنية إن أي حكومة وحدة وطنية ستشكل بناء على وث          . الحوار الوطني المتواصل بين الفصائل    

وأبدى هنية اسـتعداده    . الوطني، واساس الثوابت الفلسطينية وحماية الوحدة الوطنية، والمشروع الوطني الفلسطيني         
 . وحماس إلبداء اقصى درجات المرونة الممكنة من أجل انجاح الجهود لتشكيل الحكومة

لى أن يواصل هنية تبوؤ منـصب       الى ذلك، كشف مصدر فلسطيني مطلع للشرق االوسط أن فتح وحماس اتفقتا ع            
  .رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية

  26/1/2007الشرق األوسط 
  

  سرائيل في إسقاط الحكومةاهنية يؤكد فشل  .4
أكد اسماعيل هنية، على أن إسرائيل فشلت بعد مرور عام على االنتخابات التشريعية              : رائد الفي، وكاالت   -غزة  

وجود حماس في الحكم لـيس علـى        "فلسطينية ودفعها للتخلي عن مبادئها، معتبراً أن        الثانية في اسقاط الحكومة ال    
العام الماضي بكل تعقيداته لم يسمح يتطبيق البرنامج السياسي لكننا تمكنا مـن ايجـاد               "وقال إن   ". حساب المقاومة 

ذين اتخـذوا قـرار فـرض       الحصار لم يعد له جدوى وصناع القرار ال       "، الفتاً إلى ان     "أرضيات يبنى عليها الحقا   
وكان هنية يتحدث امام مؤتمر نظمتـه       ". الحصار لم يعودوا قادرين على تبرير هذا الحصار أخالقيا أمام شعوبهم          

حـق العـودة لالجئـين      " في غـزة أمـس بعنـوان         ،رابطة علماء فلسطين بالتعاون مع وزارة شؤون الالجئين       
ة أن الحكومة لم تسقط، وتماسكت ولم تتخـل عـن حقـوق             وأكد هني  ،"الموقف الشرعي والسياسي  .. الفلسطينيين

يـد تبنـي ويـد      "الشعب الفلسطيني ولم تتراجع عن عهد الشهداء والجرحى واألسرى، ونجحت في ترجمة شعار              
سنبقى أوفياء للمقاومة ولن نمس بها ولن يؤثر العمل في الحكومة على مقاومة االحـتالل فقـد                 "، وقال إننا    "تقاوم

  ".ن رحم المقاومةولدت الحكومة م
  26/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
 شعث يشدد على ضرورة االلتزام باالتفاقات الموقعة  .5

قال نبيل شعث إنه من الصعب التنبؤ بالموعد المحدد لالعالن عـن حكومـة الوحـدة                : البيان والوكاالت  -غزة  
حكومة وحدة ونريد اإلعالن عنهـا      نحن جادون بالذهاب إلى     "وقال في تصريحات إلذاعة صوت القدس،       . الوطنية

ورفض وصف الجلسة األولى للحوار التي عقدت       ". بأسرع وقت ممكن ولكننا ال نستطيع التنبؤ بالوقت المحدد لذلك         
الثالثاء الماضي بأنها أسفرت عن تجاوز للخالفات والعقبات، قائال إنها لم تخرج عن كونها مفاوضات مـن أجـل      

المشكلة ليست في الحقائب السيادية وإنما بكيفية الوصول إلـى          "وقال إن   .  سياسي حل األزمة والوصول إلى اتفاق    
وعن رفض حماس االلتزام بقرارات الشرعية العربية والدولية وبما وقعته السلطة من اتفاقات مـع               ". اتفاق سياسي 

..  يعني عـدم االلتـزام  ليس هناك في السياسة ما يسمى االحترام ألنه"إسرائيل وتفضيلها لكلمة احترام، قال شعث    
 ". نحن نريد االنتهاء من هذه األزمة التي قاربت على العام ولنترك االختالفات ونتجه لموقف سياسي ينقذنا

  26/01/2007البيان اإلماراتية 
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  مهتمة ببرنامج الحكومة  اوأميرك.. رايس لم تعترض على هنية: الرئاسة الفلسطينية .6
 مصادر رفيعة المستوى في الرئاسة الفلسطينية، ما تناقلته بعض الصحف ووسـائل             نفت : أحمد عبدالفتاح  -القدس  

االعالم عن ان االدارة االميركية أبلغت الرئيس عباس رفضها االعتراف او التعامل مع حكومـة وحـدة وطنيـة                   
لهـا  وأضافت المصادر ان هذه االخبار عارية عن الصحة، يقـصد مـن وراء التـرويج                . برئاسة اسماعيل هنية  

وأشارت المصادر الى ان الرئيس طرح موضوع رئاسـة هنيـة            .التشويش على الحوار الوطني الجاري في غزة      
للحكومة المقبلة على وزيرة الخارجية االميركية في زيارتها االخيرة لرام اهللا، ولم تعترض علـى اسـم رئـيس                   

هذه الحكومة، كما طرح ابو مـازن هـذا         الوزراء، لكنها تساءلت عن البرنامج السياسي الذي ستعمل على اساسه           
وأوضحت المصادر ذاتها انـه عنـدما تلتـزم          .االمر على خالد مشعل اثناء لقائهما في دمشق يوم االحد الماضي          

الحكومة المقبلة ورئيسها بما التزمت به الحكومات السابقة وباالتفاقيات الموقعة وبالشرعيتين العربيـة والدوليـة                
حفظات على الحكومة ورئيسها، كما تسقط الذرائع التي بموجبها فـرض الحـصار علـى               تسقط جميع الحجج والت   

 .الشعب الفلسطيني
  26/1/2007القبس الكويتية 

  
  من الرئاسة رفضا أميركيا للتعامل مع أي حكومة بقيادة هنيةها تسلمالحكومة تنفي .7

سلم الحكومة من الرئاسة أو مـن       نفى محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني امس ت         :  حامد جاد  -غزة
ونقل موقع الشبكة االعالمية الفلسطينية      .أي جهة أخرى رفضا أميركيا للتعامل مع أي حكومة بقيادة إسماعيل هنية           

ما يروجه البعض تحت مسمى مصدر مطلع هي عبارة عن فرقعات إعالمية تطلقهـا              : "االخباري عن عوض قوله   
 .برئيس الوزراء الحالي لقيادة الحكومة المقبلةمؤكداً تمسك الجميع " جهات بعينها

وشدد غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، على أن الحكومة لم تبلغ رسمياً من قبل الرئاسة بمثـل هـذه                    
 .التطورات مؤكداً أن االسم الوحيد المطروح لرئاسة الحكومة هو هنية

  26/01/2007الغد األردنية 
  

  سنوات 10 أشهر لم يتحقق على مستوى 10ومة في ما حققته الحك: الزهار .8
أعلن محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني، أن األيام القادمة ستـشهد زيـارات أوروبيـة لألراضـي                 : غزة

الفلسطينية، لاللتقاء بوزراء وشخصيات تمثل الحكومة الفلسطينية، في حين من المقرر أن يلتقي الزهـار الجمعـة           
اعتقد أن هذا : " معقباً على مرور سنة على إجراء االنتخابات التشريعية األخيرة         - وقال . غزة بمسؤول أوروبي في  

وأكـد أن الـشعب      ".العام هو فوز للشعب الفلسطيني، الذي أدار العملية االنتخابية في غاية األهمية شهد العالم لها              
ن في السابق مفاوضات تلـو مفاوضـات،        كا: "الفلسطيني اختار من يمثله بعد مرحلة طويلة من التجربة، وأضاف         

الشارع حـاول االنتفـاض     .. ومباحثات هنا وهناك، وفي المحصلة كان هناك آلة فساد تنحر في الشعب الفلسطيني            
اليوم الحكومة تنهي شهرها العاشر، وهي في أشـد حـاالت            : "وتابع يقول  ،" هذه الحالة وقال نعم لإلصالح     على

صهيوني، ولكن مع العالم الذي تقوده أمريكا وأوروبا والكيان الصهيوني، ومن أجل            المواجهة ليس فقط مع العدو ال     
 ".ذلك نقول إن ما حققته الحكومة في األشهر العشرة األخيرة لم يتحقق على مستوى السنوات العشرة الماضية

  25/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   لحماس ان تخطف القضيةالال يحق للرئاسة تشكيل حكومة على مقاسها و: الرجوب .9
، مؤكـداً أن عبـاس   "كان هناك تفسير مغلوط لخطاب ابو مازن : "قال جبريل الرجوب   : جيهان الحسيني  -القاهرة  

اعطى األولوية لحكومة الوحدة الوطنية، مشدداً على أن حكومة الوحدة واالستفتاء واالنتخابـات هـي خيـارات                 
أحد أي من هذه الخيارات ال يمكن أن يـتم          : "وقال. جراء أحادي الجانب  جميعها مفتوحة ال يستطيع احد انجازها بإ      

ال يحق لمؤسسة الرئاسة تـشكيل حكومـة علـى          : "واضاف". إال بالتوافق ونتيجة حوار وطني فتحاوي حمساوي      
لى ودعا ا  ".مقاسها وغير مسموح لحماس ان تظل خاطفة للقضية الفلسطينية وشالّة للجهد الفلسطيني والجهد الدولي             



  

  

 

  

  |          7ص          |         613: العدد         |         26/1/2007 جمعةال: التاريخ         |

ضرورة ان يجري الحوار بين فتح وحماس للتوصل الى تفاهم استراتيجي وآليات تحقق ذلك مرتبطة باالمكانـات                 
حاالت التخبط بالحوار والقبول بمبدأ الوساطات التي وصلت        "ورفض  . العربية الدولية وامكانات الشعب الفلسطيني    

، مشدداً على أنه لن     "قات إنجاح الحوار الوطني   في بعض االحيان الى درجة السمسرة وعكست عدم ادراك الستحقا         
وأعلن الرجوب قبول فتح بما قامت بتمريره حماس في الورقة التي تنص علـى              . يتحقق اال بالمواجهة والمكاشفة   

دولتين متجاورتين فلسطينية واسرائيلية ووقف االقتتال، رافضاً الحلول الجزئية الموقتة، مشيراً الى وثيقـة أحمـد                
هل : "عرفات وبشرعية المنظمة، وتساءل مستنكراً     ا حماس الى القبول ببرنامج الرئيس الراحل ياسر       ودع. يوسف

نحن جزء من المنظومة العربية ونريد تفعيل العامل االقليمي ويفتـرض ان            : "وتابع" نحن دولة عظمى نقود العالم؟    
ي غزة بأنه عار على جبين من قام به،         ووصف ما حدث ف    ".نقبل بالشرعية العربية وعلى رأسها المبادرة العربية      
كـان األجـدر    : "وقـال ". أجرمت بتشكيلها قوة موازية لالمن    "واصفاً القوة التنفيذية بالمهزلة، متهماً حماس بأنها        

بحكومة حماس ان تناضل من أجل تطبيق القانون ورفع راية القانون االساسي الذي يقضي بفـصل االمـن عـن                    
  ".السياسة

  26/1/2007الحياة 
  

   القضايا التي تعيق تشكيل الحكومة ال زالت عالقة:حماس .10
أكد إسماعيل رضوان الناطق باسم حماس علي أن القضايا التي تعيق تشكيل حكومة وحـدة                : أشرف الهور  -غزة  

  .وطنية مازالت عالقة، رافضا اإلفراط في التفاؤل بقرب التوصل الي حكومة الوحدة
متحدث باسم فتح علي أن حركته معنية في إنجاح الحوار الفلسطيني الهـادف             ومن جانبه أكد توفيق أبو خوصة ال      

  . أن المجتمعين لم يناقشوا بعد تركيبة الوزارة المرتقبةىوأشار ال .لتشكيل حكومة الوحدة
  26/1/2007القدس العربي 

  
  متفائلون من الوصول لحكومة وحدة: البطش .11

اد خالد البطش إن حركته لعبت دوراً محورياً ومهماً لرأب الصدع            قال القيادي في حركة الجه     : إبراهيم قنن  -غزة  
وأبدى البطش في حديث خاص      .في الساحة الفلسطينية، وفض حالة االقتتال واالشتباكات المسلحة بين فتح وحماس          

 لوكالة معا قدراً من التفاؤل في أن تتوصل الفصائل وكافة أطراف الخالف إلى برنامج سياسي مـشترك تمهيـداً                  
إلعالن حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الحوار الذي سوف يستمر لمدة أسبوعين قابل للتمديد حتى يتم التوصل                 

 . إلى إنهاء كافة قضايا الخالف
  25/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
   يستهجن صمت وزارة الداخلية على ممارسات افراد التنفيذيةنائب عن فتح .12

 صمت وزارة الداخلية على ما يقوم به أفراد القوة التنفيذية مـن حـاالت تعـذيب                 استهجن ماجد أبو شمالة   : غزة
 وتساءل عن الغطاء القانوني الذي استخدمته عند خطفها مواطن من سكان            .وإعدام للمواطنين خارج إطار القانون    

ـ        عباس وأشار إلى قرار     .رفح وتعذيبه ما تسبب في وفاته      ل إطـار األجهـزة      الذي دعا فيه الى دمج التنفيذية داخ
وعلى هـذا   . من اجل تدريبها وإعادة تأهيل أفرادها بحيث تستطيع ممارسة عملها بشكل شرعي وقانوني            ،  األمنية
  دعا وزير الداخلية إلى فتح تحقيق فوري وعاجل من اجل وضع حد للتجاوزات المتكررة التي تقوم بهـا                    الصعيد
  .هذه القوة

  26/1/2007الحياة الجديدة 
  

  ستهدف القوة التنفيذية تقتل احد افرادها تا جباليفيقنبلة  .13
 وجرح سبعة آخرين من زمالئه وطفالن من المارة ،احد افراد القوة التنفيذية قتل أن 26/1/2007 الحياة ذكرت

وصرح الناطق باسم القوة التنفيذية اسالم شهوان لـ  .اثر انفجار وقع في بلدة جباليا شمال قطاع غزة مساء امس
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بان االنفجار ناتج عن عبوة ناسفة وضعها مجهولون بجانب الطريق اثناء مرور سيارة جيب تابعة للقوة " الحياة"
هناك تحقيقا لمعرفة "واضاف ان . بالوقوف وراء االنفجار" فئة ضالة"واتهم شهوان  .التنفيذية في بلدة جباليا

  .ولم تعلن اية جهة مسؤوليتها عن الهجوم". مالبسات الحادث
 اتهمت كتائب شهداء االقصى حماس بالمسؤولية عن االنفجار :بدورها 25/1/2007وكالة معا اإلخبارية  وأوردت

في اتصال هاتفي بوكالة معا انه ال عالقة " ابو محمد"كتائب في غزة الوقال الناطق باسم  .الذي وقع في جباليا
  ".ريق معهود لدى حماسللكتائب في هذا االنفجار، وان وضع العبوات الناسفة على جنبات الط

ل عبد اللطيف قنوع المتحدث باسم حماس في شمال قطاع غزة في مؤتمر وق 26/1/2007 رويترز وأوردت
وفي عالمة على  ."لن تمر هذه الجريمة في سالم وسنتعقب أولئك القتلة الذين نفذوا هذا العمل الجبان"صحفي 

 محمود الزهار في غزة وذلك حسبما قال مسؤول تزايد الفوضى أطلق مسلحون مجهولون النار على منزل
وأضاف المسؤول قوله انه لم يصب أحد بسوء لكنه رفض ان يقول هل كان الزهار في المنزل وقت  .حكومي

  .اطالق النار وذلك ألسباب أمنية
  

  مجهولون يطلقون النار على مقري السفارتين الكندية وااللمانية برام اهللا  .14
ن مجهولون النار، على مقري السفارتين االلمانية والكندية في مدينة رام اهللا، مـا ادى الـى        اطلق مسلحو  :رام اهللا 

  . دون ان يبلغ عن وقوع اصابات،الحاق اضرار مادية
 25/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
  الزهار يطالب العرب والمسلمين بالتحرك لوقف تهويد القدس .15

لشؤون الخارجية محمود الزهار رسالة إلى جامعـة الـدول العربيـة    وجه وزير ا  :  عبدالرؤوف أرناؤوط  ،رام اهللا 
وأخرى إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي دعا فيها إلى التحرك العاجل لوقف تهويد مدينة القـدس وإنقـاذ المـسجد                   

وتزامنت الرسالة مع كشف النقاب عن حفريات إسرائيلية جارية تحت           .األقصى من المخططات الهادفة إلى هدمه     
 .ض في منطقة سلوان، المالصقة للمسجد األقصىاألر

  26/1/2007الوطن السعودية 
  

 !! سياسيون يتذكرون الزلزال وتداعياته... عام على تسونامي حماس: تقرير .16
 في مثل هذا اليوم من العام الماضي، فازت حماس باغلبيـة مقاعـد المجلـس                :، من بيت لحم   تقرير علي عبيدات  

 ".تسونامي فلسطين" بيرة، وصلت الى حد وصفها الكثيريون بـ التشريعي، محدثةً مفاجأة ك
 الفلسطيني، او على الصعيد     - حماس في الحكم، قرابة العام، تغييرات كبيرة حدثت، سواء على الصعيد الفلسطيني           

 ".تسونامي حماس" العربي والعالمي، معا حاولت استطالع اراء بعض ذوي الرأي بعد عام على -الفلسطيني 
ل شعث، أشار الى انه لم يمر عام بعد على حكم حماس، اال انه اكد انه كان عاما صعبا للغاية، ولكنه اضاف                      نبي.د

ان صعوبته لم تكن بسبب حماس فقط، وانما بسبب الحصار المفروض على الشعب الفلـسطيني، الـذي وصـفه                   
ريعي، ولم تستطع ان تحل مشكلة      اشياء كثيرة حدثت، حماس جمدت المجلس التش      " واضاف قائال    .بالحصار الظالم 

الفلتان بل تعاظمت، ولم يحدث اقتراب نحو وحدة وطنية حقيقية، وتراجعـت العالقـة مـع المحيطـين العربـي                    
 ".والدولي

بدوره وصف المحلل السياسي علي الجرباوي، العام الماضي بشكل عام، بعام المناكفات واالنكفاءات، مشيرا الـى                
" واضاف   . الذي حدث خالل العام الماضي هو االنتخابات الحره والنزيهة التي حصلت           ان الشيء االيجابي الوحيد   

الفلسطينيون اقحموا انفسهم بمناكفات داخلية مما ادى الى الوصول الى اقتتال في الـشوارع، والـى حالـة بـين                    
واالقتـصادية  االستقطاب الشديد بين الفرقاء السياسيين، مما ادى الى تراجـع علـى جميـع الـصعد الـسياسية                   

ووصف ما حدث نتيجة لذلك، بانكفاء القضية الفلسطينية على الصعيد الـدولي، ومـن ثـم     ".واالجتماعية والقيمية 
اذا ما بقي وضع المناكفة كما هـو        " وحول العام الحالي، قال      .المعاناة جراء ذلك على الصعيد الداخلي والخارجي      
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ن االطراف، فالوضع مرشح للتراجع ايضا على الصعيدين الـداخلي          عليه، ولم يتم التوصل الى اتفاق سياسي ما بي        
 ".والخارجي

كايد الغول، اكد ان ابرز معالم العام الماضي كانت الحصار العتبارات تتصل بطابع الحكومة، الن برنامجها غير                 
دة وطنيـة   مقبول على المستوى الدولي، وما ساعد في اطالة زمن الحصار هو عدم التمكن من تشكيل حكومة وح                

وانعكاس ذلك على االوضاع االقتصادية الداخلية بما تركه من مصاعب اثرت في قدرة الحكومة على معالجتهـا،                 
ومن ابرز معالم العام الماضي التي ابرزها الغول، االستقطابات الحادة التي نشأت فـي اعقـاب                 .على حد تعبيره  

الة االحتقان الى االشتباكات في بعض االحيان، وادارة        االنتخابات، والصراع على السلطة الذي ادى الى وصول ح        
 .التناقضات بشكل غير معهود فلسطينيا

، فقد اشار الى ان الناخب الفلسطيني عول على االنتخابات الماضية ان تنتج نظامـا               "ابوليلى"اما قيس عبد الكريم     
النتائج التي حصلت عليها حماس وبالرغم      يقوم على قاعدة التعددية وعلى قاعدة المشاركة في السلطة وفي القرار،            

من ان هذ االغلبية تزيد على الوزن الحقيقي الذي كشفته نتائج االنتخابات النسبية نفسها، دفعت مره اخـرى الـى                    
بالتالي وقعت المؤسسة الفلسطينية في ازمة جديـدة        "واضاف ابوليلى،    .استبدال احتكار وتفرد باحتكار وتفرد اخر     

زمة السابقة بسبب عاملين، االول ناجم عن برنامج حماس الذي ال يأخذ بعين االعتبـار حقـائق                 اكثر عمقا من اال   
الوضع االقليمي والدولي ما ادى الى عزله واسعة النطاق للسلطة على الصعيد الدولي وساعد امريكـا واسـرائيل                  

ب الحياة باتجاه زيـادة     على خلق مناخ دولي لفرض حصار ظالم ضد الشعب الفلسطيني انعكس على مختلف جوان             
ومن المعالم ايضا، وفق ما ذكـره ابـوليلى،          ".المعاناة التي يتكبدها المواطن الى حدود قصوى لم يسبق لها مثيل          

التناقض ما بين الرئاسة وبين اغلبية التشريعي والحكومة المنبثقة عنها التي ادت الى تفشي ازدواجية سلطة قائمـة                  
وحول العام الثاني لحكم حمـاس،       .قتتال يهدد باالنزالق نحو حرب اهلية مدمرة      على االرض و واشاعة مناخ لال     

اذا نجح هذ الجهد فسيساعد في حل االزمة على نحو يدرأ خطر الحرب االهلية ويساعد على التخلص                 "قال ابوليلى   
من الفرص التي   من قيود الحصار ووقف االنهيار االقتصادي واالمني وايجاد وضع فلسطيني قادر على االستفادة              

اما اذا اتضح ان هذه الجولة كسابقاتها فنحن مقبلون على          "واضاف   ".بدأت تتاح للبحث عن حلول سياسية للصراع      
 ".شهور صعبة قد ال نجد سبيال للخروج من هذه الحالة سوى بالعودة الى الشعب الفلسطيني

الحكومة، ونهج حماس، معززا رأيـه بمـا        خليل ابوليله، القيادي في حماس، وصف العام الماضي، بعام انتصار           
هناك اعداء كثر تجمعوا وحاولوا وضع العراقيل       " واضاف   .وصفه بااللتفاف الجماهيري حول الحركة والحكومة     

واشار ابوليله، الى ان العام      ".اما الحكومة وحاولوا اسقاطها، كل التوقعات فشلت، واستمرت الحكومة لهذه اللحظة          
ار حماس وحكومتها، النها القت تأييدا كبيرا، والتفت حولها الغالبية العظمى من ابناء الشعب              الفائت كان عام انتص   

سيستمر تأييد الحكومة، وستتفكك الجهات المحاصرة للحكومـة وللـشعب          " وللعام الحالي، قال ابوليله      .الفلسطيني
 ".الفلسطيني

  25/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

   سرايا القدس في طولكرماالحتالل يغتال مقاوماً من .17
 ناشط في حركة الجهـاد      ه فضل مطلق بالونة من مخيم طولكرم، بحجة أن        المقاوم  الخميس قوات االحتالل اغتالت  
ن الشهيد أصيب بعيار ناري أسفل الظهر، وأن اإلصابة لم تكن خطيرة،            أوقالت مصادر طبية فلسطينية      .اإلسالمي

وكانت قـوات    . هو الذي أدى إلى استشهاده، إثر إصابته بكسر في عنقه          مشيرة إلى أن السقوط من الطابق الثاني      
 علـى    مـشدداً  كبيرة من جيش االحتالل، داهمت منزل الشهيد، في حي األقصى شمال طولكرم، وفرت حـصاراً              

وزعمت قوات االحتالل، أن الشهيد أصيب برصاصة، عندما أطل برأسه مـن نافـذة               ,المنزل والمباني المجاورة  
فـي   سرايالوأعلنت سرايا القدس، أن الشهيد بالونة، كان القائد الميداني ل . ما أدى إلى سقوطه وكسر عنقه المنزل،

سرايا أن جنود االحتالل أطلقوا النار على بالونة، ومن ثم ألقـوه مـن              الوأكدت   .منطقة الشعراوية شمال طولكرم   
بته، مؤكدة أنه حين سقط علـى األرض فـي          الطابق الثاني على األرض، وعمدوا إلى إعدامه عن طريق كسر رق          

وأكدت المصادر الطبية الفلسطينية، أن جنود االحتالل، منعوا سيارات اإلسعاف مـن             .البداية كان على قيد الحياة    
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الوصول إلى مكان الشهيد لتقديم اإلسعاف له، ولم يسمحوا باالقتراب منه إال بعد نحو ساعتين، بعد انسحاب جيش                  
كما أصيب عبد اهللا بالونة، شقيق الشهيد في ساقه برصاص قوات االحتالل التـي قامـت                 .نطقةاالحتالل من الم  

  .باعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة
  25/1/2007قدس برس 

  
   في غزة من شهداء األقصىشطاًا ننقتلويمسلحون  .18

 نـه ولو مستشفى أ  كد مسؤ أو .قصى في غزة في وقت مبكر الجمعة       في كتائب شهداء األ    شطاًا قتل مسلحون ن   :غزة
ن أوقال سكان محليـون   ".هبإعدام " التنفيذيةقوةالواتهمت حركة فتح   .طالق الرصاص في شمال قطاع غزة     إقتل ب 

 وكانوا يريدون استجوابه فيما يتصل بانفجار قنبلـة علـى جانـب             ،شطا طوقوا منزل الن   التنفيذيةقوة  العضاء في   أ
ن مسلحين مـن فـتح      أ شهود وفي وقت الحق أفاد   .  إطالق النار   أدت لمقتل عنصر من التنفيذية، ثم وقع       الطريق

  .خطفوا ستة ناشطين من حماس في بلدة بيت الهيا بشمال قطاع غزة
  26/1/2007رويترز 

  
  التعمير منطقة ىلإ بدخول الجيش اللبناني ان ترحب وحماسفتح .19

بو أ فتح في لبنان سلطان      رحب مسؤول حركة  :  يو بي آي    نقالً عن  صورمن   26/1/2007القدس العربي   أوردت  
بـو العينـين،    أواستنكر   .مخيم عين الحلوة في صيدا    ل المجاورة منطقة التعمير    ىلإالعينين بدخول الجيش اللبناني     

ـ إوعـز   أنـه   أوقال   . كانت تتمركز في التعمير     التي طالق نار من جانب جماعة جند الشام      تعرض الجيش إل   ى ل
  .ند الشام بالتمدد نحو مخيم عين الحلوةمناصري الحركة والمنظمة عدم السماح لج

قال مسؤول حركة حمـاس فـي        : رئيفة المالح  نقالً عن مراسلتها في جنوب لبنان      26/1/2007عكاظ  وأضافت  
 وهذا االنتشار متفق عليه     .لى منطقة التعمير  إنحن نرحب بدخول الجيش اللبناني      ": حمد فضل أبو  أالجنوب اللبناني   

ننا نعمل مع كافة الفعاليات     إ": ضافأو. "خيرة التي شهدها لبنان أخرت هذه الخطوة      اث األ حدن األ أال  إ ،منذ شهرين 
الجيش من حقه   "ن  ألى  إ  مشيراً ،"منياللبنانية في المدينة والقوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة لضبط الوضع األ           

  ."غلبية لبنانيةأقطنها تالدخول واالنتشار في هذه البقعة التي 
  

  اإلتفاق مع المتطرفين ال يؤدي إلى شيء: عباس لفنييل .20
، إن اقالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، في دافوس في سويـسر        : 25/1/2007 48عرب  ذكر موقع   

المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية يجب أن تكون مالصقة لرؤية إقامة دولتين تعيشان إلى جانب بعضهما البعض،               
وفي المباحثات   .فالدولة الفلسطينية ليست وهماً وإنما يمكن تحقيقها      . د للتوصل إلى سالم إقليمي    وهي الطريق الوحي  

شمعون بيريز، طالبت ليفني المجتمع الدولي بدعم من        والتي شارك فيها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس،         
ات بين حركتي حماس وفـتح، قالـت        وفي إشارة من ليفني إلى المفاوض      .أسمتهم بـالمعتدلين في الشرق األوسط    

لرئيس السلطة، محمود عباس،  أنا أتوجه إليك بالقول إن اإلتفاق مع عناصر متطرفة لن تؤدي إلى شـيء، بـل                     
   .يؤدي إلى جمود آخر

ونقلت وكاالت األنباء عن أبو مازن قوله إن اتفاق السالم يدعم المعتدلين في المنطقـة، ويـساعد فـي محاربـة                     
وقال أبو مازن في إشارة إلى حركة حماس بدون تسميتها باإلسم، إنه في حـال                .باقي أنحاء العالم  المتطرفين في   

رفضها احترام اإلتفاقيات التي وقعت من قبل منظمة التحرير أو اإلتفاقيات التي توافق عليها الدول العربية، فسوف                 
ي برنامجها التزاماً باإلتفاقيات التـي تـم    وأضاف أن الحكومة الفلسطينية يجب أن تشمل ف       . تجري انتخابات جديدة  

إذا لم نستطع إقامة مثل هذه الحكومة، فسوف تجري         : وقال. التوقيع عليها من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني       
  .إنتخابات مبكرة يقرر فيها الفلسطينيون القيادة والبرامج

حور حول مسألتي الالجئين والحدود، حيث قـال        وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن الخالف بين أبو مازن وليفني تم         
أبو مازن إنه ال حاجة لقرارات جديدة، وأنه يجب الدفع بالعملية السياسية على أساس القرارات السابقة، وبحـسب                  
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كما تطرق إلى الوضع اإلقتصادي الصعب في الـضفة         . أقواله هناك حاجة إلى تسوية شاملة وخالقة وغير جزئية        
  .، وطالب بتقديم المساعدات للشعب الفلسطينيالغربية وقطاع غزة

ومن جهتها قالت ليفني إن حل قضية الالجئين الفلسطينيين ستكون فقط في إطار الدولة الفلسطينية، حيث قالت إن                  
الدولة الفلسطينية هي البيت القومي للفلسطينيين، سواء للذين يعيشون في المناطق أم خارجهـا، بمـا فـي ذلـك                    

أمـا   .بها فإن الدولة الفلسطينية هي الحل القومي للفلسطينيين والحل الوحيد لالجئين الفلـسطينيين            وبحس. الالجئين
وفي المقابل رفـضت مبـدأ      . بالنسبة لحدود الدولة الفلسطينية فقد قالت ليفني إن ذلك سيكون موضوع المفاوضات           

كن هناك أي عالقة بين الضفة الغربيـة         لم ي  1967العودة إلى حدود الرابع من حزيران بقولها إنه في إطار حدود            
وأضافت ليفني أنه يتحتم على الدولة الفلسطينية القبول باإلتفاقيات السابقة، واإلعتراف بحق إسرائيل              .وقطاع غزة 

كما طالبت المجتمع الدولي بتقديم المساعدة في هذا المجال من خالل منـع وصـول               . في الوجود وإدانة اإلرهاب   
  . صر المتطرفة وتقديم الدعم للعناصر المعتدلةاألموال إلى العنا

 كيلومتر في المنطقة    500كما جاء أن شمعون بيريز أعلن في المنتدى عن موافقة إسرائيلية أردنية فلسطينية بفتح               
وطالب المشاركين في المنتدى بالقدوم إلى المنطقة واإلستثمار في السياحة والزراعة           . الحدودية كمشروع اقتصادي  

كما أعلنت ليفني أنها اقترحت عقد مباحثات المنتدى اإلقتصادي القادم في إسرائيل في العـام               . والتكنولوجياوالري  
 -ومن جهته أعلن كالوس شواب رئيس المنتدى عن اإلستعدادات األخيرة إلقامة مجلس أعمال إسـرائيلي              . 2008

  .فلسطيني
ت، باإلضافة إلى نائب وزير األمن اإلسـرائيلي،        كما حضر المنتدى اإلقتصادي مستشار أبو مازن، صائب عريقا        

أفرايم سنيه، اللذان صرحا للصحافيين بأن اتفاق السالم حيوي من أجل بناء حلف بين المعتـدلين فـي المنطقـة                    
 شهراً مـن أجـل      18ونقل عن سنيه قوله سوف تستغرق صياغة المبادئ ستة شهور، باإلضافة إلى              . المتنازعة

ال نستطيع القيام بذلك عـن طريـق الحـوار          " بقوله   ،وأضاف أن هناك حاجة إلى وساطة     العمل على التفاصيل،    
  ."المباشر، ورغم أن تلك هي الطريقة األفضل، إال أننا بحاجة إلى دعم ومساندة إقليمية ودولية

ليزا ومن جهته أشاد صائب عريقات بما أسماه الجهود األخيرة التي بذلتها وزيرة الخارجيـة األمريكيـة، كونـدا                 
  .رايس، من أجل الدفع بالعملية السياسية ووصفها بأنها عملية جداً

وأضـاف أن الالجئـين     . وقال شمعون بيريز إن الفجوة بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن الحدود صـغيرة جـداً             
  ..الفلسطينيين سوف يعودون إلى الدولة الفلسطينية، في حين يصل اليهود إلى إسرائيل

اعرب الرئيس عباس عن استعداده للبدء بمفاوضات سالم : اف بنقالً عن  26/1/2007بي القدس العروأضافت 
وقال آن االوان لحشد كل الطاقات  .مع اسرائيل اليوم قبل الغد، واصفا الظروف بأنها مناسبة الستئناف الحوار

واضاف ان البطالة  .ت جادةالخيرة لنجعل من السالم حقيقة في االرض المقدسة، ولنبدأ اليوم قبل الغد في مفاوضا
يعيشون في % 51من اهالي غزة تحت خط الفقر، منهم % 79 معدالت غير مسبوقة حيث يعيش ىوالفقر وصال ال

  .فقر شديد، والنسبة نفسها تقريبا في الضفة الغربية
  

 الكنيست يوافق على طلب كتساف تعليق مهامه .21
لجنة الشؤون الخارجية أن : مواسي ووكاالتحسن  عن القدس المحتلة من 26/1/2007المستقبل  ذكرت

 صوتا على طلب الرئيس موشيه كتساف التوقف عن ممارسة مهامه لمدة ثالثة 13 وافقت امس بأغلبية ،البرلمانية
وتتألف لجنة الشؤون البرلمانية من  .اشهر بعد قرار المدعي العام توجيه االتهام اليه باالغتصاب والتحرش الجنسي

وقالت المستشارة القانونية للكنيست نوريت الستين انه يجدر . ن احزاب الغالبية والمعارضة عضوا يمثلو25
 .بالرئيس االستقالة لكنها اعتبرت ان اعفاءه موقتا من مهامه يبقى في اطار المنطق

 له وفي هذا السياق وفي إطار ردود الفعل، اتهم مقربون من كتساف بنيامين نتياهو بالوقوف وراء كل ما يحدث
وفي المقابل نفى مقربي نتنياهو تلك اإلتهامات على الرغم من أن بعض . اآلن بعد إعالن المدعي العام للدولة

 .النساء اللواتي تقدمن بشكوى ضد الرئيس لهن ارتباطات بشكل أو بآخر بعالقات كهذه مع أعضاء مركز الليكود
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معاريف ان اكثر من ثلثي االسرائيليين يؤيدون وأظهر استطالعان للرأي نشرتهما صحيفتا يديعوت احرونوت و
على التوالي % 40.4 و45 الذي حصل على تأييد زوبين المرشحين لخالفة كاتساف شيمون بيري .استقالة كتساف

 22من االسرائيليين في استطالعي الرأي، يليه في المرتبة الثانية الحاخام اسرائيل مئير الو الذي حصل على تأييد 
ويأتي بعدهما ريوفن ريفلين النائب عن الليكود ورئيسة البرلمان السابقة كوليت افيتال  .السرائيليينمن ا% 25.1و

غير ان عددا كبيرا  .النائبة عن حزب العمال، متقدمة على رئيسة البرلمان داليا يتسيك التي ستحل محل كاتساف
 .وساط النيابيةمن المعلقين يرجح فوز ريوفن ريفلين بسبب عالقاته الكثيرة في اال

سربت اوساط قريبة من رئيس الحكومة اولمرت انه : اسعد تلحمي عن الناصرة من 26/1/2007 الحياة وأضافت
 سيصوتون هذه المرة 11 الـ "شاس"وثمة أنباء عن ان نواب حركة . سيدعم ترشيح بيريز وسيرمي بثقله النتخابه

  .لبيريز بعد أن فضلوا كتساف في المرة السابقة
  

  آالف شيكل10دة راتب كاتساف زيا .22
أقرت لجنة المالية البرلمانية رفع أجور كبار المسؤولين في إسرائيل ومن بينهم الرئيس : خلف خلف من رام اهللا

وبخصوص هذا الموضوع قال .  ألف شيكل46كتساف بعشرة آالف شيكل، ليصبح أجره الشهري أكثر من 
ة راتبه على غرار باقي المسؤولين، وأنه ما زال بريئاً ما لم إن من حق رئيس الدولة أن يحظى بزياد: كتساف

 .تثبت إدانته
  25/1/2007موقع ايالف 

  
  فضيحة كتساف تشغل اإلسرائيليين لليوم الثالث .23

من لم يقترف منكم جرما مماثال، فليرِم       "، و "يا للعار والشنار، هؤالء زعماؤك يا اسرائيل      ":  اسعد تلحمي  –الناصرة  
الرائحـة الكريهـة المنبعثـة وصـلت الـى      "، و"السمكة فاسدة من الرأس   "، و "يا لشماتة أعدائنا  "، و "كتساف بحجر 

... مجموعة من األغبياء والهاذين تحكمنا    "، و "مثل هذا الحجم من الفساد لم تشهده اسرائيل في تاريخها         "، و "الكنيست
ل االعالم العبرية على االنترنـت، علـى        هذه عينة من ردود الفعل الشعبية على مواقع وسائ         ."هذا قدرنا كما يبدو   

تداعيات فضيحة الرئيس كتساف والتي بقيت لليوم الثالث على التوالي تستأثر من دون غيرها بأضـواء االعـالم                  
  .واهتمامات عموم االسرائيليين

  26/1/2007الحياة 
  

  إهمال الجيش سبق مسؤوليتي: بيرتس أمام لجنة التحقيق .24
ه أمام لجنة فينوغراد أن الجيش اهمل بشكل خطير في جميع جوانبه، قبل أن يتولى               ادعى عمير بيرتس، في شهادت    

وادعى ان االهمال الشديد للجيش وقع قبل أن يتسلم مهام منصبه، وأنه من اللحظـة التـي                 ،  منصب وزارة الدفاع  
ظهـرت فـي    دخل فيها وزارة الدفاع وبعد اندالع الحرب عمل بنشاط ليحث إصالح المشكالت المركزية التـي                

وتطرق بيرتس الى عملية اتخاذ القرارات في اثناء الحرب، وادعى بشكل عام انه وافق علـى توصـيات                  . سياقها
  .القيادات المهنية في الجيش وجهاز األمن، وسمح للجيش بحرية عمل كاملة

  26/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

 واشنطن خائبة األمل من الجيش اإلسرائيلي بسبب حرب لبنان .25
 النقاب عن رسالة استثنائية نقلها مسؤولون ،اليوم،كشف مصدر سياسي إسرائيلي كبير : ف خلف من رام اهللاخل

كبار في اإلدارة األميركية مؤخرا لمحافل سياسية رفيعة المستوى في تل أبيت مفادها أن اإلدارة األميركية خائبة 
لمسؤولون بأن نتائج الحرب من شأنها أن تجعل من والمح ا. األمل من الجيش اإلسرائيلي في حرب لبنان الثانية

 . الصعب إدارة العمليات العسكرية المستقبلية للدول الغربية في الشرق األوسط
  25/1/2007موقع ايالف 
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 يجب اتّخاذ القرار المناسب: إسرائيل تخشى سقوط السنيورة .26
محاولة حزب اهللا إسقاط " على ما سماه ، أمسعقّب رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، تساحي هانغبي،

ايران وسوريا تحاوالن إسقاط الحكومة الشرعية في لبنان، ما يؤدي الى تغييرات على "، قائالً ان "الحكومة اللبنانية
من ناحية اسرائيل مدعى "وأوضح أن ذلك يشكل  ."الحدود الشمالية، وعلى اسرائيل ان تتخذ القرارات المناسبة

كبير، فإذا سقطت الحكومة اللبنانية بالفعل، فإن معنى ذلك بالنسبة إلينا تغيير متجدد للوضع على الحدود، للقلق ال
 باتخاذ اسرائيلوزيادة في األخطار التي عرفناها على مدار السنوات الست األخيرة، وبالطبع من شأن ذلك إلزام 

حكومة فؤاد السنيورة، سواء بشكل إيجابي أو وربط هانغبي تطورات األمور برئيس ال ."قرارات بمرور الوقت
إذا بقيت الحكومة اللبنانية، فستبقى حكومة سيادية قوية تعمل كما يجب، ومعنية بحفظ وقف إطالق "سلبي، وقال 

النار، وإذا تقوضت الحكومة وسقط وغاب السنيورة، الذي يقود دفة األمور، فيتوقع حدوث تطورات سلبية على 
 ."األغلب

  26/1/2007 اللبنانية األخبار
  

  ازدياد جرائم اغتصاب المجندات اإلسرائيليات .27
 عن أن جرائم االغتصاب التي تتعرض لها مجندات الجيش تزايـدت فـي              ، أمس ،كشف تقرير عسكري إسرائيلي   

 وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة هاآرتس أنه فـي عـام            .  من العام الماضي بصورة ملحوظة     ىالستة أشهر األول  
  2005   مقارنة بست حاالت في عـام       ,  خارج الخدمة   18  تعرضت عشر مجندات لالغتصاب أثناء الخدمة و        2006 
    .  جريمة خارج الخدمة 13 و

  26/1/2007األهرام المصرية 
  

 على جيش االحتالل وقف العمليات الخاصة لجنود متنكرين كفلسطينيين: بتسيلم .28
االسرائيلي الى وقف عمليات الوحدات الخاصة لجنود متنكرين بلباس  الجيش ، في بيان لها،دعت منظمة بتسيلم

وذكرت المنظمة في بيانها ان احدى هذه العمليات  .معتبرة انها خطرة على المدنيين الفلسطينيين, فلسطينيين
بة اصا, ما ادى الى مقتل اربعة مدنيين فلسطينيين واصابة اربعين اخرين، تحولت الى حادث مؤسف في رام اهللا

واكدت المنظمة ان هؤالء الرجال االربعة من المارة لم يكونوا مسلحين وان اللجوء الى مثل  .عشرة منهم خطرة
 .هذه الوحدات الخاصة يخالف قوانين الحرب

  25/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  

  بين اليهود % 22 و48نسبة الفقر بين عرب  % 60 .29
ان االجتماعي الرسمية في إسرائيل أمس ان نسبة الفقر في العام دلت معطيات الفقر التي نشرتها مؤسسة الضم

وقال التقرير ان في  .المنتهي بقيت تراوح مكانها بتحرك طفيف إلى األعلى وبنسبة اقل من التكاثر السكاني
من مجمل السكان، في حين ان نسبة % 22 مليون نسمة دون خط الفقر، وهم يشكلون حوالي 1,63إسرائيل اليوم 

ويعتبر من هو دون خط الفقر  . ألف نسمة775، وهم %35قر بين من هم دون الثامنة عشرة من العمر حوالي الف
 . دوالرا في الشهر، أو عائلة من أربعة افراد وتتقاضى اقل من ألف دوالر420من يعيش وحده ويتقاضى دون 

إال أن  .ئلة فيها شخص واحد يعمل ألف عا175 آالف عائلة تعيش دون خط الفقر، منها 404ويقول التقرير ان 
نسبة الفقر في إسرائيل ليست متساوية بين مختلف القطاعات، ففي حين تبلغ نسبة الفقر بين األوالد واألطفال 

من العائالت اليهودية دون % 18، فيما تعيش %22، وبين اليهود %60 تصل إلى 48، فإنها بين فلسطينيي 35%
  .من مجمل العائالت العربية% 45 إلى 48دى فلسطينيي خط الفقر، وترتفع هذه النسبة ل
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  26/01/2007الغد األردنية 
  
  

   ازداد تمسكهم بعروبتهم48االسرائيليون فقدوا الثقة بمؤسساتهم وفلسطينيو  .30
كشفت دراسة جديدة عرضت ضمن مؤتمر هرتزليا السابع لألمن والمناعة القومية            : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

وأظهرت الدراسة التـي    . أمس، أن العدوان على لبنان تسبب في انخفاض اعتداد االسرائيليين بكيانهم          الذي اختتم   
 في المائة من االسـرائيليين      64أفرايم ياعر وأفرات بيلغ من معهد السياسات والشؤون االستراتيجية أن           . أعدها د 

لت الدراسة إن الجيش خيب آمـال اليهـود         وقا .2006 في المائة في العام      88يشعرون بالفخر حيال الكيان مقابل      
 في المائة مـنهم إنهـم       89وفيما قال    .عقب قيامه بإخالء مستعمري جوش قطيف بعد العدوان الخائب على لبنان          

 71يفضلون المواطنة االسرائيلية، أشارت الدراسة إلى تآكل التزامهم بها وبتشجيع أوالدهم للعيش في البالد مـن                 
  .المائة في 64في المائة إلى 

 في المائة من االسـرائيليين      77وقالت الدراسة التي عرضت في مؤتمر هرتزليا المعروف بالتوجهات اليمينية أن            
 في المائة منها إن الحالة االقتـصادية هـي          32أبدوا رغبة في البقاء في الكيان أما البقية التي تفضل الهجرة فقال             

 في المائة قالوا إنهم يتطلعـون       10ي الهجرة، إن الفساد يقلقهم مقابل        في المائة من الراغبين ف     26السبب، فيما قال    
وأكدت الدراسة أن العدوان الخائب على لبنان أضعف منسوب الثقة بالحكومة، حيث قـال               .ألفق جديد في حياتهم   

  . في المائة إن الثقة تزعزعت بالحكومة والقوى األمنية والصحافة57
 في  70 المثقفين واألكاديميين في اسرائيل للتجند ساعة الحرب شهد تراجعا من            وبينت الدراسة أن استعداد أوساط    

  . في المائة64 إلى 2006المائة عام 
 في  59 في المائة مقابل     55كما أظهرت الدراسة تراجع نسبة المشاعر الوطنية لدى الشرائح الشبابية، حيث أبدى             

ونوهت الدراسة بـأن المتـدينين األصـوليين         .حرب المقبلة المائة العام الماضي استعدادهم للتجند في الجيش ولل       
الشرقيين هم األقل وطنية في المجتمع االسرائيلي، الفتة إلى انخفاض جاهزيتهم للتضحية وازدياد تأييدهم لـرفض                

ء  هم األقل انتما   1990وأكدت الدراسة أن المستعمرين الجدد القادمين للكيان منذ          .الخدمة العسكرية لدواع ضميرية   
  .ووطنية من بين االسرائيليين

وخلصت الدراسة إلى استنتاج مفاده أن المجتمع االسرائيلي يربط بشكل مباشر بين اخفاقـات القيـادة ومنـسوب                  
المناعة القومية لديه، لكنه غير مستعد للتنازل عن االلتزام ب اسرائيل كدولة وكبالد أو عن قيم ورموز الوطنيـة                   

 في المائة من االسرائيليين يعتبرون أنفسهم وطنيين، ونوهت بـأن هـويتهم             67ة إن   وقالت الدراس . بسبب الفساد 
  .ية أقوى من االسرائيليةداليهو

 في  85 إن العدوان على لبنان أضعف روابطهم بالكيان، وقال          48 في المائة من فلسطينيي      41ووفقا للدراسة قال    
ة تراجع كبير في نسبة من كـانوا يعتبـرون أنفـسهم            المائة إنهم يعرفون أنفسهم كعرب وكفلسطينيين، مع مالحظ       

  .اسرائيليين
  26/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تحذير من إسقاط حق عودة الالجئين الفلسطينيين .31

حذر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين من عواقب بعض التحركات الدولية الهادفة إلى إسقاط حق               : القاهرة
 ودعا األمانة العامة للجامعة العربية والدول األعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودهـا             ،العودة لالجئين الفلسطينيين  

على الساحة الدولية وفي األمم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدوليـة ووفقـا لمبـادرة الـسالم                    
 علـى   ،ن وسوريا ولبنان   مندوبي فلسطين ومصر واألرد    ، حيث شارك كال من    وأكد في ختام أعماله أمس     .العربية

 وعاصمتها القـدس    67التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي الفلسطينية التي احتلت عام             
الشريف، مشددا على عروبة القدس وعلى عدم شرعية اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إالى ضمها وتهويدها وتغيير               
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 وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية اإلسرائيلية الرسـمية وغيـر الرسـمية             ،طبيعتها الجغرافية والديموغرافية  
  . الرامية إلى إعالنها عاصمة لدولة إسرائيل

  26/1/2007الوطن السعودية 
  

   ألفاً  260 وسكانها 48 داخل اراضي  مهجرةيةقر 280 :سليمان فحماوي .32
لدفاع عن حقوق المهجرين داخل المناطق المحتلة عام         الناطق الرسمي باسم جمعية ا     شارا : أمين أبو وردة   -نابلس  

 إلـى أن عـدد      ، خالل ندوة نظمها مركز حق العودة الثقافي بنابلس بالتعاون مع وزارة شـؤون الالجئـين               ،48
 ألف مهجر يسكنون في وطنهم وحرموا من العـودة إلـى بلـداتهم              260-250المهجرين في الداخل يبلغ ما بين       

  . قرية فلسطينية280د القرى المهجرة ا يبلغ عد فيم.األصلية
  26/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الشاباك وأعتقله أمريكا رحلتهإسرائيل تفرج عن فلسطيني  .33

 عن فواز ضمرة الذي تم ترحيله من الواليات المتحدة في            االسرائيلي، أفرجت المحكمة العسكرية في سجن الجلمة     
كان إماما في مسجد    يشار إلى أنه    .  اإلسرائيلي الشاباكورها إلى جهاز    رحلة جوية سرية إلى األردن التي سلمته بد       

وقد جاء قرار اإلفراج عنـه      . في كليفالند بوالية أوهايو األمريكية، وكان معتقال بتهمة تجنيد أموال لحركة الجهاد           
  .بموافقة الشاباك لعدم توفر األدلة ضده

  25/1/2007 48عرب
  

 جتي أسيرين وفتى االحتالل والمستوطنون يخطفون زو .34
 اعتقلت قوات االحتالل في بلدة بيت عوا قضاء الخليل مواطنتين فلسطينيتين، :ـ ماهر إبراهيم والوكاالت رام اهللا

أقدم مستوطنون على خطف فتى من بلدة حزما من جهة أخرى و .وهما زوجتا أسيرين لدى سلطات االحتالل
 . لسكاكين قبل أن يخلو سبيله وهو فاقد الوعيشمال شرق مدينة القدس واعتدوا عليه بالضرب وبا

  26/01/2007البيان اإلماراتية  
  

  اعتقال عشرة مواطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية  .35
 مناطق متفرقة من الـضفة      استمرت قوات االحتالل في حمالت االعتقال التي تقوم بها في         :  رامي دعيبس  –جنين  

وما تزال قوات االحتالل تشدد من حصارها        .ن ونقلتهم إلى جهة غير معلومة     حيث اعتقلت عشرة مواطني   الغربية،  
 ما يضطر المواطنين لسلوك طرق جبلية       ،حركةالعلى البلدات والقرى المختلفة بوضعها الحواجز االحتاللية وتمنع         

  .ووعرة من اجل الوصول إلى أعمالهم أو منازلهم
  26/1/2007 48عرب

  
   على قوارب الصيادين في قطاع غزة زوارق اإلحتالل تطلق النار .36

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن زوارق اإلحتالل الحربية أطلقت النار، بشكل كثيف ومباشر تجاه               : ألفت حداد 
وأفاد شهود العيـان أن أحـد        .بشكل مفاجئ وعشوائي  ،  قوارب الصيادين مقابل شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة        

  .ذلكتم تدميره نتيجة قوارب اشتعلت فيه النيران وال
  25/1/2007 48عرب

  
  نشطاء سالم يقومون بحملة إلثبات مسؤولية اسرائيل عن مقتل طفلة فلسطينية .37

 بمـساعدة منظمـة      عبير العرامين التي قتلت برصاص حرس الحدود االسرائيلي في القدس،          نشرت عائلة الطفلة  
 أن يكون سـبب     نافياصاصة مطاطية في رأسها،      قتلت جراء ر   هابتسيلم تقريرا صادرا عن طبيب شرعي، يؤكد أن       
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أجرت تحقيقـا     بتسيلم كانتو.  ذلك  االسرائيلية بينما تنفي الشرطة العسكرية   . الوفاة قنبلة صوتية أو أي سبب آخر      
   .سرائيليةرواية االلل حصلت من خالله على روايات مناقضةفي ساحة الجريمة 

 للطفلـة أنحاء مدينتي القدس وتل أبيب ملصقات عليها صـورة          نشطاء سالم علقوا في     يشار على هذا الصعيد أن      
المبتسم على الملصق سيدرك    ها   كل من يرى وجه    ، أن    بيانا جاء فيه   وا وأصدر ،كتب عليها قتلة عبير إلى القضاء     

  .الفلسطيني له وجه" العدو"أن 
  26/1/2007 48عرب

  
   للشعب الفلسطيني محطة أخرى من محطات اإلذالل االسرائيليحاجز الباذان: نابلس .38

لم تمر أيام معدودة على فتح الطريق أمام الفلسطينيين إلى مدينة نابلس عبر المنفذ الوحيـد، وهـو                  : رامي دعيبس 
ـ حاجز الباذان، حتى جعلته قوات االحتالل محطة جديدة من محطات اإلذالل ل      شعب الفلـسطيني تحتجـز عليـه    ل

  . بأشكال متفرقةالمواطنين لساعات طويلة وتتلذذ في التنكيل بهم
  25/1/2007 48عرب

  
  تحويل المسجد الكبير في بئر السبع إلى متحف ثقافي رفض  .39

تحويل المسجد الكبير في مدينـة      ب ها، والذي يرفض بموجبه اقتراح     االسرائيلية قدم مركز عدالة رده للمحكمة العليا     
ير عن الجوانب المختلفـة لحـضارة       بئر السبع إلى متحف لثقافة اإلسالم وشعوب الشرق، بشكل يضمن تقديم تعب           

اإلسالم، بحسب اإلعتبارات المهنية لمديري المتحف، وبشكل يتماشى مع التشريعات التي تتصل بالمتـاحف فـي                
  .إسرائيل

  26/1/2007صوت الحق والحرية 
  

 السورية- فلسطيني عالقون في العراء على الحدود العراقية600: تحقيق .40
 كم شرق دمشق وعلى الحدود العراقية السورية ينتصب مخيم التنف، ليضم 270على بعد : دمشق –ايمان عثمان 

اقتلعوا عنوة من بيوتهم .  امرأة والباقي رجال وشيوخ170 طفال، و150 منهم ،ثالثمائة واثنين وخميسن نسمة
 عليهم هم في العراق، هربا من الموت المجاني الذي يالحقهم، ليحشروا في تسعين خيمة جادت بهالوأماكن عم

بال رعاية واطفالهم للعام الثاني على التوالي بال دراسة أو تعليم والمفوضية العليا لالجئين، رجالهم بال عمل، 
.  في فلسطينهم وأجدادئهم أرض اباهمال فرق بين االحتالل الصهيوني الذي سلب لسان حال أحدهم، أن .صحية
 كم الى الشمال 260اما مخيم الهول فإنه يبعد  .ع الثمن وكأن قدر الفلسطيني ان يدف، في العراقونهعانيوما 

 - 19 شاباً تتراوح اعمارهم بين 31 امرأة، و88 طفالً، و 131 نسمات منهم 307 يضم هو و،الشرقي من دمشق
 عاماً وما تبقى هم من الرجال والشيوخ، موزعين على خمسة وستين بناء قامت المفوضية العليا لالجئين 30

مخيم فهي ان هناك مجموعة كبيرة من الشباب نتيجة حالة الفراغ التي ال المسألة األشد خطورة في أما .ببنائها
يعانون منها قد قاموا بتقديم طلبات هجرة الى بعض الدول االوروبية وعمدوا على مخاطبة سفارات هذه الدول 

جدير ذكره ان المفوضية العليا لالجئين ومن ال .وقد جاءت الموافقة لثالث عائالت من اسبانيا .الستقبالهم كالجئين
 من حيث تقديم المستلزمات الضرورية  سكان المخيموبعض القوى الفلسطينية واللجان األهلية تقوم بمتابعة أوضاع

 132كم يوجد فيه 6المخيم اآلخر الذي يوجد في األراضي العراقية ويبعد عن مخيم التنف أما . كالغذاء والدواء
 وعدم قدرة أهله على التواصل مع العالم الخارجي والمعلومات عن سكانه قليلة فحياتهم هعزل وبسبب ،فلسطينيا

وهكذا يصعق المرء حين يشعر ان ما يراه في هذه المخيمات هو نتاج . بائسة وصعبة وينتظرون الحل لمأساتهم
  .القرن الحادي والعشرين نتاج زمن الكذب والزيف والرياء

  26/1/2007عكاظ 
  

  .. سلطة برأسين فماذا نعمل؟؟ : للصحافيين في أريحامؤتمر  .41
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نحو إعالم فلسطيني "لبى قرابة مئة صحافي فلسطيني دعوة شبكة أمين اإلعالمية للمشاركة في مؤتمر : أريحا
على المؤتمر، كما أثرت على  األجواء الخطيرة التي تعيشها األراضي الفلسطينيةوقد انعكست  ".مهني وديمقراطي

وتعبيراً عن مأساة المصورين الصحافيين قام مصور بإلصاق صور جدرانية في قاعة المؤتمر بينها  .هكلمة منظم
كما ،  وقد لفت إنتباه الحضور غياب الصحافيات السلوادي، وأسامة العروريفاديالمصوران الجريحان صورة 

 هاني المصري أن تقوم وسائل وفي الجلسة األولى طالب المحلل السياسي .غاب نقيب الصحافيين نعيم الطوباسي
اإلعالم بمقاطعة المحرضين وعدم نشر صورهم أو إخبارهم وطالب الصحافيين إنشاء قائمة سوداء للمحرضين 

فقال إن اي تنظيم او جماعة اسالمية تعتدي على ، أما رئيس تحرير وكالة معا .والمعتدين على وسائل اإلعالم
 أن هناك ظاهرة إنتماء الصحافي أشار إلىو. ثق بخطابها السياسيالصحافيين هي جهة ال تثق بنفسها وال ت

 وكأن القنوات أو وكاالت األنباء أصبحت أحزاباً بحد ذاتها ويمنع توجيه ،األيديولوجي للمحطة التي يعمل بها
برأسين  إن لدينا سلطة ،أما وليد العمري، فحاول تشخيص الواقع بقوله .اإلنتقادات ضدها بينما هي تنتقد كل شيء

وطالب بإعادة هيبة القانون كما إقترح أن يقوم قادة اإلعالم الفلسطيني بالجلوس مع . ولكنها من دون عقل واحد
باسم أبوسمية حول تساءل وفي الجلسة الثالثة . نخبة السياسيين وأصحاب مفاتيح الحكم لضمان حرية الصحافة

ن بقاء اإلعالم الرسمي ضرورة للرد على أل ،د بالرفضالبرغوثي رحافظ  ، إال انأهمية خصخصة اإلعالم العام؟
 .راوية اإلحتالل

  25/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

 فلسطيني يجسد الوحدة الوطنية في بيته من خالل ابنائه: تحقيق .42
العمل الوطني  اب لخمسة ابناء وثالث بنات يمثلون كافة فصائلفلسطيني  ابو محمود : محمود برهم-نابلس

حقق ما لم يستطع وهو قد  . لليوم الذي يتجاوز فيه الجميع االزمات التي تهدد حاضرهم ومستقبلهمويتطلعون
 الفلسطينيةفصائل التحقيقه رجال السياسية على االقل حتى اللحظة، عندما أصر على ان يحضر جميع ممثلي 

رفض رفضا قاطعا السماح بتعليق   كما أنه.، بعد قضاء عامين في سجون االحتاللاالفراج عنهالستقبال نجله اثر 
، وجعل سواعد أبناء فتح وحماس والشعبية والديمقراطية تتحد مع بعضها البعض لتعلق هالشعارات الخاصة بتنظيم

حول، منزله الواقع غرب مدينة نابلس، الى منظمة تحرير مصغرة يجتمع لقد  .شعارات واعالم الفصائل مجتمعة
الوحدة الوطنية   لم يجسد هذا الرجل.ف فصائلهم ملتفين حول العلم الفلسطينيفيها االخوة االعداء على اختال

 . بصلة النسب التي ربطت أبناءه وبناته بكافة الفصائل دون استثناء أيضاالفلسطينية في هذا العمل فقط بل جسدها
  25/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
 طة الفلسطينية  هي األكبر في تاريخ السل2007موازنة : ابو عيشهسمير  .43

قال د سمير ابو عيشه وزير التخطيط والقائم باعمال وزير المالية للدستور ان الحكومة :  خليل العسلي-رام اهللا 
ملتزمة باتفاقها مع نقابة الموظفين الحكومين حول صرف الرواتب المتأخرة، مشيرا الى تحويل الرواتب الى 

و صباح االحد بصرف تلك الرواتب للموظفين، وتسليم جميع الرواتب البنوك والتي ستقوم بدورها في نفس اليوم ا
واضاف ابو عيشه ان الموازنة العامة  .لموظفي القطاع العام باستثناء موظفى قطاع الصحة الن لهم ترتيب اخر

ن  مليو2562التي قدمتها الحكومة قبل ايام للمجلس التشريعى تعتبر اكبر موازنة في تاريخ السلطة وتصل الى 
من هذه الموازنة تتعلق بالرواتب واالجور، وقال لقد ورثنا تركة ثقيلة من % 50دوالر، مؤكدا ان اكثر من 

 الف موظف، ونوه انه في االشهر التسعة التي 160الحكومات السابقة، حيث وصل عدد الموظفين الى اكثر من 
لعسكري وزيادة رواتب هذا الكادر بشكل  الف موظف كما تم زيادة الكادر ا25سبقت تشكيل الحكومة تم تعيين 

وقال ان الحكومة الحالية قامت بتعيين عدد من الموظفين ، مؤكدا ان هذه التعيينات ضئيلة جدا ال تصل  .كبير جدا
وقال ان الحكومة تمكنت من خفض النفقات التشغيلية  .من مجموع الرواتب واالجور% 1نسبتها الى اكثر من 

لكافة الوزارات، مقارنة مع ما قدم من موازنات من % 40الى % 20بتها ما بين بصورة كبيرة تراوحت نس
واكد ان الحكومة راعت في هذه الموازنة ان تكون النفقات مرشدة ولكن هناك التزامات ال يمكن  .الوزارات
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ون دوالر،  ملي30تجاوزها، مشيرا الى ان مصادر التمويل سيكون نصفها مغطى من االيرادات المحلية اي حوالى 
 . مليون دوالر شهريا70وايرادات المقاصة التي يفترض تحويلها بشكل دورى من قبل االسرائيليين اي حوالى 

 ومليون دوالر ستصل على شكل هبات ومساعدات من عدة جهات وخاصة من 300اضافة الى ان هناك مليار 
 مليون 30 دوالر ولكن في الواقع لم يصل اال  مليون55الدول العربية والتي يفترض ان تحول للسلطة الفلسطينية 

دوالر شهريا اضافة الى االموال القادمة من االتحاد االوروبي والتي تستخدم في اوجه مختلفة حيث يفضل 
 .االوروبيون تسميتها مخصصات

التصاالت في المقابل اكد وزير التخطيط الفلسطيني ان السلطة تعمل على تغطية العجز المحدود من خالل تكثيف ا
الى % 40اننا نتوقع ان يكون العجز في المنح حوالى "لتوفير المساعدات من قبل جهات دولية مختلفة، وقال 

، 2006 مليون دوالر في العام 400وبين ان التقديرات االولية تشير الى ان العجز قد يصل الى حوالى %". 50
مكن القول انه خال تماما فحتى االن بلغ دين هذا مشيرا الى ان صندوق التقاعد يعاني من عجز كبير لدرجة ي

 مليون دوالر، متأمال ان يتم خالل االسبوع المقبل تحويل دفعة الى 250الصندوق في شهر اب الماضى حوالى 
 .هذا الصندوق، اال ان هناك اشكاليات حيث تم استنفاد كل االموال الموجودة فيه من قبل الحكومات السابقة

 26/1/2007الدستور 
  

  وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة صحية في قطاع غزة  .44
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس من كارثة صحية وإنسانية جراء النقص الحاد فـي               :أشرف الهور  -غزة  

توفير عالج مرضي السرطان والكبد والفشل الكلوي والمستلزمات الطبية األساسية بسبب الحصار الذي تفرضـه               
  . معابر قطاع غزةىحتالل علسلطات اال

  26/1/2007القدس العربي 
  

 شبح حرب أهلية يجوب شوارع بيروت ويدفع الجيش إلعالن حظر التجول فيها .45
عاشت بيروت، أمس، يوماً دامياً انتهى : زياد عيتاني  نقالً عن مراسلها في بيروت26/1/2007عكاظ أفادت 

السادسة صباحاً، فقد تحول تضارب باأليدي بين طالب حزب بفرض حظر التجول من الثامنة والنصف مساء إلى 
اهللا وطالب األكثرية في جامعة بيروت العربية بمنطقة الطريق الجديدة، إلى اشتباكات واسعة بالحجارة، اشترك 
بها أبناء المنطقة ومجموعات إضافية من حزب اهللا وحركة أمل قدمت من الضاحية الجنوبية لبيروت، مزودة 

االشتباكات امتدت . سلحة فردية، ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى على األقل وسبعين جريحاً من الطرفينبعصي وأ
إلى بعض األحياء األخرى، وبخاصة عندما حاولت عناصر من حزب اهللا اقتحام دار الفتوى في منطقة تلة 

ار، تدخل على إثره الجيش ليفصل الخياط، فتصدى لها األهالي بالحجارة، وما لبث أن تطور االشتباك إلى إطالق ن
من جهة ثانية أضرم متظاهرون النار في مقر الحزب السوري القومي االجتماعي المعارض في . بين الطرفين

وقالت الشرطة اللبنانية أنه تم إلقاء زجاجات حارقة على . منطقة طريق الجديدة بحسب ما أفاد سكان في المنطقة
الثاني من أحد مباني هذه المنطقة المجاورة للجامعة العربية وسارع عناصر مكاتب الحزب الواقعة في الطابق 

  . اإلطفاء إلى المكان، ونفى شهود سقوط ضحايا ألن مكاتب الحزب كانت فارغة
وإثر االشتباكات أعلن وزير التربية اللبناني خالد قباني إغالق كل المدارس والجامعات في لبنان حتى اإلثنين 

ندعو كل المدارس والجامعات الرسمية والخاصة ) أمس(بسبب األحداث التي وقعت اليوم : " بيانوقال في. المقبل
 ".إلى تعليق الدروس حتى اإلثنين

عادة قطع بعض الطرق الرئيسية     إخبار االشتباكات واندالع الحرائق و    أفور شيوع   : 26/1/2007السفير  وأضافت  
قليمية والدوليـة    ومع بعض العواصم اإل    ت السياسية، داخلياً  طارات وخاصة طريق المطار، تسارعت االتصاال     باإل

جراء مروحة واسعة من االتصاالت مع الرئيس فؤاد الـسنيورة فـي     برزها مبادرة الرئيس نبيه بري إل     أالمعنية، و 
باريس ومع النائب سعد الحريري في الخارج والنائب وليد جنبالط في بيروت وكذلك مع قيادة حزب اهللا وقيـادة                   

عـالم  لى توجيه نداء عبر وسائل اإل     إوسارع بري    . عن عدد من السفراء العرب واالجانب       فضالً ،جيش اللبناني ال
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لـى الفتنـة، وطلـب مـن        إلى التهدئة وعدم جر البالد      إحزاب والقوى في المعارضة والمواالة      دعا فيه جميع األ   
  ."ون ترددعدم الوقوع في فخ الفتنة والعمل على التهدئة بد"مناصري حركة أمل 

علنته قيادة الجـيش    أكثرية على قرار حظر التجول الذي       جرى اتصاالت بفريق األ   أواتفق بري مع السنيورة الذي      
 ،واستثنت منه بعض الحاالت، كما شكّل قائد الجيش العماد ميشال سليمان غرفة عمليات تابع عبرها الوضع ميدانياً                

 وصارمة للعسكريين بعدم التساهل مع السالح والمـسلحين         وامر واضحة أعطيت  أحيث تم تنسيق عمل الوحدات و     
   .دوات ممنوعةأية أطالق النار على كل من يخالف قرار الجيش ومصادرة إو

عالم، تقـضي   ذاعها عبر وسائل اإل   أصدار فتوى   إلى  إبدوره، سارع األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا           
اجب الوطني والديني والشرعي يقول بوجوب الحرص على الـوطن وسـلمه        ن الو إ" :بتحريم القتال الداخلي، قائالً   

، ودعا جميع المواطنين من كل اإلتجاهات والتيارات إلى إخالء الشوارع وضبط الـنفس              "هلي وعيشه المشترك  األ
.  التوتر والهدوء والعودة إلى المنازل واإلنسجام مع كل اإلجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني من أجل إنهاء حالة               

هناك جهات فـي لبنـان ذات       "ن  أ القضاء والجيش إلى التشهير بكل من يستخدم السالح ويطلق النار، وقال             اًيعاد
 وتقتـات   ، إالّ في ظل الفوضى وفي ظل إعادة لبنان إلى الحـرب األهليـة              ال قيمة لها سياسياً     (...)اتّجاه تقسيمي 

ا هو حاضرها، وأنا أريد أن أنّبه بعض التيارات الـسياسية أن ال             وتعيش على الفتنة الداخلية، هذا هو تاريخها وهذ       
مـس أكـد   أن مـا جـرى   أكد نصراهللا أو. "تنجر خلف تلك الجماعات ذات التاريخ الميليشياوي الحربي اإلقتتالي      

 ن هناك من يستقدم القناصين ويحضر في األيام المقبلـة         أالمعلومات التي وصلت للمعارضة يوم الثالثاء الماضي ب       
نكفاء الذي أقدمت عليه بجرأة العديد مـن قيـادات المعارضـة            وهذا هو سبب اال   "لمواجهات مسلحة في الشارع،     

حتى ولو كـان علـى خـالف        " في وجه أخيه اللبناني      واعتبر نصراهللا أن كل من يحمل سالحاً      . "الوطنية اللبنانية 
 تكـن   ي يوجه في الداخل هو سالح إسرائيلي أياً       ن السالح الذ  أسياسي معه أو يطلق عليه النار هو إسرائيلي، كما          

  . "األسباب
لى الوقوف  إبناء العاصمة دعاهم فيها     ألى  إ وجه رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري كلمة           من جانبه 

في وجه محاوالت تحويل بيروت الى خطوط تماس وتفويت الفرصة على المتالعبين بمصير لبنان والمتـضررين                
وناشد الجميع التزام موجبات القانون وتجنب ردات       . ي مبرر النتهاك بيروت   أ، والباحثين عن    3 س نجاح باري  من

ننا سنبقى أبعد الناس عن الميليـشيات وعـن         إ"كد  أجل حماية بيروت، و   أالفعل والمحافظة على رباطة الجأش من       
اللتـزام الحـدود القـصوى    "، ودعا "جهزتهاأومنطق االقتتال ولن نتخلى عن واجبنا في حماية الدولة ومؤسساتها          

منيـة للقيـام    مام الجيش اللبناني والقوى األ    أفساح في المجال    ي استفزاز واإل  ألضبط النفس وعدم االنجرار وراء      
  . "بواجباتها

لى منازلهم واالمتنـاع    إبنداء حار لالنسحاب من الشوارع والعودة       "لى جميع المعنيين    إميل لحود   إوتوجه الرئيس   
وناشد القادة السياسيين التدخل وسحب أنـصارهم مـن      . "ي أعمال من شأنها زيادة مآسي اللبنانيين وعذاباتهم       أعن  

جـالء  إلى المنـاطق المـضطربة و     إمن  عادة االستقرار واأل  إمنية من القيام بواجبها في      الشارع وتمكين القوى األ   
  . ماكن التي تشهد مواجهاتالمحاصرين في األ

 الجميع العـودة    لى تحكيم العقل، مناشداً   إمس  ألى الشوارع   إلحكومة فؤاد السنيورة كل الذين نزلوا       كما دعا رئيس ا   
ميـر سـعود    نه تلقى اتصاال من وزير الخارجية الـسعودي األ        أعلن  أ، و لى الحوار والخروج من الشارع نهائياً     إ

زمـة  يرانية السعودية لحـل األ     اإل ن االمور توحي بالتحسن على خط االتصاالت      أنه شعر ب  أبلغه خالله ب  أالفيصل  
على مين المجلس األ  أمير بندر بن سلطان مع      جراها في طهران األ   ألى نتائج االتصاالت التي     إشارة  إ في   ،اللبنانية

  . جانيييراني علي الرلالمن القومي اإل
ة ضد االحتالل   نه عبارة عن انتفاض   أووصف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط ما جرى في بيروت ب           

يوم الثالثاء،  ) حزب اهللا (نه بنتيجة عملهم    أرسال  يراني وليس ضد الشيعة، وقال للمؤسسة اللبنانية لإل       السوري واإل 
وخص  ."وبيروت ستبقى مدينة مفتوحة ولن تحاصر ولن يحتلها احد        .. كل بيروت انتفضت وبكل شرائحها قالت ال      

مـين العـام   لـى مبـادرة األ  إدورة استثنائية للمجلس النيابي والعودة  لى فتح   إجنبالط الرئيس بري بالتحية ودعاه      
نه يتصرف في   أن المشكلة مع السيد نصراهللا      أوقال جنبالط   . ولها إقرار المحكمة  أللجامعة العربية عمرو موسى و    



  

  

 

  

  |          20ص          |         613: العدد         |         26/1/2007 جمعةال: التاريخ         |

دود لى وضع ح  إ، ودعاه   " عند ريف دمشق   موراًأيصبح م " ولكنه في الموضوع الداخلي      ،الحرب مع اسرائيل كقائد   
ن أنه لن يجـرؤ علـى القـول         أكد جنبالط   أو .."..سود الخ سود والخميس األ  ال سيعود الثالثاء األ   إو"سد  لبشار األ 
ي مكان خارج   أنا جاهز لتناول العشاء معه في       أذا أراد السيد نصراهللا     إ و ،رهابيسد هو اإل  األ"رهابي بل   إنصراهللا  

  ."كهفه
ن الوضـع فـي لبنـان بـالغ         أحداث االخيرة بالقول    لتمان على األ   جيفري في   في بيروت  ميركيوعلّق السفير األ  

جنبية احتلت لبنان لفترات ألى تأجيج الفتنة وهو من يتحالف مع دول         إن هناك من يلعب بالنار ويسعى       أ و ،الخطورة
  . طويلة وبنت ثروات على حساب الشعب اللبناني الذي قال كفى بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري

 حزب اهللا يريد استعمال كل الوسائل لفرض إرادته على الشعب اللبناني، ونـصح حلفـاء الحـزب                  نأوحذر من   
ن التحالف مع حزب اهللا سيؤثر على عالقاتهم ومـصالحهم ولـن            أن يفهموا   أب"وسمى العماد ميشال عون باالسم،      

لحزب يطلبون مساعدتنا ويصعب    من المتحالفين مع ا   "ن الكثيرين   ألى  إ ، مشيراً "فكارهم وتحالفاتهم أنتمكن من دعم    
  ."نهم يتحالفون مع منظمة ال تعمل لمصلحة لبنانعلينا تلبية طلبهم أل

 ألقت قوة من مغاوير الجيش مساء أمس، في منطقة المدينة الرياضية، القبض :26/1/2007المستقبل وجاء في 
وتم تسليمهما إلى مخابرات . قنصعلى قنّاصين ضبطا بالجرم المشهود في مسرح المعارك وبحوزتهما سالح ال

وعلم أن أحدهما سوري الجنسية، وأن . بأمرهما" حزب اهللا"الجيش التي تقوم بالتحقيق معهما، وهي أبلغت قيادة 
  .الثاني فلسطيني

  
   مليارات دوالر7لبنان تجاوزت لمساعدات سخية : 3-مؤتمر باريس .46

 مع وعـود تجـاوزت سـبعة        ، الخميس عدات سخية جداً   مسا ىحصل لبنان عل   :ب.ف. ا ، غادة بورعد  -باريس  
علن الرئيس الفرنـسي    أو . للحكومة اللبنانية   كبيراً  سياسياً  الذي قدم دعماً   3مليارات دوالر م خالل مؤتمر باريس       

  . مليار دوالر7.6موال التي جمعت يتجاوز بقليل ن المجموع التقريبي لألأجاك شيراك 
ـ    . من هبات وقروض ميسرة ومشاريع اسـتثمارية وغيرهـا          مختلفة شكاالًأوتتخذ المساعدات     رأس  ىوجـاء عل

وبنـك االسـتثمار    ) كثر من مليار دوالر   أ( مليار دوالر والبنك الدولي      1.1المانحين السعودية التي تعهدت بتقديم      
وروبـي  واالتحاد اال )  مليون يورو  500(وفرنسا  )  مليون دوالر  770(والواليات المتحدة   )  مليار 1.25(االوروبي  

   ). مليون يورو400(
نها ستشارك في   ألبنان مكتفية بالقول    لرقام محددة حول مساعداتها     أوامتنع عدد من الدول العربية عن الكشف عن         

ن تقديم  أوقال شيراك    . منها توضيح مساهمتها    تدخل الرئيس الفرنسي طالباً    ى مما استدع  ،مشاريع تنموية في لبنان   
 يشكل بنظر الجميع ضرورة مطلقة لمواكبة جهود حكومة السنيورة التـي             وفورياً  كبيراً اً مالي سرة الدولية دعماً  األ

  .صالحي برنامجها اإلىاحتجت المعارضة عل
 ،ساسي للتنمية في هذا البلـد     أن دعم المجتمع الدولي للبنان      أمن جهته اعتبر رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة         

ن القـضايا   أوقـال الـسنيورة     .  وغير متردد   وليس مجتزءاً   وشامالً  عازماً ن يكون أن هذا الدعم يجب     أ موضحاً
سـرائيلي   شفير انكماش اقتصادي عميق بـسبب العـدوان اإل         ىن لبنان عل  أ  مؤكداً ،االقتصادية والسياسية متشابكة  
  . في البني التحتية اللبنانية كبيراًلحق دماراًأخالل الصيف الماضي الذي 

  26/1/2007القدس العربي 
 

  الملك عبد اهللا يؤكد دعمه لجهود عباس  .47
التقى الملك عبد اهللا في دافوس، امس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحـث             :  فايق حجازين  - بترا   -دافوس  

معه تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة للتوصل الى حل لها في اطار خارطة الطريق والمبادرة العربية                
واطلع الرئيس عباس الملك على نتائج زيارته الـى دمـشق ولقاءاتـه مـع               . الدولة الفلسطينية وصوال الى اقامة    

المسؤولين السوريين والفلسطينيين، واستعرض الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيـق الوحـدة               
 والتي تهدف الـى اإلسـراع فـي        كما ناقش الملك والرئيس الفلسطيني طبيعة التحركات السياسية المقبلة        . الوطنية
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واكد الملك على دعمه لجهود الرئيس عباس في توحيد الصف          . ن واإلسرائيليين إطالق عملية السالم بين الفلسطينيي    
وقال عباس في تصريحات صحفية ان لقاءه مع الملك تركز          . الفلسطيني ونزع فتيل التوتر بين الفصائل الفلسطينية      

م اضافة الى تنسيق    على التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية والمساعدات االمريكية العادة احياء عملية السال           
  .المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية ومختلف القضايا لخلق شراكة عربية الى جانب جهود اللجنة الرباعية

  26/1/2007الرأي األردنية 
  

  اندونيسيا تهدف الى االجتماع مع حماس النهاء االقتتال الداخلي .48
يا تريد عقد اجتماع خاص مع حماس هـذا العـام بهـدف             قال مسؤول في جاكرتا يوم الجمعة ان اندونيس        :جاكرتا

وقال كريستيارتو ليجـو المتحـدث باسـم         .المساعدة في انهاء الخالفات الداخلية بين حماس والجماعات االخرى        
وزارة الشؤون الخارجية االندونيسية إن وزير الخارجية حسن ويراجودا سيستغل اجتماعا مع خالد مـشعل فـي                 

الـوزير قـال ان     " واضاف أن  . شباط لبحث عقد اجتماع بين اندونيسيا وحماس في جاكرتا         دمشق في اول فبراير   
وسـئل   ."نحتاج الى ابرام اتفاق مع االطراف المعنية في هذا االمر اوال          . االطار الزمني سيكون خالل ثالثة اشهر     

وقـال   ." حماس فقط اوال   سنجتمع مع " عما إذا كان دعوة ستوجه الحد من فتح لحضور اجتماع جاكرتا فقال ليجو              
سـيبحثان اي   "واضـاف   . ليجو إن وزير الخارجية االندونيسي يعتزم اجراء محادثات مع مشعل بشأن االجتمـاع            

  ."السبل افضل لتحقيق خطتنا
  26/1/2007رويترز 

  
  مؤتمر شؤون فلسطين يؤكد على عروبة القدس   .49

ماله باألمانة العامة لجامعة الدول العربيـة فـي         طالب مؤتمر المشرفين على شؤون فلسطين في ختام أع        : القاهرة
القاهرة، أمس، األمين العام للجامعة عمرو موسى استخدام ما له من تأثير مع األطراف المعنية في العراق لوقـف                   

وجاءت توصيات  . ما يتعرض له الفلسطينيون هناك، وتأمين مالذ لهم لحين استقرار األوضاع وإيجاد حل مناسب             
دية ولم تقدم جديدا كعادة هذه التوصيات في كل دور انعقاد للمؤتمر، حيث أكدت على عروبة القـدس                  المؤتمر تقلي 

كما دعا المجتمع الـدولي إلـى تحمـل         . الشريف، وعدم شرعية اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة        
  . بإقامة الجدار العازلاسرائيلمسؤولياته في التصدي الستمرار 

  26/1/2007إلماراتية الخليج ا
  

  زعيم فرسان التغيير في موريتانيا يتعهد بقطع العالقات مع إسرائيل .50
 المقررة في آذار القادم، متعهـدا بقطـع          الموريتانية أعلن صالح ولد حننا، ترشحه لالنتخابات الرئاسية      : نواكشوط

عد بتفعيل العالقـات الخارجيـة مـع     و المقابل وفي .العالقات مع الدولة العبرية في حال وصوله إلى سدة الحكم 
كما تعهد بدعم حق الشعوب في االستقالل من نيـر االحـتالل، وتقريـر              . محيط العربي واإلفريقي واإلسالمي   ال

يرى المراقبون أن الكثيـر مـن المرشـحين         على هذا الصعيد    و .المصير، وخاصة الشعبين الفلسطيني والعراقي    
ائيل، إلدراكهم بأنها قد تكون الورقة الرابحة أو الخاسرة في المعركـة            يتجنبون الخوض في موضوع العالقة بإسر     

  .االنتخابية
  25/7/2006 قدس برس

  
  غمباري يشدد على أولوية استئناف عملية السالم .51

أكد نائب األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمباري في جلسة لمجلس األمن خاصـة                : نيويورك
األمين العام بان   "وقال ان   ". معاودة العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين أولوية واضحة       "ان  بالشرق األوسط   

 مون يدعو القيادتين الى البناء على التقدم المحرز حتى اآلن من خالل تطبيق االتفاقات وبدء معالجة القضايا                  -كي  
للجنة الرباعية،  االسبوع المقبل، فـي واشـنطن،         وأضاف ان األمين العام يعول على مؤتمر ا       ". االساسية للنزاع 
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وأشار غمباري الى التوتر السياسي الداخلي في االراضي الفلسطينية،         . كفرصة مهمة، إلعادة تنشيط عملية السالم     
في كل مرة هدد االقتتال بين الفصائل بأن يفلت من السيطرة استطاع الـرئيس عبـاس ورئـيس                  "لكنه اعتبر ان    

  ".الى تفاهم لتهدئة التوترالوزراء التوصل 
  26/1/2007الحياة 

  
  المرشحون االمريكيون يتسابقون على تأييد اسرائيل .52

ذكرت صحيفة واشنطن تايمز االمريكية ان المرشحين للرئاسة االمريكية يتسابقون لكسب ود            : ترجمة محمد بشير  
ة التي بدأت مبكرا هـذه المـرة خالفـا          اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة واسرائيل خالل حمالتهم االنتخابي        

للحمالت السابقة، واوضحت الصحيفة ان كال من المرشحين مسيت روميه وجون ادوارز وجون ماكين برعوا في                
الدفاع عن حق الدولة العبرية في الوجود والتعهد ببذل كل مافي وسعهم لدعمهم وتعزيـز العالقـات االمريكيـة                   

المتحدة بالعمل للحيلولة دون حيازة ايران السالح النووي الـذي سيـشكل تهديـدا              االسرائيلية، مطالبين الواليات    
واشارت الصحيفة الى ان المرشحين الجمهوريين والديموقراطيين يركزون جهودهم على اعطاء           . مباشرا السرائيل 

 .2008 عام الوعود للوبي الصهيوني بدعم وتأييد اسرائيل في حالة فوزهم في االنتخابات الرئاسية المقبلة
  26/1/2007عكاظ 

  
  مبعوثان سويسريان إلى سورية لمعاودة محادثات السالم مع اسرائيل .53

زار مايكل امبول وزير الدولة للشؤون الخارجية ونيكوالس النغ منسق جهود السالم السويسرية             : دمشق، الناصرة 
مية وضعت العـام الماضـي،      في الشرق االوسط سورية بعد أسبوع من نشر صحيفة اسرائيلية ان خطة غير رس             

ونفت كل مـن سـورية      . بوساطة سويسرية، تركز على انسحاب اسرائيل من مرتفعات الجوالن السورية المحتلة          
ان امبول التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائب رئـيس           : واسرائيل وقالت السفارة السويسرية في بيان     

أكد السيد امبول دعم سويسرا لكل الجهود لتشجيع        : "وجاء في البيان  . ريالوزراء للشؤون االقتصادية عبداهللا الدرد    
وتجد سويسرا نفسها، كدولة محايدة، في وضع جيد يسمح بتسهيل اجراء هـذه             . الحوار بين االطراف المتصارعة   

م مع  وفي هذا السياق رحبت سويسرا بنداءات سورية المتكررة الستئناف الحوار واجراء محادثات سال            . الحوارات
  ".اسرائيل

الى ذلك، نشرت صحيفة معاريف االسرائيلية ان شخصيات أمنية وسياسية وأكاديمية اسرائيلية رفيعـة المـستوى                
شكلت أخيرا منتدى السالم مع سورية، تعكف على إعداد وثيقة تدعو الى االصغاء باهتمام الـى رسـائل الـسالم             

ت جمعت شخـصيات اسـرائيلية بوسـطاء مـن انكلتـرا        وأوضحت ان تشكيل المنتدى كان ثمرة لقاءا      . السورية
وبين الشخصيات التي يضمها المنتدى الرئيس السابق لالركان امنون ليبكين شاحك والـرئيس             . والواليات المتحدة 

  .السابق لجهاز شاباك يعقوب بيري والكاتب المعروف سامي ميخائيل واالستاذ الجامعي يورام بيري
  26/1/2007الحياة 

  
 باالراضي الفلسطينية" كابوس"ر يحذر من شتاينماي .54

دعا وزير الخارجية االلماني فرانك فالتر شتاينماير القيادة السورية إلى االحترام الكامل للـسيادة              :  د ب أ   -القاهرة
كما أعرب عن مخاوفـه مـن       . اللبنانية وانتهاج سلوك بنّاء وإيجابي إزاء جهود السالم بين إسرائيل والفلسطينيين          

لتوتر بين أنصار حركتي فتح وحماس باالراضي الفلسطينية، محـذّراً مـن أن الحـرب االهليـة بـين                   تصاعد ا 
وأقر شتاينماير بأن الحكومة االلمانية اعتبرت االنتخابات الفلـسطينية التـي           ". كابوس"الفلسطينيين ستكون بمثابة    

 يعني ذلك أننا ملزمون أن نـستخدم        لكن هل . حرة ونزيهة وقبلت نتائجها   "فازت فيها حركة حماس العام الماضي       
تاريخنـا  "وأشار إلى أن    ". أموال دافعي الضرائب االلمان لتمويل حكومة نعتبر سياستها غير مسئولة وخطيرة؟ ال           

  ". يفرض علينا مسئولية خاصة تجاه دولة إسرائيل والشعب اليهودي
 25/1/2007الدستور 
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    مليون دوالر لالجئين الفلسطينيين48لندن تقدم  .55

 48اعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكت، يوم الخميس في باريس، عن هبة بقيمة              :  اف ب  -باريس
وقالت ان المساعدة للفلسطينيين ستوجه     . لمساعدة لبنان " 3باريس  "مليون دوالر لالجئين الفلسطينيين خالل مؤتمر       

، على ان يخصص القسم االكبر من هذه        "ثر فقرا في لبنان   االك"الى وكالة األونروا، مشيرة الى ان الفلسطينيين هم         
 . المساعدات لالجئين في لبنان

  25/1/2007الدستور 
  

  االتفاق مع إسرائيل حول ممتلكات الكنيسة ما زال بعيداً: الفاتيكان .56
 وإسرائيل حول    اعتبر السفير البابوي في إسرائيل، أمس، أن إبرام االتفاق القانوني والمالي بين الفاتيكان             :أ ف ب  

وضع ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في األراضي المحتلة ما زال بعيدا، وذلك على الرغم مـن تأكيـد الـسلطات                   
 في اجتماع مغلق لجمعيـات مـساعدة الكنـائس          عنهونقل  .  في أسرع وقت ممكن    هاإلسرائيلية رغبتها في إبرام   

يمكن أن يجبر المؤسسات الكاثوليكية التي أقيمت حـديثا          ،الشرقية، أن دفع رسوم بلدية على ممتلكات غير منقولة        
  . في األراضي المقدسة إلى أن تضحي بنفسها وربما أن تغلق أبوابها

  26/1/2007السفير 
  

  بوش يعلن خطة لالستغناء عن ثالثة أرباع الواردات النفطية من الشرق األوسط .57
حاد صباح أمس مضاعفة مخزون النفط الخـام        أعلن جورج بوش في خطابه عن حال االت       :  محمد خالد  -واشنطن  

 . بليون برميل، في خطوة ستوفر للواليات المتحدة، ستاراً إضافياً من الحماية ألمن الطاقـة              1.5االستراتيجي إلى   
كما أعلن عزم إدارته العمل على خفض استهالك البنزين بما يعادل ثالثة أرباع واردات الـنفط األميركيـة مـن                    

 إلـى األخطـار التـي       ذلـك وعزا   . من االستهالك األميركي في السنين العشر المقبلة       %20 الشرق األوسط، أي  
  .يفرضها اإلرهاب الدولي على طرق إمدادات النفط

  26/1/2007الحياة 
  

 ولبنان... إسماعيل هنية مع الحوار في فلسطين .58
 أمس، على أهمية نجاح "األخبار"في مقابلة مع  شدد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية،: حاوره رائد الفي

لمنع االنزالق إلى مربع التيه السياسي تحت عنوان "الحوار الداخلي الفلسطيني في تأليف حكومة الوحدة الوطنية 
 .وحمل بشدة على التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الفلسطيني. "االنتخابات المبكرة

  إزاء التعامل مع الحكومتين الفلسطينية واللبنانية؟كيف تنظر إلى التباين في سياسة المجتمع الدولي>
مطالبة باحترام الحكومة اللبنانية القائمة باعتبارها حكومة شرعية، هذا الموقف ليس ..  هناك كيل بمكيالين-

. مسحوباً على الحكومة الفلسطينية، رغم أنها حكومة منتخبة وشرعية وجاءت بحسب قواعد اللعبة الديموقراطية
لماذا تقف اإلدارة األميركية من الحكومة الفلسطينية هذا الموقف ومن لبنان موقفاً مناقضاً؟ إذا أردتم أن : لوالسؤا

 .تحترموا الشرعيات، فال بد من أن يسود هذا المبدأ الجميع
 لماذا هذا التناقض برأيك؟>
رض اللبنانية ووحدة الشعب نحن كفلسطينيين ندعو إلى وحدة لبنان ووحدة األ.  هذا شأن اإلدارة األميركية-

اللبنانية، ويعالجوا قضاياهم بالحوار، هذا ما نأمله من  -اللبناني، وأن يتجنّب اللبنانيون هذه الصراعات اللبنانية 
  .لبنان، أن يبقى معافى

معروف عنكم تبنيكم نظرة تفاؤلية، لكن إذا فشل الحوار الوطني الحالي، ما هو السيناريو المتوقع في ظل >
 صرار الرئيس محمود عباس على خيار االنتخابات المبكرة؟إ
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أما االنتخابات .  دعنا نتفاءل لنجاح الحوار، وال نستحضر التشاؤم، وخصوصاً أن إرادتنا صادقة في إنجاحه-
وأخشى أن تعيدنا عشر سنوات إلى الوراء وأن تنتهي الشراكة . المبكرة، فهي مخالفة للقانون، وليست دستورية

من هنا . واالنتخابات بدالً من أن تكون مدخالً لتخفيف االحتقان تكون العكس. ية التي يحرص عليها الجميعالسياس
نحن نحرص على التوصل إلى حكومة وحدة وطنية قبل أن ندخل إلى هذه المتاهات، ألني أنا شخصياً ال أعرف 

ن تفسيرها ليس عودة إلى الشعب، كيف يمكن أن تكون األحوال إذا جرت انتخابات من دون توافق وطني، أل
ثم إذا كانت هناك . واستخدام هذه الكلمة يهدف إلى االنقالب على نتائج االنتخابات التي لم يمض عليها سوى عام

رغبة في العودة إلى الشعب فلماذا ال نجري انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني المعطل منذ سنوات؟ لذا كلي 
  . ندخل في مربع التيه السياسي تحت عنوان االنتخابات المبكرةأمل أن ينجح الحوار وألّا

  في الحكم بعد مرور عام على االنتخابات؟حماسوكيف تقوم تجربة حركة >
 أمام ذكرى االنتخابات التشريعية، نستحضر آماالً تمثّلت بقدرة الشعب الفلسطيني على إجراء انتخابات حرة -

بة، لكن اآلالم نبعثها أوالً لعدم احترام المجتمع الدولي لهذه االنتخابات ونزيهة وديموقراطية في ظل ظروف صع
وإرادة الشعب الفلسطيني، وثانياً من خالل فرض الحصار على شعبنا في خطوة عقاب جماعي، وثالثاً هو عدم 

سي فتفجرت أمام قدرة إخواننا وشركائنا في الساحة الفلسطينية على استيعاب المتغيرات الطارئة على النظام السيا
الحكومة أجواء توتر كثيرة في داخل الساحة الفلسطينية، ورابعاً هو عدم إعطاء الفرصة الكافية بل األقل من كافية 

 .لترجمة برنامج اإلصالح والتغيير، ألن الحكومة منذ اليوم األول لتسلّمها مهمات عملها حوصرت
ن الصمود والتماسك في وجه الحصار، فهو معروف أن له ومع ذلك، حققت الحكومة إيجابيات، فأوالً تمكّنت م

أهدافاً سياسية تتعدى األهداف المالية واالقتصادية، وأن تعيش الحكومة هذا الوضع المعقد داخلياً وخارجياً وتصمد، 
بيق هو قدرة الحركة اإلسالمية على تط: واألمر الثاني. وال تقدم تنازالت سياسية فهذا إنجاز للشعب الفلسطيني

شعارها الذي رفعته، فوجودنا في الحكم لم يكن على حساب المقاومة، ال من حيث شرعيتها أو أداؤها على 
: وثالثاً. األرض أو من حيث تضييق مساحات العمل أمام المقاومين الفلسطينيين، وهذا يعد أيضاً من اإلنجازات

لطهارة والنزاهة الشفافية وإدخال تعديالت ليست سهلة قدمت الحكومة نموذجاً طيباً على صعيد اإلدارة، له عالقة با
 .على البنية اإلدارية للوزارات، التي كانت تعمل بلون واحد

أما عن المعوقات، فهناك معوقات داخلية وخارجية ويكفي أن نتحدث أن الحكومة ال تملك السيطرة الكاملة على 
وهذه هي الملفات التي تمثّل األعمدة الرئيسة ألي . لماليالملفات الرئيسة، وال على القرار األمني والسياسي وا

نظام سياسي، وسبب ذلك يرجع إلى ما يسمى عدم التزام نصوص القانون األساسي ومنح الصالحيات التي نص 
. عليها القانون للحكومة، إضافة إلى عدم الرغبة في إعطاء الفرصة الكافية في إنجاح مشروع الحكومة اإلسالمية

ان له أثر عندما تتسلّم حكومة بال مال وبال سفارات وال أمن وبال إعالم ومعابر وبال بنى إدارية، وبال وهذا ك
حرية تواصل بين الضفة وغزة، لدرجة أن الحكومة لم تعقد اجتماعاً واحداً ألعضائها كافة على مدار العام 

  .الماضي
، كما تعتبره أطراف فلسطينية، إلى أين وصلت "يرةالفرصة األخ"وصفتَ مراراً الحوار الوطني بأنه ليس حوار >

 المشاورات في شأن تأليف حكومة الوحدة؟
 الحوار الجاري حالياً ليس األول، وهو امتداد لجوالت الحوار السابقة، وهناك أمور كثيرة تؤشر إلى رغبة -

اك شوطاً طويالً تم قطعه على حقيقية في جعل الحوار لغة وحيدة داخل الساحة الفلسطينية، ويمكنني القول إن هن
صعيد الحوار، وتم إحداث توافقات جيدة، وإذا استطعنا أن نُجِمل بعض التفاهمات فأوالً تحريم االقتتال وإيقاف 

وفي ما يخص حكومة الوحدة الوطنية هناك تفاهم . التحريض اإلعالمي وحقن الدم الفلسطيني واستبعاد السالح
 .لوفاق الوطني ومنطلقاً من احترام نتائج االنتخاباتعلى تأليفها على أساس وثيقة ا

 غضون شهر سيعقد اجتماع وفي خصوص منظمة التحرير هناك اتفاق على إعادة تطويرها وتفعيلها، وربما في
 فلسطيني إلطالق مشروع حوار منظمة التحرير، ومن المفترض أن يقوم السيد أحمد قريع ممثالً -فلسطيني 

اللجنة التنفيذية للمنظمة بزيارة دمشق لعقد اجتماع مع القادة الفلسطينيين لوضع الترتيبات للرئيس محمود عباس و
 .المتعلقة بإطالق هذا الحوار
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أعتقد أن األرضية مناسبة، وإذا خلصت النيات فإننا نستطيع أن نقول إننا قادرون على الوصول إلى تأليف حكومة 
اسية تقترب من القاسم المشترك كون وثيقة الوفاق الوطني هي  أبدت مرونة سيحماسوحدة وطنية، ومن ناحية 

  .عماد تأليف حكومة الوحدة، كما أبدت مرونة في بحث الوزارات السيادية على قاعدة تعزيز الشراكة السيادية
الحوار بدأ منذ نحو خمسة أشهر وجوالت متعددة من الحوار كان يرتفع فيها سقف األمل ثم ينخفض إلى >

 .يف ترون إمكان الحل والخروج من األزمة؟الحضيض، ك
احترام اإلجماع الوطني وعدم الخروج عنه، والحرص على :  الخروج يتمثّل باالستناد إلى األسس الداخلية، أوالً-

الوصول إلى تسوية داخلية عمادها وثيقة الوفاق، بمعنى آخر إن إدارة الظهر لهذه الوثيقة والبحث عن صيغ 
 .هو في كل مرة الذي يسبب االفتراق السياسيسياسية من خارجها 

التزام المصالح العليا للشعب الفلسطيني واالنطالق من القرارات الفلسطينية من دون االرتهان : واألساس الثاني
 الفلسطيني كأننا -للضغوط والمطالب الخارجية، وكلما سمحنا للخارج بالتدخّل في القرار أو الحوار الفلسطيني 

ى عدم إنجاح هذا الحوار، وخصوصاً أن لنا رؤية تختلف عن الرؤية األميركية واإلسرائيلية، واألمر ساعدنا عل
حماية الوحدة الوطنية وإنهاء االحتقان : اآلخر هو أننا نريد حكومة قوية برئاسة قوية تحقق األهداف الثالثة
 .الداخلي، العمل على كسر الحصار، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني

اإليمان بالشراكة السياسية وليس فقط في الحكومة وحدها بل ترسيخ هذه الشراكة في بنية النظام : واألساس الثالث
 .الفلسطيني، سواء على صعيد الحكومة أو المنظمة أو الممثليات والسفارات والمحافظين

المهم أن يكون قرارنا الفلسطيني إذا آمنّا بهذه األسس الثالثة فسنكون قادرين على الخروج من شرنقة الحوارات، 
نابعاً من رأسنا وليس خاضعاً إلمالءات وتصورات أميركية، ألن االستراتيجية األميركية قائمة على ثالث ركائز 

منع قيام حكومة وحدة وطنية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، وإشعال نار الحرب األهلية، : نقيضة وهي
  .لفلسطينيوضرب المشروع الوطني ا

 باعتقادك كيف ستتعامل الواليات المتحدة مع حكومة الوحدة المرتقبة؟>
 أوالً يجب على اإلدارة األميركية أن تعيد النظر في عالقتها معنا ألنها هي التي فرضت الحصار ولم تحترم -

طوا نظاماً واحتلوا أرضاً الديموقراطية ونتائج االنتخابات، وإذا كان األميركيون قد خاضوا الحرب في العراق وأسق
ومن جانب آخر نحن قلنا مراراً انه ال . وشعباً تحت شعار نشر الديموقراطية، فليحترموا الديموقراطية الفلسطينية

 .مانع في إجراء حوار مع اإلدارة األميركية أو أي دولة في المجتمع الدولي لكن المشكلة ليست عندنا
مشروعنا في الحكومة الوحدة، ثم بعد ذلك، كيف نواجه هذا الحصار واألمر اآلخر، أن مهمتنا هي إنجاح 

موحدين، وحتى إذا لم تُرد أميركا أن ترفع الحصار، فإن مواجهتنا للحصار موحدين ستكسره، وال سيما أن العديد 
يد من من األطراف التي فرضت الحصار لم تعد مقتنعة بجدواه، وال فعاليته فضالً عن عدم شرعيته، كما أن العد

  .الدول األوروبية لم تعد قادرة على تبرير استمرار الحصار على الشعب الفلسطيني أخالقياً أمام شعوبها
  مغايراً منذ بداية األزمة، هل كنتم تتوقعون أن يكون الحصار بهذه القسوة؟فتحلو كان موقف عباس و>
هذا الحصار ونحن قلنا ألبي مازن لو  على األقل لن تكون هذه القسوة التي عاشها الشعب الفلسطيني من -

  .وضعت يدك بيدنا منذ أشهر لما كان هذا الحصار
  إلى منظمة التحرير الفلسطينية يعني اعترافاً غير مباشر بإسرائيل؟حماسهل دخول >
 بالتأكيد ال، ألن هناك فصائل داخل منظمة التحرير ال تعترف بإسرائيل، وثانياً نحن نتحدث عن إعادة بناء -
 .نظمة التحرير سياسياً وإدارياًم

وبخصوص التفاوض مع اسرائيل، المنظمة ستتولى جانب المفاوضات، والحكومة تتولى كل ما يتعلق بإدارة الشأن 
الفلسطيني الداخلي وتلتزمه، وليس عندنا مانع في الحكومة في أن يلتقي الوزراء نظراءهم اإلسرائيليين لتسيير 

  .ية مصالحهشؤون الشعب الفلسطيني وحما
وصفتَ إيران سابقاً بالحليف االستراتيجي، ما مدى تأثير عالقة الحكومة بإيران على عالقاتها بالدول العربية >

 التي تبدي ارتياباً من تنامي الدور اإليراني في المنطقة؟
ا عمقاً استراتيجياً  أوالً، أنا لم أقل إن إيران حليف استراتيجي، أنا قلت إن الوطن العربي واإلسالمي يمثّل لن-

ثانياً، إن عالقتنا بإيران هي كعالقتنا بالدول . وهذه عبارة استخدمتها في كل الدول التي زرتها وفي إيران وغيرها
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نحن مع كل أبناء أمتنا ونتحرك بخصوصية . العربية واإلسالمية، األمر اآلخر نحن لسنا في محور ضد محور
  .ربي وإسالمي يساند الشعب الفلسطيني ونقدر ذلكالقضية الفلسطينية ونعتز بكل موقف ع

 بمحاولة فتح ألطراف في حركة حماسهل من جديد في شأن صفقة تبادل األسرى، وخصوصاً بعد اتهام > 
 إفشالها؟

 هناك تقدم في قضية الصفقة لكنها معقدة، نأمل أن تجد األطراف ذات الصلة المباشرة بهذا الموضوع عالجاً -
  .د، ونحن كحكومة نتمنى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني بضرورة اإلفراج عن األسرىيفك هذا التعقي

 داخلياً، كيف تنظرون إلى تنامي ظاهرة الفلتان األمني؟> 
 كل األعمال التي تندرج في هذا اإلطار، ال تعبر عن صورة وثقافة وأدبيات الشعب الفلسطيني، ونحن لم نقف -

رة الداخلية واألجهزة األمنية تابعنا العديد من القضايا واستطعنا أن نكشف من يقف مكتوفي األيدي، فمن خالل وزا
وراء هذة األحداث، والجهة التي قامت بخطف األجانب هي جهة معلومة لدينا، وهناك أناس تم اعتقالهم ألن 

م عن العمل، وهم بعضهم كانوا يعملون في أجهزة أمنية ويتبعون لتنظيم فلسطيني معروف وأخذنا قرارات بوقفه
  .معتقلون حتى اآلن لدى األجهزة األمنية
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 وحلفاؤه المحليون داخل لبنان ووسـط       "حزب اهللا "ال مكان للصفقات والمساومات وسط التصعيد القاتل الذي يقوده          
ال مجـال   . سورية لمنع انشاء المحكمة الدولية لمقاضاة الضالعين في االغتياالت السياسية في لبنـان            المحاوالت ال 

لتفاهم أميركي مع ايران في شأن العراق ألن ما تريده طهران هو المكافأة االستراتيجية المتمثلـة فـي امتالكهـا                    
أحالم المحافظين الجدد الذين    .  فتات المكافآت  مقومات الهيمنة االقليمية من النفط الى القدرات النووية وليس مجرد         

سبق واختطفوا جورج دبليو بوش وورطوا الواليات المتحدة في حرب العراق بهدف تفتيته كخطوة أولـى علـى                  
. طريق تفكيك المنطقة هي أحالم خائبة ستصبح الكابوس األضخم لألميركيين والعرب والمسلمين كلهم على السواء              

لكبرى اآلن تتطلب منه االنقالب الجذري على خطط وأوهام هذه الزمرة التـي اقتـادت               ومسؤولية جورج بوش ا   
وهذا يتطلب منه ان يتخلص مـن       . أميركا الى حافة الهالك وأدخلت منطقة الشرق األوسط في حرب طائفية بائسة           

كرياً واسـتعادة   عبء العراق واعتماد استراتيجية الخروج منه بصورة فورية، أوالً من أجل اعادة االنتشار عـس              
وثانياً، من أجل ترك ايران تتخبط في إرث الحروب الطائفية التي وفـرت لهـا الوقـود فـي جيرتهـا                     . المبادرة
وثالثاً، كي يفهم حلفاء ايران في سورية ولبنان ان وراثة ايران لعراق مشرذم أو مقسم سيحجب عـنهم                  . المباشرة

ايران سيسقطون في دوامة لم يحلموا بها تطالهم حتى في عقـر            األموال والسالح واالستقواء بطهران، ألن حكام       
هكذا فقط يمكن تغيير مسار التيار الذي جاءت به حرب العراق، وهذا يتطلـب مـن                . دارهم، بصورة أو بأخرى   

جورج بوش الطالق الصريح والقاطع، في ذهنه وفي سياساته، مع فكر وخطط المحافظين الجدد الـذين دمـروا                  
.  واخواتها هنـاك "القاعدة"اعتماد سياسة زج ايران في خانة وراثة العراق بحروب طائفية وبشبكة      يتطلب  . رئاسته

محاوالت السيطرة على الثروة النفطية في المنطقة العربية من خالل محاوالت السيطرة علـى منابعهـا سياسـة                  
ألوروبي أو االسرائيلي الذي قـد      استفزازية خطيرة سيدفع ثمنها الشيعي والسني على السواء وكذلك األميركي أو ا           

تنفيذ هذه السياسة سيثير عداء ال مثيل له يقزم عداء اليوم للواليـات             . يكون شريكاً في هذا المشروع القديم الجديد      
  .المتحدة وحلفائها ويضرب استقرار المنطقة ويهدد بانتقام ونقمة نوعية

ف المعادالت الطائفية فـي مراحـل مختلفـة إذ صـنعت            فلقد سبق ان اعتمدت السياسات االميركية المتتالية مختل       
وجـاء  .  بعد اندالع الثـورة الخمينيـة      "العدو"االصولية السنية في افغانستان عندما كانت ايران الشيعية في مقام           

 وأمثالها وليتحالف بعضهم مـع الثـورة        "القاعدة" األصولية السنية من المدرسة االميركية ليشملوا شبكة         "خريجو"
  .نية ويقيم شراكة مع ايران في حرب االرهاب ضد الواليات المتحدةااليرا
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اختبرت السياسة األميركية تحريض السنة على الشيعة في حرب صدام حسين مع ايران، فقدمت للرئيس العراقـي           
يجيـة   كل سالح ودعم ومال، ليمنع تصدير الثورة االيرانية الى الـدول الخل            "العدو األعظم "الذي تحول الحقاً الى     

  .المجاورة، من جهة، وليتلهى السنة والشيعة في قتال بعضهم بعضاً إلنهاك الفريقين
 الى الساحة االميركية تحولت السياسة األميركية، بإيحاء من زمرة          2001) سبتمبر( ايلول   11وعندما جاء ارهاب    

. ايلول جميعهم من االصولية الـسنية  11االعتذاريين السرائيل، الى معاداة للسنة باعتبار ان الذين ارتكبوا ارهاب    
 داخل اإلدارة االميركية من ذوي العالقة الحميمة مع تلك          "المفكرون"وُأقنع جورج بوش بحرب العراق، فيما وضع        

الزمرة خرائط طائفية تنتهي بتحالف أميركي مع القوة الشيعية الناهضة في العراق وعدد من الدول المجاورة ومع                 
  ."بترولستان"ران النشاء المنطقة النفطية األهم فيما يعرف بـ النظام الحاكم في اي

الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد خرب بعض هذه الخطط بسبب شخصيته التي تفتقد الحنكة االيرانية المعهودة                
 في أيديـه    الرجل اآلخر الذي  . وبسبب تصريحاته المرفوضة أميركياً واسرائيلياً، وألنه بالغ في استفزازاته النووية         

مفاتيح القضاء الكامل على مثل هذه الخطط هو جورج بوش بشخصيته العنيدة الرافضة الحتـضان ايـران بعـد                   
  .التحدي والجفاء

ما فعله عندما أعلن    . لذلك، من المستبعد ان يدخل جورج بوش في دهاليز المساومات مع ايران في هذا المنعطف              
بعث رسالة صارمة الى طهران أدت بالقيادة االيرانية الى الشعور ببعض           استراتيجيته الجديدة نحو العراق هو انه       

  .الزعزعة، فتحركت المؤسسة االيرانية الحاكمة في اتجاه ذبذبات األخذ والعطاء
وزير الدفاع االميركي الجديد روبرت غيتس الذي كان دعم اقتراحات فتح قناة ديبلوماسية مع ايـران عـاد مـن                    

وهذا صحيح تماماً،   .  ان ال مجال لهذا الخيار ألن ايران ال تريد شيئاً من الواليات المتحدة             جولته في العراق ليقول   
تريد ما وعدت به عبـر      . ان ايران ال تريد شيئاً يمكن للواليات المتحدة ان تعطيه لها اآلن في عملية أخذ وعطاء               

طلب حروباً طائفية أوسع وأكبر ويتطلب      المحافظين الجدد وحلفائم من امتداد جغرافي نفطي، وهي تدرك ان هذا يت           
  .صبراً ووقتاً

فإما ان تتبنى االدارة االميركية بإصرار من نائب الرئيس ديك تشيني سياسة استكمال وعود المحافظين الجدد، أو                 
وألن المساومات الكبرى ما زالـت بعيـدة        . تتبنى بإصرار من جورج بوش االنقالب على هذه الوعود واحباطها         

ي اي من الحالتين، فإن الكالم عن المساومات الصغرى ليس سوى لإللهاء والمناورات من أجـل ايـران                  األمل، ف 
  .وحلفائها

فكل ذلك الكالم عن استعادة سورية أوراقها االقليمية هدفه تحويل األنظار عن المخاوف التي تدق على أعـصاب                  
ة الدولية، ولن تحصل دمشق على التعـديالت        فليست هناك مساومات أو صفقات في شأن المحكم       . القيادة السورية 

لن تحصل  . التي تريدها في النظام االساس للمحكمة وعلى رأسها اعفاء الرئيس من الجرائم التي يرتكبها مرؤوس              
عليها مهما قدمت من تعاون في ملف العراق ألن ملف العراق خرج من خانة االحتياج لمساعدة ومباركة ايـران                   

لقوات االميركية في العراق، ودخل خانة االستعداد والتهيئة لخروج القوات األميركية مـن             وسورية من أجل بقاء ا    
لن تحصل عليها مهما قايضت، عبر شخصيات اميركية أو في مفاوضات سرية مـع              . مصيدة الرهينة في العراق   

ذي يعتبـر بقـاء النظـام       اسرائيل، وعلى رغم الحماية التي تتلقاها من اللوبي االسرائيلي في الواليات المتحدة ال            
 االسرائيلية وبسبب لعبه دور المنطقة      -السوري افضل صمام أمان السرائيل بسبب تحييده الكامل للجبهة السورية           

ان ما تقوم به القيادة السورية فـي ارسـالها مؤشـرات االسـتعداد              . "االخوان المسلمين "الفاصلة بين اسرائيل و     
ق مع اسرائيل أمر جيد وقرار سيادي عائد لها طالما هو بمعزل عن وبانفصال              للتفاوض والتفاهم والتوصل الى اتفا    
 االسرائيلي تستأنف وتتوصل الـى      -وليت المفاوضات على المسار السوري      . تام عما عليها ان تقوم به نحو لبنان       

قاً مفاوضات سـرية  ولو كانت هناك ح. اتفاق ينهي االحتالل االسرائيلي للجوالن ويقيم عالقات تطبيع بين الدولتين    
بين الحكومتين، مباشرة أو عبر قنوات خلفية، فال عيب في ذلك، اذ ان سورية سبقت وفاوضت اسرائيل واوشكت                  

  .على التوصل معها الى تفاهمات واتفاق
 الموجودة خارج حكومة    حماسايضاً، إذا كانت دمشق تلعب دور التوفيق بين السلطة الفلسطينية وبين زعيم حركة              

الد مشعل، عسى ان تتطور النيات الحسنة لتشمل كف القيادة السورية عن رعاية فصائل فلسطينية منشقة،                 خ حماس
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وعسى ان تتطور عالقات الفصائل الفلسطينية لتتحـاور        . وبالذات تسليح وتمويل تلك الفصائل الموجودة في لبنان       
  .ةمباشرة في ما بينها وتحل مشاكلها من دون الحاجة الى القناة السوري

إذن، أمام القيادة السورية فرص عدة لبناء سمعة جديدة بعيدة عن تهمة التدخل بهدف التخريـب واالفـساد بـين                    
أمامها فرصة لبناء عالقة بناءة مع العـراق، ال سـيما وان            . الفلسطينيين وقريبة من االستعداد للسالم مع اسرائيل      

نوري المالكي رجالن معروفان لديها عن كثب نظراً الى         الرئيس العراقي جالل طالباني ورئيس الحكومة العراقية        
أمامها . الدعم المادي والسياسي والمعنوي الذي تلقاه الرئيسان عندما كانا في صفوف المعارضة ضد صدام حسين              

ن، امكانية تنفيذ قرارات مجلس االمن الدولي واثبات قبولها باستقالل لبنان وذلك عبر ترسيم الحدود فوراً بين البلدي                
واقامة عالقات ديبلوماسية، ومنع تدفق االسلحة عبر الحدود السورية الى الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية التـي                

  .تقوض سيادة الدولة اللبنانية وتنافس الجيش الوطني وتتحداه
لية، لربما عندئذ تبدأ    إذا استثمرت القيادة في دمشق في هذا االتجاه بدالً من استقتالها على نسف انشاء المحكمة الدو               

التفكير بغير النمط المعهود وتثبت انها انقلبت على فكرها وباتت جاهزة لوضع سورية فوق النظام، فلقد دأبت هذه                  
االنقاذ الوحيد اآلن ليس في     . القيادة على زج نفسها في الزاوية لدرجة انها جعلت شبه مستحيل عليها الخروج منها             

اقها االقليمية وانما هو في إدراك القيادة السورية ان عليهـا ان تكـف عـن العـراق                  التظاهر بأنها استعادت أور   
فإن لم تفعل، فإن ما قـد ترثـه ايـران مـن إرث              . وفلسطين ولبنان وتبدأ المحاسبة الذاتية داخل الحدود السورية       

أتي ليس عبـر ضـربة      وهذا قد يؤدي الى محاسبة باهظة ت      . االستثمارات البائسة في العراق، سترثه سورية ايضاً      
عسكرية أميركية وانما عبر اصطدام قوى االرهاب في حروب طائفية تؤدي الى انهاك األنظمـة الحاكمـة فـي                   

  .طهران ودمشق وتؤدي الى استفاقة شعبية الى قدراتها هي على محاسبة األنظمة وخلعها
بة عدد من القيادات العربية تماماً كمـا        والنظام االيراني فهم الرسائل المبطنة اآلتية من واشنطن فأسرع الى مخاط          

حاولت االدارة االميركية قبل ذلك عندما ارادت اقامة شرخ بين الحكومة العراقية وايران والميليـشيات العراقيـة                 
فال . لكن سياسات االنسالخ هذه تدخل في مجال التمنيات واألوهام أكثر مما هي في فلك الواقعية              . التابعة لطهران 

راقية ستنسلخ عن ايران والميليشيات، وال سورية ستنسلخ عن ايران طبقاً ألوهام بعض االميـركيين،               الحكومة الع 
 في لبنان سينـسلخ     "حزب اهللا "وال الدول العربية الفاعلة في جوار العراق ستقرر االبتعاد اآلن عن واشنطن، وال              

  .عن ايران
قبل بضعة اسابيع، كـان الـسيد       . ن كيف تخرج منها    زجت نفسها في زاوية قائمة وال تعرف اآل        "حزب اهللا "قيادة  

كان ذلك حتى اليـوم التـالي       . حسن نصراهللا محبوب الجماهير العربية بشعبية ال يتمتع بها أي زعيم عربي آخر            
لشنق صدام حسين، اذ سقطت شعبية نصراهللا ألن الجماهير ذات األكثرية السنية سقطت فـي قـاع االنقـسامات                   

  .حبوبها بالسرعة ذاتها التي جعلت منه بطالًالطائفية فتخلت عن م
 وحلفائه على حرق الدواليب وارهاب المسافرين مـن         "حزب اهللا "اليوم، ال تعاطف شعبياً عربياً مع تحريض اتباع         

 الرامي الى جمع األموال إلنقاذ لبنان من        "3 -باريس  "لبنان واليه عبر قطع طريق المطار، بهدف تعطيل مؤتمر          
 ان تكون للمحكمة الدولية صالحية المحاكمة       "حزب اهللا "وم، بدأ كثير من العرب يتساءل لماذا يعارض         الي. االفالس

على االغتياالت االرهابية األخرى التي يثبت التحقيق الدولي ترابطها مع جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانيـة                
  السابق رفيق الحريري؟
الزاوية هو في مفاجأة اقدام يقوم بها السيد حسن نصراهللا يـضع فيهـا               من تلك    "حزب اهللا "السبيل الوحيد إلخراج    

انه لن يسمح بحرب أهلية في لبنان، ولن يعارض المحكمة الدولية، ولـن             : لبنان فوق ايران وسورية ويعلن اآلتي     
يعلن مبادرته  يتفرج على تحطيم البالد اقتصادياً واجتماعياً، ولن يقبل بأن يصبح لبنان ساحة حروب طائفية وعليه،                

 ليصبح جزءاً من الجيش اللبناني ويبادر الى        "حزب اهللا " وتفكيك التنظيم العسكري لـ      1559هو الى تطبيق القرار     
  .الشراكة الحقيقية في العملية الديموقراطية في لبنان

مـن اخـراج     من تحقيق حصانة األمر الواقع لها وللحزب، وهكذا فقط تتمكن            "حزب اهللا "هكذا فقط ستتمكن قيادة     
 ان تتجنـب    "حـزب اهللا  "فقط عبر اختيارها الطريق االمثل يمكن لقيادة        . نفسها من الزاوية التي زجت نفسها فيها      
  .حصر المعادلة في التراجع أو الهزيمة
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فـال الواليـات المتحـدة      . فاالنتصار ليس وارداً في قاموس منطقة الشرق األوسط في هذا المنعطف من تاريخها            
ران وال اسرائيل وال قوى التطرف وال قوى االرهاب، وبالتأكيد، ان العرب جميعاً غير منتـصرين  منتصرة وال اي 

  .في أي بقعة أو مكان
إذا انتصرت الحكمة والحنكة السياسية لربما أخرج بعض الالعبين أنفسهم من الزوايا التي حشروا انفـسهم فيهـا                  

المنتـدى االقتـصادي    "ى مبادرات جريئة على نسق ما عمل        ولربما أصبح ممكناً التوصل الى تفاهمات اقليمية وال       
ما سعى المنتدى وراءه هو تحقيق      .  في دافوس من أجله دون ان يتمكن من تحقيقه في مؤتمره لهذه السنة             "العالمي

اختراقات جذرية، وليس االكتفاء بمجرد مساومات أو صفقات سـطحية وعـابرة هـدفها االسـتهالك المحلـي                  
  .والمناورات

  .جده هو ان منطقة الشرق األوسط ما زالت ضحية عقلية البازار والحصار حتى اشعار آخرما و
  26/1/2007الحياة 

 
 حماس وفتح يانتظار الحسم في لبنان .60

  سمية درويش 
لم تغب األحداث الجارية على الساحة اللبنانية ، عن اإلعالم الفلسطيني رغم ما تواجهه الساحة الفلـسطينية مـن                   

ل خطورة عما يدور في لبنان ، حيث ازدواجية الخطاب السياسي بين راسي السلطة ، في حين دعـا                   تحديات ال تق  
 .ساسة ، أطراف النزاع الفلسطيني بانتظار الحسم بلبنان لتنفيذ الحل على طريقة األخيرة

 التي داهمتـه    يتعرض لبنان هذه األيام إلى نفس الرياح السوداء       " وقال المحلل السياسي يحيى رباح سفير سابق ،         
، موضحا ان القـوى     "في الماضي مرات عديدة ، رياح االنقسام الطائفي ، والتفكك المؤسساتي ، والحرب األهلية               

ليكـون ماصـة    " كما في كل مرة   " اإلقليمية والدولية التي لديها استراتيجيات متناقضة ومتناطحة ، تستخدم لبنان           
 .لعبون ويتنافسون ، وهو وحده يدفع الثمنالصواعق، وليكون حلبة النزال ، واألقوياء ي

من جهته قال حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة  ، الخطاب السياسي للمعارضة اللبنانيـة مـن                   
 . حيث االعتصام والتظاهر ثم اإلضراب ، ال يختلف عن الخطاب السياسي للمعارضة الفلسطينية

 تهديدها باإلضراب العام تجاوزت حقها حين أرغمت اآلخرين الذين ال           وبحسب رباح ، فان المعارضة التي نفذت      
يؤيدونها إلى الخضوع لهذا اإلضراب ، وذلك عن طريق إغالق الطرق والتهديد ، بل االشتباك نفسه ، فسقط قتلى                   
وسقط جرحى وحدثت خسائر ، مشيرا إلى أن األخطر من كل ذلك أن االحتقان تضاعف ، وأن الجراح تعمـق ،                     

أن المسافات ابتعدت أكثر ، وال يعرف أحد على وجه التحديد إن كان الخالص ممكنا من الداخل، أم أنـه فـي                      و
 .انتظار الخارج

وتابع البرغوثي قائال ،  القمع الذي تعرضت له المعارضة اللبنانية يشبه القمع التنفيذي للمضربين والمتظـاهرين                 
ة هو نفسه الخطاب السياسي للحكومة الفلـسطينية، حيـث تـصف            في غزة ، والخطاب السياسي للحكومة اللبناني      

المعارضين بأنهم انقالبيون ينفذون أوامر خارجية من دمشق وطهران، فيما تتهم حكومتنا المعارضة بأنهـا تنفـذ                 
 ".أوامر خارجية من واشنطن وتل أبيب ، والمعارضة تتهم الحكومة بأنها تنفذ أوامر طهران ودمشق

، إلى ان المشهدين اللبناني والفلسطيني يتشابهان بطريقة مقلوبة ، حيث المعارضة اللبنانية متهمة              وأشار البرغوثي   
 - مع انقالب األدوار   -بالتعامل مع قوى خارجية، والحكومة متهمة بالتعامل مع قوى خارجية أيضا ، وعندنا كذلك             

 . سطين في موقع هجومفالحكومة الشرعية في لبنان في موقع دفاع ، والحكومة الشرعية في فل
وأقترح المحلل السياسي ، على الحكومة الرشيدة والمعارضة الراشدة ان ينتظرا الحسم في لبنان ، ويوقفا الصراع                 
حقنا للدماء والرصاص واألمالك لنرى نتيجة المباراة اللبنانية ، وعلى ضوء ذلك ننفذ حال فلسطينيا على الطريقة                 

دمشق وطهـران وواشـنطن     " ما دمنا نتصارع نيابة عن اآلخرين       " قال البرغوثي ،    و.  اللبنانية وفي هذا خير لنا    
، فاألولى بنا ان نترك لبنان يتصارعون ويحسمون صراعهم الذي سيكون حسما على الطريقة اللبنانية               " وتل أبيب 

 ".ال غالب وال مغلوب ثم نجسده عندنا
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   مشعل ؟-ء عباس هل من طريق جديدة افتتحها لقا .61
  جواد البشيتي

اتفق القطبان، أو الرأسان، في الحياة السياسية الفلسطينية، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب الـسياسي                
، فاقتتال الفلسطينيين   "الميزان الفلسطيني للحالل والحرام   " خالد مشعل، في خلوتهما في دمشق، على         حماسلحركة  

م دم بعض هما الحرام؛ أما الحالل فهو أن يختلفوا سياسيا، وأن يتَِّخـذوا الحـوار                وسفك بعضه ) حماس و فتحمن  (
  . وسيلة لالتفاق على ما هم فيه مختلفون

إنَّه إنجاز فلسطيني عظيم أن يتفق عباس ومشعل على تحريم االقتتال الفلسطيني تحريما يعدل في قوتـه التحـريم                   
أن يتفقا، من اآلن وصاعدا، بمنأى عن الحوار بالحديد والنـار، وفـي             الديني، على أن ينجحا في أن يختلفا، وفي         

أو ما يشبهها، أو ما يمكن      ( مواجهة كل من له مصلحة في الزج بالفلسطينيين في أتون حرب أهلية، فهذه الحرب               
  . يةيجب نبذها مع الساعين إليها؛ ألنها أخطر من إسرائيل على الفلسطينيين وقضيتهم القوم) أن يفضي إليها

لقد قاال بتحريمها؛ لكن الواقع سيظل يتحداهما على جعل قولهما حقيقة تنبض بالحياة، فقوى الحرب األهلية، فـي                  
  .الداخل، وفي الخارج، أقوى من أن تتغلَّب عليها وتقهرها النيات الطيبة فحسب
 على أنها تذليل لعقبات كثيـرة مـن         الحوار لم يبلغ خاتمته السعيدة في دمشق وإن كان ينْظَر إلى جولته الدمشقية            

طريق نجاحه في غزة وأحسب أن ما انتهى إليه من نتائج إيجابية، بعضها ُأعِلن، وبعضها لم يعلَن ألهمية أن يظل                    
إلى حين طي الكتمان، سيشحن كل المتضررين من تغليب الميل إلى الحوار على الميل إلى االقتتال بمزيـد مـن                    

  .خريبطاقة الهدم والت
الدولـة الفلـسطينية ذات   "القطبان اتفقا على أمٍر ينطوي على تناقض، فهما أعلنا اتفاقهما على رفض خيار أو حل           

، التي ما زال الرئيس عبـاس       "خريطة الطريق "، والتي هي من المكونات األساسية والجوهرية لـ         "الحدود المؤقتة 
  . يظِْهر استمساكا بها

وعلى أهميته، ينطوي على خالف كبير، فالرئيس عباس يرفض تلك الدولة؛ ألنَّه يريد الحل              على أن اتفاقهما هذا،     
النهائي والدائم اآلن، ومن غير مزيد من الحلول االنتقالية والمؤقتة التي ثَبت وتأكَّد أنها تطيل، وال تقصر، الطريق                  

تفجيرها، لتدمير ما بني عبر الحلـول االنتقاليـة         إلى الحل النهائي، وتزرع فيها من األلغام ما يكفي انفجارها، أو            
  . والمؤقتة، ولجعل الحل النهائي والدائم هدفا يشبه أمل إبليس في الجنة

بما " الدولة ذات الحدود المؤقتة   " لعب ورقة    حماسوعباس يخشى، أو كان يخشى حتى اتفاقه مع مشعل، أن تحاول            
  . لشرعية والتأييد الدولي والعربي، في سياق تنازعهما السلطة وافتحيفيدها، ويضر 

ليؤكِّد، ضمنا، تأييده خيار عباس، أي خيار الحل النهائي والدائم          " الدولة ذات الحدود المؤقتة   "أما مشعل فلم يرفض     
، على ما تعتقـد أو تتوقـع، شـر    حماس، الذي فيه تجتنب "الدولة ـ الهدنة "اآلن، وإنَّما ليظِْهر استمساكه بخيار 

فـي  )" ال تزيد عن عشر سـنوات     (هدنة طويلة   " الدولة اليهودية    حماسبإسرائيل، فينْجز حلٌّ تَمنَح فيه      االعتراف  
  .1967مقابل قيام دولة فلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة في حرب 

ق مـن   ، ما زال يخشى كل حل يمكن أن ينبث        "الدولة ذات الحدود المؤقتة   "عباس، وإن اتفق مع مشعل على رفض        
، فرئيس الوزراء اإلسرائيلي قد تشتد الحاجة لديه إلـى إنهـاء تجميـده لخطتـه                "نعم للهدنة وال لالعتراف   "خيار  

؛ ذلك ألنه ال أهميـة إسـرائيلية        "خمس سنوات من الهدنة   "فيميل، بالتالي، إلى شراء     ) االنطواء(السياسية الكبرى   
  .يل واإلسرائيليين بأمن كالذي يمكن أن تأتي به هدنة كتلكتُذْكَر لتنفيذ تلك الخطة إذا لم تَعد على إسرائ

المضي قدما في الحوار مع االتفاق على تحريم االقتتال         ".. الحوار"الظاهر اآلن من المشهد السياسي الفلسطيني هو        
 عليها بما يـسمح     ، فإذا اتُِّفق  "كتاب التكليف "من  " الجملَة الجوهرية واألساسية  "وهدف الحوار إنَّما هو االتفاق على       

للجنة الرباعية الدولية بادعاء انتفاء مبرر استمرار الحصار المـالي واالقتـصادي الـدولي المـضروب علـى                  
  . الفلسطينيين تألَّفت الحكومة الفلسطينية الجديدة، ونجحت في إنجاز مهمتها وهي فك الحصار

دئٍذ، يمكن أن يشمل حلوال ومخارج أخرى كاالنتخابات        أما إذا استعصى االتفاق عليها على النحو ذاك فالحوار، عن         
 على أهميـة وضـرورة      حماس و فتحالبرلمانية والرئاسية المبكرة، واالستفتاء الشعبي لحسم خالٍف يمكن أن تتفق           

  .حسمه من خالل استطالع رأي الشعب
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تلتزم الحكومـة   " تريد الجملة    فتحهنا يكمن جوهر الخالف في شأن تلك الجملة، فالرئاسة مع           ".. احترام"أم  " التزام"
احترام االتفاقات  " فتريد الجملة    حماس؛ أما حكومة هنية مع      "كل االتفاقات الموقَّعة مع إسرائيل    ) الفلسطينية الجديدة (

  . تلك االتفاقات" احترام"الفلسطينية المدعوة إلى ) الرسمية(من غير تعيين للهيئة " الموقَّعة
  قد اعترفت بإسرائيل،    حماسعلى أنه الكلمة التي ال تنطوي على معنى مؤداه أنَّها، أي            " تراماالح" تفهم   حماسإن ،

 في الوقت الحاضرحماسهما القوام اللغوي ـ السياسي لكل خيار يمكن أن تأخذ به " االحترام"و" الهدنة"وكأن .  
ر على الفلسطينيين، قد يستمر زمنا أطول       ، في مناخ التحريم لالقتتال الفلسطيني والتخفيف من ثقل الحصا         "الحوار"

من المتوقَّع، وقد ينتهي إلى تغيير كبير في منظمة التحرير الفلسطينية قبل نجاحه في تذليل العقبات، أو تلك العقبة                   
  . األخيرة، من طريق تأليف حكومة فلسطينية جديدة

 الحوار مقْتَِرن بحوار آخر هـو الحـوار الـذي           هل أن هذا  "هو  " الخلوة الدمشقية "ولكن السؤال الذي لم تُِجب عنه       
تحدثت عنه رايس إذ قالت إن عباس وأولمرت قد باشرا محادثات غير رسمية وسرية في شأن الدولة الفلـسطينية                   

  ". ؟2000المقبلة، وتشبه محادثات كامب ديفيد التي أجراها عرفات وباراك وكلينتون سنة 
الـسري ومـن    (هل أن هذا التفاوض غير المعلَن       "النتقال إلى السؤال الثاني وهو      إذا صح قول رايس فهل يمكننا ا      

  ".قد رِفد، عبر الخلوة الدمشقية، بتفويض غير معلَن ؟) خالل قناة خلفية
كل ما نعرفه اآلن هو أن ثمة أربعة رجال هم بوش وأولمرت وعباس ومشعل يحتاج كلٌّ منهم إلى إنجاز سياسـي                     

 يستطيعه من غير التعاون مع غيره، فهل يحاولون جعله مشتَركاً؟ اإلجابة ما زالـت فـي دائـرة                   كبير؛ ولكنه ال  
  .التكهن والتخمين؛ ولكن ال بأس في المحاولة
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  عبد المجيد سويلم . د

على استقصاد الفلسطينيين في العراق بالتهديـد والوعيـد، وقـد           دأبت بعض العصابات الطائفية ومنذ عدة شهور        
وصل األمر بهذه العصابات الى القتل والتعذيب والترويع المنظّم حتى تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين هنـاك عـدة    
مئات، وتم ترحيل اكثر من خمسة آالف عائلة حتى اآلن، وبعضهم ان لم نقل اكثريتهم هـائم علـى وجهـه فـي         

على الجئين  " تتمرجل"ان هذه العصابات التي     . رى العربية، ووصلت االمور الى حد االختطافات الجماعية       الصحا
مدنيين عزل تحتمي باالجهزة االمنية الرسمية والخارجية وتمارس هذا التنكيل تحت بصر وسمع الحكومة الطائفية               

نية تشرف علـى هـذه العمليـات وترعاهـا          وتجزم بعض االوساط الصحافية ان اجهزة االمن االيرا       . في العراق 
  .وتشجعها

واألمر المؤسف حقاً ان ردود االفعال على هذه الجرائم ال تكاد تذكر وكأن قدر الفلسطينيين هناك قد حـسم بـين                     
  .اختيار الموت او الرحيل

بات الطائفية  كنتُ اود ان اعرف ماذا كان يمكن ان يحصل لو ان الذي يتعرض له فلسطينيو العراق على يد العصا                  
تُرى ماذا يمكن ان تقول الواليات المتحدة او بريطانيا او          !! هناك قد تعرضت له جاليات غربية او جاليات يهودية        

او ماذا يمكن ان تقول االمم المتحدة وامينها العام ومجلس امنهـا            . الحكومات الغربية لو ان االمر كان كذلك فعالً       
، وكنت اود ان اعرف كيف يمكن تناول الموضوع في وسائل االعالم وماذا             وهيئاتها وكبار موظفيها ومفوضيها؟؟   

ستقول وكاالت الغرب وفضائياته وصحفه ومجالته، وماذا سيكتب بعض مثقفيه وصحافييه وكتّابه، وكنـت اود ان                
 تفـوق   اعرف ماذا ستقول وماذا ستفعل منظمات حقوق االنسان التي تنتشر في بالد العرب وبالد المسلمين بأعداد               

أعداد الجامعات والمدارس والمستشفيات، وكنت اود ان اعرف لو ان شيئاً من هذا القبيل قد حصل فعالً، كم جسر                   
ضحايا االجرام والالسامية والتخلف والحقد والبربرية واالرهاب وكم مـن حملـة            " الضحايا"جوي كان سيعد لنقل     

وكنـت  " خطر الموت المحتم  "لثكالى واالرامل الذين يواجهون     االطفال والنساء وا  " النقاذ"دولية كانت ستبدأ وتنظم     
اود لو اعرف ماذا يمكن ان تكتب الواشنطن بوست والنيويورك تايمز والغارديان والفيغارو والكريري ديال سـيرا    
وكنت اود لو اعرف كم هي التقارير الصحافية المصورة والموثقة باالحداث واليوميات وأدق التفاصيل االنـسانية                
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التي ستنشرها االكونومست والتايمز والدير شبيغل وغيرها وغيرها من المجالت التي يساوي غالفهـا ميزانيـة                 
وكنت اود ان اعرف كم من القوانين كان يمكن ان تصدر في برلمانـات  . كاملة من ميزانيات بعض البلدان الفقيرة 

سؤولية عن ما ألم بتلـك الجاليـات ومـا          الغرب ومحاكمه وكم هي العقوبات التي ستفرض على المفترضين بالم         
اصابها من اذى وسوء، كنت اود ان لو اعرف قائمة البلدان والمنظمات التي كانت ستضاف الى قوائم االرهـاب                   
الدولي لو ان الذي تعرض له ابناء شعبنا في العراق كانوا من اليهود او من الجاليات الغربية، وكم وكيف ستكون                    

والحصار وتجميد االرصدة واالموال وكل ما نعرفه اليوم من وسائل الـتحكم والـسيطرة              المالحقات والمطاردات   
  .التي يمارسها الغرب على كل من يمانع ويقاوم في هذا العالم

فليس لهم من هذا العالم غير المـصير        ) وفوق هذا وذاك من الفلسطينيين    (أما وأن الضحايا من العرب والمسلمين       
  .رحيل، هذه هي الحقيقة العارية وهذا هو واقع الحالالمحتوم إما الموت او ال

ان الذي يتعرض له ذلك الجزء العزيز من شعبنا هو عملية منظمة من التطهير العرقي على يد عصابات طائفيـة                    
حاقدة موغلة في التخلف واالنحطاط، وهي عصابات للقتل والموت تعمل بمعرفة الحكومة العراقية وربما بتشجيع               

ة ومحاباة ورعاية اجهزة االمن االيرانية وربما بتشجيع منها، وان كل ما يقـال حـول عـدم قـدرة                    منها وبمعرف 
الحكومة واالجهزة االمنية على الضبط والربط هناك ليس اال خديعة تمارس علينا حتـى تـتم تلـك العـصابات                    

  .مخططها وحتى تشفي غليلها الطائفي الحاقد من دماء ابناء شعبنا هناك
لسطيني هنا وفي الشتات ان يعرف هذه الحقيقة ويهب للدفاع عن جزئنا الذي يهدد بالموت او الرحيل                 ان على كل ف   

بعد ان تحول الفلسطيني في العراق الى هدف مستباح وتحول الى مادة للتنكيل والسادية بأبشع مظاهرهـا تعـسفاً                   
ان الحكومة  . السياسية او المداراة الدبلوماسية   وقسوةً ووحشية، لقد بلغ السيل الزبا ولم يعد مسموحاً ألحد بالمجاملة            

الطائفية في العراق تتحمل بصورة مباشرة مسؤولية من قتلوا ومسؤولية من هجـروا ومـسؤولية مـن خطفـوا                   
وشردوا، ونحن لم نعد نكترث ال بأسماء العصابات وال بأسماء الطوائف وال بقادة االجهزة وال بأصحاب المقامات                 

ونحن نحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن دماء ابناء شعبنا وعن كل ما لحق ويلحق               والزعامات هناك،   
ولهذا فعلينا ان نشكل لجانـاً وطنيـة وشـعبية          . بهم على ايدي مجموعات الموت وعصابات القتل الطائفي المنظم        

او التشريد او التعذيب لمجـرد      للدفاع عن فلسطينيي العراق وعن كل فلسطيني يتعرض للمهانة والتعذيب والتنكيل            
وتعتبر ان الدفاع عن ابناء شعبنا ليس مهمة دبلوماسية وليس مهمة سياسية لجهة معينة وانمـا هـو                  . انه فلسطيني 

ان امـراء  . مسؤولية وطنية فلسطينية ومسؤولية شعبية فلسطينية اضافة الى كونها مسؤولية قومية ومسؤولية دينية           
مراهقي الحروب األهلية ومتعهدي المشاريع االقتتالية لن يرتـدعوا عـن سـفاالتهم             ومقاولي الحروب الطائفية و   

واحقادهم اال اذا وجدوا ان شعبنا بكل قواه وكل فئاته وفي كل اماكن تواجده قد هب هبة رجل واحد لحماية ابنائـه                   
بنا على الردع هي اكبـر      والدفاع عنهم وربما اننا سنكون بحاجة ماسة وفي القريب العاجل الفهامهم بأن قدرة شع             

  .مما يتصوره هؤالء السفلة والمنحطون
ان الحكومة الطائفية في العراق لن تستطيع بعد اليوم التنصل من دم ابناء شعبنا هناك ولن تنطلي علينا بعد اليـوم                     

ات وفي اقبيـة    لعبة الفلتان االمني الذي تتذرع بها فقد افتضح امرها وانكشفت لعبتها الدنيئة وأمام شاشات الفضائي              
المقاصل، فقد اوضحت التقارير الصحافية الموثقة بأقالم صحافيين شرفاء ان الفلسطينيين في العراق يتعرضـون               
لعملية ترويع منظمة على ايدي عصابات للقتل المأجور المدفوعة بصورة مباشرة من اجهزة األمن الرسمية لهـذه                 

ل واالرهاب بأسلحة الحكومة ومعـداتها وآلياتهـا وتغطيتهـا          الحكومة، وان هذه العصابات تمارس الترويع والقت      
وعلينا في ضوء ذلك كله ان نطالب المجتمع الدولي والبلدان العربية واالسالمية بالضغط على الحكومـة                . الكاملة

 التي  العراقية، وعلينا ان نطلب من الواليات المتحدة ان تتحمل مسؤولية حماية الفلسطينيين هناك باعتبارها الدولة              
تحتل العراق بصورة رسمية ومعلنة، وهي المسؤولة عن حماية الرعايا االجانب طالما ان الحكومة العراقية التابعة                

  .لها تقوم بهذه الممارسات المشينة تحت الفتة الفلتان االمني والممارسات الطائفية
الى الضفة الغربية وقطاع غزة الـى       ... أما واجبنا المباشر فهو العمل على اعادة الفلسطينيين من العراق الى هنا           

حيث اصل الفلسطينيين وشعبهم ووطنهم واهلهم، وليس الى اي مكان آخر، وعلينا من هنا ان ننظم اوسـع حملـة                    
دعائية للمطالبة بعودتهم وتخليصهم من براثن وأيدي العصابات الطائفية الهائجة في العـراق، وعلـى الواليـات                 

مسؤولية االنسانية لجاليتنا في العراق، وعليها ان تمارس الضغوط على اسرائيل للقبول            المتحدة ان تتحمل تبعات ال    
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اذ كيف يحق السرائيل اعادة يهود الفالشا على سبيل المثال ال الحصر            . بعودتهم الى ارض وطنهم هنا في فلسطين      
ى او تهديد في حين ال يحـق        وهم لم يتعرضوا ألي أذ    ) بعد آالف السنين الى ارض آبائهم واجدادهم      (الى اسرائيل   

ألبناء شعبنا العودة الى ارض ابائهم واجدادهم التي ولدوا عليها وتواجدوا فيها قبل نزول كل الـديانات الـسماوية                   
وفي ضوء هذا القتل واالرهاب والترويع الذي يمارس ضدهم تحت بصر قوات االحـتالل              !! على هذه االرض؟؟  

نيون وهبوا لنجدة ابناء شعبكم الذي يتعرض اليـوم ألبـشع اشـكال المهانـة               افيقوا ايها الفلسطي  . االميركي هناك 
والالإنسانية على يد عصابات قتل واجرام منظم افيقوا فليس لكم واهللا إال سواعدكم وتضامنكم ووحدتكم في زمـن                  

  . الطوائف وفرق الموت واالرهاب الجديد
 25/1/2007األيام الفلسطينية 

 
  ولعبة رد الفعل الفتحاوية المراهقة.. حو األماملعبة الهروب الحمساوية ن .63

  عبد اهللا عواد  
  اخرسوا أيها الصحافيون

وزيادة كلهـم يـستنكرون ويـدينون       .. كلهم بريئون من وضع العبوة أمام مكاتب الفضائية العربية في قطاع غزة           
مهما كان الـذين    " الحقيقة"ويشجبون، ويلعنون هذه الجريمة على حرية اإلعالم والصحافة، ويطالبون بالكشف عن            

حتى لو كان الرئيس بوش أو شيخ أحمد زعيم الصومال الذي فـر هاربـاً بعـد أن رأى الجنـود                     .. يقفون خلفها 
نفس االسطوانة المشروخة ترددها الفصائل والقـوى       .. اإلثيوبيين يعبرون الحدود وتبخر سريعاً مثلما انتفخ سريعاً       

الكل يدين، ويستنكر ويطالب بالكشف عن الذي وضع العبـوة حتـى الـذي              .. نيالفلسطينية منذ عام الفلتان األم    
  ..وضعها يصر على الكشف عن واضعها

وحرصاً على كشف الذي وضعها ولو لمرة واحدة، فأنا أعترف بمحض إرادتـي ودون              .. وبما أن أحداً لم يضعها    
قدمتها القوة التنفيذية، وال ايضاً مـن الــ         ضغط او تحقيق ال من وزارة الداخلية، وال من أجهزتها األمنية وفي م            

فرق الموت التي قاربت علـى      .. جهاز األمن الداخلي األميركي، وال من االخوة في المال اإليراني         " آي. بي. اف"
إبادة أربعين ألف فلسطيني في العراق قتالً وخطفاً وتجويعاً وتهجيراً، دون ضغط من كل هؤالء وغيرهم أعتـرف                  

  . وضعت العبوة، والهدف إخراس كل هؤالء الكتّاب والصحافيينبأنني أنا الذي
  سلطة الغاب فقط في القطاع

 قيادات  -، ألن كل ما في قطاع غزة        )دولة قادة المرافقين  (حان الوقت لطرح التساؤل الذي يهرب منه كثيرون في          
طة أية سلطة وبأي مفهوم كـان،       تظهر طبقة المرافقين المستفيدة الوحيدة من ضياع السل       .. ومعها.. تتوالد كل يوم  

وهذه هي اإلنجـازات التـي      .. والعصابات، التي حولت حياة الناس الى ما هو أسوأ من الجحيم          .. وطبقة الزعران 
وإلـى قـادة العـصابات      .. الى قادة العشائر الى قادة الـسلطة      .. من قادة الفصائل  .. يتحدث عنها القادة األشاوس   

  !يء اسمه سلطة في قطاع غزة؟هل يوجد ش: والسؤال! والمليشيات
هذا هو السؤال المحرم، والممنوع من التداول، سياسياً وإعالمياً، ألن اإلجابة عنه تقود للتضليل والتشويه وعـدم                 
نقل الحقيقة، لهذا الحظوا ان القتل شبه اليومي والخطف واالشتباكات المسلحة والتـدمير والحـرق غابـت عـن                   

وتفجيـر  ) الفـصائليون (وآخرها اشتباكات بيت حانون التي يتبدل عليها المحتلـون و         اإلعالم، وباستثناءات قليلة،    
ما ) المستوطنة(لهذا فكروا أنفسهم أن هذه      ".. شحيحة"منتجع الواحة السياحي من قبل فقط أربعين مسلحاً معلوماتهم          

  ..زالت في القطاع وأرادوا تحريره منها
ليقولـوا للنـاس نحـن    " االحترام للذات" كل انواع القيادات شيء من     أال يوجد عند كل هؤالء الذين يحملون ألقاب       

نأسف لم نعد نملك اية سلطة، وفقط السلطة هي سلطة شريعة الغاب، سـلطة العـصابات، والمليـشيات، والقتـل      
  !هناك حاجة لإلجابة؟.. أم انهم جزء من هذه السلطة.. والتخريب

  اإلنجاز التاريخي
ريخي الذي تحقق، فقد نجحت الجهود الجبارة في عقد اللقاء بين ابو مازن وخالد مـشعل                صفقوا قليالً لإلنجاز التا   

في دمشق، وكل ما كان ينقص الشعب الفلسطيني فقط هذا اللقاء حتى يخرج من جحيم الواقع نحـو جنـة النعـيم                      
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لحوار لثالثـة أعـوام    على حرمة الدم الفلسطيني، وعلى مواصلة ا- ركزوا جيداً  -فقط اتفق القائدان    .. الفصائلي
قادمة، قابلة للتمديد، على غرار هدنة الخمس سنوات المقترحة والتهدئة األحادية الحاصلة مع االحتالل الذي يعتقل                
ويقتل ويدمر ويصادر االرض ويفعل كل ما يشتهي ان يفعله، وقياداتنا تتحفنا بالحديث اليومي الناري عن المقاومة                 

على سلطة اوسلو كأولوية ال يعلو فوقها شيء        ) التقاتل(اس اللحاق بركب اوسلو و    التي توقفت منذ قررت حركة حم     
  ..كما قال الدم البريء الذي سال

ان اللقاء لم يأت بجديد، حين تحدث عن حرمة الدم ألن طرفي القتل اكتشفا ان الناس وبأغلبيتها الساحقة رفـضت                    
  .بهااالنجرار وراء اللعبة الدموية التي جلبت اللعنة ألصحا

  فتح وحماس.. أوسلو) سالبي(تنافر 
موجب مقاومة حماس وسـالب أوسـلو       .. حين كانت الساحة الفلسطينية محكومة بالمعادلة الطبيعية، والضرورية       

حين تحولت حماس من موجـب المقاومـة   وكان تمكين الحديث عن انجازات، ولكن  .. كان التوافق موجوداً  .. فتح
الذي يدفع ثمنه الناس،    ) الموقف(لفلسطيني محكوماً بسالبين، وأصبح التنافر سيد       الى سالب اوسلو، اصبح الوعاء ا     

  ..ال احد يعرف! انتظار ماذا؟.. المطلوب منهم االنتظار
والرسـائل المتـضاربة القادمـة مـن        .. ان ما هو موجود على الساحة الشرق أوسطية كما تقول كل المقـدمات            

وانما شـكل القـصف     " الغزو واالحتالل للعراق  "غلب لن تتخذ شكل     هو ضربة جديدة إليران، على األ     .. واشنطن
وعندها سيعيد التاريخ نفسه مع حركة حماس بـدالً مـن      المركز والتدمير والطويل الصربي مع بعض التغييرات،        

منظمة التحرير التي وجدت نفسها بعد حرب تدمير اآللة العسكرية العراقية وحصار العراق في مـؤتمر مدريـد،                  
  ..وسنستفيق على اوسلو حماس جديدة، تدل المقدمات على انه سيكون اسوأ من اوسلو السابق.. ثم اوسلوومن 

ان الحالة الفلسطينية قبل قرار حركة حماس دخول لعبة اوسلو كانت محكومة بهجوم مقاومة وهجـوم سياسـي،                  
 بعد القرار اصبحت الحالـة      بصرف النظر عن كل المالحظات الجوهرية او الشكلية على هذين الهجومين، ولكن           

محكومة بوضع االحتالل جانباً، ووضع البيئة الخارجية ايضاً جانباً، لصالح الحرب التعبوية العـصبوية الداخليـة                
  .التي وصلت إلراقة الدماء ضد بعض من أجل الكراسي وال شيء غيرها

  !!عام من اإلنجازات
 توقفت، وذهب اإلنجاز التاريخي للقاء دمـشق مـع ريـاح            لم تتوقف اللعبة الدموية على األرض، وفقط اعالمياً       

العصابات، هذا اللقاء الذي تعلق بقشته الناس حتى اللحظة األخيرة، رغم أن رئيس الحكومة بعث برسـالة علـى                   
الهواء انه ليس لقاء الفرصة األخيرة، فهل هناك رسالة قصيرة مفادها ان القرار موجود في غزة وليس في دمشق،                   

  !.اس قررت االستمرار في لعبة الهروب نحو األمام؟أم ان حم
وإذا كانت المسألة حصاراً وينتهـي، فمـاذا بعـد          ! غير واضح بماذا تُفكر حماس، وماذا تريد وعلى ماذا تراهن؟         

  !.االنتهاء، وماذا عن النتائج على األرض وفي السياسة؟
س، ان يدرك أن البقاء في الحمام له ثمنه، وأن          وفي الجوهر حما  ) حمام أوسلو (من الطبيعي، وبعد أن دخل الجميع       

الخروج ليس سهالً مثل الدخول وان تصعيد اسرائيل لحربها االحتاللية تحصيل حاصل، ألن كل مـا تبقـى مـن                    
  !.المقاومة ضريبة كالمية فهل النتائج تحسب بما يكون في الهواء أم بما يكون على األرض؟

 األرض واالغتيال واالعتقال والحصار، ومن االقتتال الداخلي، قـتالً          وما على األرض انجازات عام من مصادرة      
واغتياالً وخطفاً وتخريباً وتدميراً وفوق ذلك بؤس اقتصادي وهجرة للكفاءات، وحرب سياسية وإعالميـة مريحـة            

ـ                  اطقين جداً للدولة العبرية، ووقف كامل للمقاومة، وانعدام لألفق ويأس كامل للناس، وحرب الرداحـات بـين الن
  !.اإلعالميين وعلى االنترنت هل هناك انجازات أخرى؟

ربما، زيادة التهديدات واالعتداءات على الصحافيين ومكاتبهم وسياراتهم، ألنهـم ال ينقلـون حقيقـة اإلنجـازات                 
  .العظيمة التي ستقود إلزالة الكيان الصهيوني

  !لماذا استمرار الهروب نحو األمام؟
 حماس وبعد أن جلست على كراسي أوسلو لما يقارب العام، ان القمر الذي فشلت               بشيء من الوضوح تدرك حركة    

حركة فتح في جلبه للفلسطينيين، لن تجلبه هي وان الوضع الذي وجدت نفسها فيه، لم يكن وفقاً للتصورات الحالمة                   
  .ديها يسألها ماذا تريد؟التي كان يقدمها بعض قادتها، بأنهم سيهزمون أميركا، وبأن العالم سيأتي إليها مقبالً ي
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بعد إدراكها لذلك، لم يتبق عندها سوى لعبة اللغة، من إقامة الدولة على أي جزء يتم تحريره إلى وثيقة يوسـف،                     
الى حقيقة الدولة العبرية الى هدنة المائة عام، والهدف تقديم اشارات للناس بأنها لم تتنازل عن تحرير فلسطين من                   

ة أن لعبة أوسلو قادرة على إقامة دولة الضفة والقطاع ناقص، لسبقتها في ذلـك حركـة        البحر الى النهر، وبفرضي   
  !.فتح، أصل أوسلو أم ان الفرع سيحقق أفضل من األصل؟

منـذ  ) الموعودة(كل ما عند حركة حماس، هو كل ما عند حركة فتح، العمل على حصد نتائج في حكومة الوحدة                   
كما يدل الحديث المتواتر عن الحقائب المدرسية عفواً السيادية، هذه السيادية،           سنة تتوافق مع فوزها في االنتخابات       

) خلقت(ألنهم يعيشون يومياً أكذوبتها، فالسيد الوزير السيادي، تضع كل سياديته           ) االستهزاء(التي يقابلها الناس بـ     
 سـيادة، وال ينفعـه جـيش    جندية وبإشارة من يدها على أصغر حاجز جانباً ويتحول الى المواطن بال سيد وبـال      

  !.المرافقين الذي يختبئ خلفهم فأية سيادة هذه؟
يا حماس هذا الواقع، كل ما هو موجود، تغيير اسم االدارة المدنية مع شيء من التعديالت الـشكلية الـى سـلطة                      

  !.واحد ال يتحرك دون إذن االحتالل واسألوا رئيس الحكومة؟) أثخن(أوسلو الفلسطينية و
  .. تحكمدعوا حماس

المنقذ الفاشل لحكومة أوسـلو الحمـساوية، مـن    "رغم أن حركة فتح صاحبة مشروع أوسلو تعمل منذ عام بمثابة       
وبعد االنتقال من المقاومة والحل الى لعبة الـسلطة،  !! الوضع الذي وجد فيه الفلسطينيون أنفسهم بفضل االنجازات      

وبين واقعها، التي واجهتها وتواجهها حركة حماس وحكومتها،        فإن الصدمة بين النظرية والواقع بين أحالم السلطة         
وبعد فشل قصة تصدير األزمة نحو الخارج الديمقراطي الذي يحاصر الحكومة الديمقراطية، من الطبيعي، أن يتم                

قـة،  التصدير نحو الداخل، نحو االنقالبيين في حركة فتح، وكذلك الطيبين، نحو األقالم الصفراء التي ال تنقل الحقي                
وبذلك فإن فتح التي تعيش أزمتها الداخلية تتعاطى بردة فعل مراهقة، مثيرة للشفقة، ألن فيها من طاب له الجلوس                   

  .فوق الكراسي وغير قادر على استيعاب أن يبتعد عنها
إن المنطق الطبيعي أن يترك الجميع حركة حماس تحكم، ولخمس سنوات وليس أربع، وهـذا حقهـا الطبيعـي،                   

ؤسسة الرئاسة، الى مؤسسة اجتماعية على غرار الصليب األحمر في حياديتها، واالغاثة الخيريـة فـي                وتتحول م 
تقديم المساعدات، وتلعب حركة فتح دور المعارض، او ينضم اعضاء التشريعي الذين يمثلونها الى مجلس شورى                

د، بعد تحرير فلسطين وبإمكانـه      حماس، ومن ال يعجبه ذلك يسافر للمريخ، لثالث سنوات، في إجازة، وبعدها يعو            
أن يستثمر ما جمعه في بناء منتجع سياحي ضخم على شاطئ يافا، أو حيفا، أو ام الرشراش، ايـالت، مـا بـين                       
االحتالل والتحرير وعندها ستقدمون الطاعة لحركة حماس وحكومة الجمهورية اإلسالمية الفلسطينية التي سـأدفع              

  . لها الجزية
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  أسعد عبد الرحمن. د
ورئيس المكتـب الـسياسي     " أبومازن"بعد اجتماعات دمشق بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس           

لفصائل سيعلن  خالد مشعل، ورغم ورود أنباء متضاربة عن اتفاق قريب بين ا          ) حماس (لحركة المقاومة اإلسالمية  
عنه من غزة في غضون األسبوعين القادمين، وألن المطلعين لم يتوقعوا أصالً أن يسفر اجتماع عباس ومـشعل                  

يجدر بنا الثناء على تأكيدهما بأنهما سيواصالن الحوار،        ... عن نتائج نهائية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية       
ـ   ، وعلى العمل من أجل اسـتبعاد       "أمر محرم تماماً  " الدم الفلسطيني    على أن هدر  " الدرجة األولى "وعلى اتفاقهما ب

االحتكاكات أو االشتباكات الداخلية، وكذلك عمليات التحريض التي تؤجج نار الفتنة بين التنظيمين الرئيسيين فـي                
قـات محليـة   بات محكوماً باتفا) منظمة التحرير الفلسطينية(وألن الطرف اآلخر . حماس وفتحالساحة الفلسطينية؛  

 للخروج من المأزق الذي بات يعيـشه الـشعب          حماسما هي خيارات    : ودولية تجعله مقبوالً دولياً، يبرز السؤال     
  ! الفلسطيني؟
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 بالتخلي المجاني عن أيديولوجيتها أو عن برامجهـا،         حماسبداية، ليس من المطلوب على اإلطالق أن تقوم حركة          
وإذا كـان منطـق     . نحن متأكدون من عدم كرمه بل من لؤمه السياسي        ألن حدوث ذلك هو تنازل كريم أمام عدو         

االعتدال منذ اتفاقية أوسلو لم يقدم حتى اآلن أية خدمة لقضية الشعب الفلسطيني، فإن التجربة مـع اإلسـرائيليين                   
ـ         . تثبت أيضاً أن منطق التشدد ال يخدم كثيراً        دال، وإن كنت شخصياً، في ظل المعطيات الموجودة، أوصي باالعت

فإنه اعتدال ال يفتئت على من ال يزال برنامجه هو برنامج الحد األقصى وأيديولوجيته متشددة بحيث نطالبه بتنازل                  
) أو قومياً /قل المتطرفة دينياً و   (ففي المجتمع اإلسرائيلي قوى معتدلة وقوى متشددة، بل إن القوى المتشددة            . مجاني

 حماس أحياناً ال يفل الحديد إال حديد مثله، يتوجب عدم مطالبة حركة             وألنه. أوسلوحكمت سنوات أطول منذ توقيع      
بتغيير أيديولوجيتها أو برنامجها السياسي، ألن حدوث ذلك معناه تماهيها مع باقي معظم القوى الفلسطينية، وعندها                

الديمقراطية، طبعـاً   وفي سياق الحديث عن     . نصبح كلنا لوناً واحداً، وهذا أمر ليس من طبائع األمور الديمقراطية          
فبحكم القانون، فإن هكذا حكومة لن      ! وهو رأي ليس عملياً   ! هناك من يرى أن المخرج هو بتشكيل حكومة طوارئ        

تدوم سوى شهر واحد، قد يمكن تجديده مراراً، لكن عندها ستصبح الحالة نوعاً من العبث الذي يقود إلـى الـشلل                     
حتـى  . ، يقودك إلى تصور حلول فوقية وعسكرية أو شبه عسكرية         كما أن مجرد القول بحكومة طوارئ     . السياسي

أن كلمة طوارئ تجعل المرء يشعر بالتقزز والغثيان من شدة ما عانيناه من قوانين الطوارئ في العـالم العربـي                    
وأيضاً ما فائدة أي حكومة إن هي لم تستند إلى وحدة وطنية            !  اإلسرائيلي -تحت ذريعة ضرورات الصراع العربي    

يقية تستطيع أن تنقذ القضية والشعب، علماً بأن القضية الفلسطينية باتت ممزقـة سياسـياً، وأصـبح الـشعب                   حق
  . الفلسطيني يعاني من التجويع والتنكيل كي ال نقول أكثر

: توجهـات / ، في ظل واقع إقليمي ودولي ال يرحم، تستطيع أن تلجأ إلى واحد من ثالثة خيارات               حماسإن حركة   
ولو بشكل غيـر    (الن عن أنه، في ظل المعطيات المحلية واإلقليمية والدولية، أضحت الحكومة الحالية             أولها، اإلع 

مرفوضـة  ) الفلسطيني/ مثل االقتتال الفلسطيني  ( حالة   -قطعاً-وبسبب حالة الحصار والتجويع لشعبنا هي       ) مباشر
نا عن الساحة يشكل مخرجـاً لإلنقـاذ،        إن كان غياب حكومت   : "بل إنه بمقدور الحركة القول    .  ذاتها حماسمن قبل   

ثم بعد ذلـك    ". فنحن إذن ننسحب لسنة أو سنتين من مسألة تشكيل الحكومة وسنبقى في البرلمان لنراقب ونحاسب              
تعالوا وشكلوا حكومة أنتم وباقي القوى في منظمة التحرير التي تنسجم مع خطكم الـسياسي،               : "فتحيقولون لحركة   

ومتكم في ظل المعطيات الراهنة أن تنقذ القضية سياسياً وتخرج الشعب من المجاعـة              ودعونا نرى كيف يمكن لحك    
 ومع باقي الفصائل على االبتعاد عن إدارة الحكم، ومن ثم           فتح االتفاق مع    حماسالخيار الثاني أن تعلن     ". والهوان

ن العـالم فعـالً جـاداً فـي       إذا ما كا   حماسعندها تراقب   . اختيار كفاءات فلسطينية مستقلة لتدير شؤون الحكومة      
التسوية، يمكن وقتها، وبضمير مرتاح، حـل       / وإذا لم تتحقق المصالحة   . المصالحة أو التسوية العادلة أم ليس جاداً      

 أما ثالث الخيارات فهو أن يتفق المجلس التشريعي مع رئاسة السلطة الوطنية على حل نفسيهما، ومن ثم                   .الحكومة
ـ   "(!) الكعكة" جديدة كي يقرر الشعب ما إذا كان يريد أن يعطي            يدعوان إلى إجراء انتخابات     أو  حماسكاملـة لـ

، ألنه واقع يـصيب الجـسد       "الرأسين"، بمعنى السيطرة على البرلمان والحكومة والرئاسة، بعيداً عن واقع           فتحلـ
وإذا . لحـل األنجـع    األمور كاملة، سنرى إن كان برنامجها السياسي هو ا         حماسوإذا ما تولت    . الفلسطيني بالشلل 

أما إذا اختار الشعب من جديد وضعاً مـن         .  سنرى أيضاً ما إذا كان الحل الذي تقترحه هو الحل األمثل           فتحتولتها  
 بالكامـل  حماسوأعتقد جازماً بأنه إذا فازت . رأسين فال حول وال قوة باهللا، إذ عندها سنعود إلى المأزق من جديد   

ا، فلن تشكل حالً بقوة سبب حاسم قوامه أننا قوى منفعلة أمـام عـالم إقليمـي                 وأبقت على برنامجها وأيديولوجيته   
 بالرأسين فليس هناك أي ضمانة بإنجاز الحلم        فتحوحتى لو فازت    ). على األقل في المرحلة الراهنة    (ودولي فاعل   

 أوسلوضى على اتفاق     والقوى المؤيدة لها، وكان قد م      فتحالوطني، بدليل أنه، قبل االنتخابات، كان كل شيء بأيدي          
  . سنوات عديدة، ولم تتحقق الدولة الفلسطينية رغم عديد اإلنجازات واإلخفاقات

إنه حل يتجسد بتحقق وحدة وطنيـة، مـستندة إلـى          : أمام كل الفرقاء  " الحل النموذجي "واآلن، نعود إلى ما نعتبره      
المـأزق، دون أي نظـرة فئويـة        قراءة مشتركة، في ظل حوار حضاري صريح بين القوى نفسها، للخروج من             

فصائلية تنظيمية ضيقة، ألن مثل هذه النظرة تصيب المرء بالعمى السياسي، بحيث يفضل الفصيل المصلحة الذاتية                
متفق عليها بين الفصائل،    " تشكيلة"يتلخص الحل النموذجي في التوصل إلى       : وطبعاً، نكرر . على المصلحة العامة  

فهل يكون اللقاء بين عبـاس      . لحصار واالنطالق نحو تحقيق برنامج الحد األدنى      لكن بلون سياسي قادر على فك ا      
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ومشعل هو الخطوة األولى نحو الحل النموذجي، أم الخطوة األولى نحو المنزلق الكبير، منزلق االقتتال الـداخلي                 
  ! ؟"حالً"وقطعاً ال يشكل ... الذي يفيض دماء وروائح كريهة
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  عبد اهللا العوضي. د

ـ         في دمشق، خطوة لبناء األساس القوي لحكومة الوحدة         حماسحماس عباس للقاء مشعل رئيس المكتب السياسي ل
الوطنية منذ انفالت زمام األمن الداخلي الفلسطيني وعلو صوت الرصاص ظهر كل سياسات التهدئة مـع تقـاطع                  

  .  الفلسطينية الساخنةالخط اإلسرائيلي بين الخطوط
دمشق مثلت مربط الفرس في القضية الفلسطينية، فهي التي احتضنت منذ عقود قادة المعارضة الفلسطينية ممثلين                

 إلى ذات المكان ليصبح موقعاً للتأثير اإليجابي لصالح القـضية           حماسفي جبهة نايف حواتمة، حتى لجوء مشعل        
  . المحورية التي تبحث لها عمن يتبناها

ـ       وحرصه على الخروج من هذا المأزق الداخلي تمضي قـدماً          " أبو مازن "من الواضح أن تلك الزيارة التاريخية ل
مع سخونة الحديث حول إعادة طاولة المفاوضات مع إسرائيل وضرورة الجلوس مجدداً لتأسيس الدولة الفلسطينية               

 األميركية التي تم االتفاق حولها فـي        -دة األوروبية المستقلة والتي يفترض نظرياً أن تقام في هذا العام وفق األجن          
  .  واحد واثنينأوسلو

على رغم أن الشهور الماضية كانت مليئة بالمرونة السياسية تجاه الوصول إلى نقطة التقاء تعيد المياه الراكدة إلى                  
من أغلبيتها المعارضـة     في الساحة السياسية الفلسطينية بقوة الحكومة المشكلة         حماسمجراها الطبيعي، فإن دور     

  . الزال رافضاً الجلوس مباشرة مع العدو اإلسرائيلي
إذا افترضنا بأن هناك المزيد من مؤشرات التفاؤل تجاه عمل ما لصالح التوصل إلى صيغة مشتركة بين الحكومة                  

 بين األطـراف    الفلسطينية ورئاستها على أرضية المصلحة الفلسطينية العامة دون الدخول في الخالفات المحتدمة           
المختلفة، فإن األجواء اإلسرائيلية الملبدة بغيوم االستقاالت في صفوف الجنراالت وقائمة المحاكمات بالفساد المالي              
واألخالقي وسوء استغالل السلطة ألركان الدولة العبرية، ال تشجع العودة قريباً إلى طاولة الحوار المغيبـة منـذ                  

  . سنوات
نجاح البرنامج المرتقب لحكومة الوحدة الوطنية، مع أن الحـصار المـالي اإلسـرائيلي              فالحماس وحده ال يكفي إل    

والعربي واإلسالمي والضغوطات قد أوجدا انفراجاً ملحوظاً في األسـابيع القليلـة الماضـية، إال أن الـصعوبات             
  . حماسالداخلية فاقت حجم الحصار االقتصادي الذي فرض على حكومة 

حدة وطنية الزالت مليئة بدقائق المشكالت التي ال تحلها قوة الرصاص وال صرخة األلسن              فالطريق نحو حكومة و   
 في صب أطنان من االتهامـات لكـل         فتح والحماس المضاد من قبل      حماسبالويالت والثبور عندما يشتد حماس      

ين الدولـة سـواء     األطراف وفق عملية غير الئقة بالمعادلة السياسية، التي يجب أن ترسى دعائمها لصالح فلسط             
 في المعارضة، إذا ما أريد للديمقراطية الناشئة على األرض المتحركة النجاح فيمـا              فتح في الحكم أو     حماسكانت  

 دورة الحكم المقررة وفقاً للدسـتور       حماسالعودة إلى صناديق االقتراع من جديد قبل استكمال         " أبو مازن "إذا قرر   
  . المعتمد

 بالحكم الذي واجه منذ اليوم األول كافة أنواع التحديات المعروفة سواء من الجانب              سحمانحن أمام مأزق استفراد     
 كان الميزان مختلفاً تماماً ألنه      حماساإلسرائيلي أو من الدول الغربية الداعمة للديمقراطيات في العالم، إال أنه مع             

 ألن طبيعة فلسطين وظروفها ال تقـارن        لم يكن على مقاس الثوب الغربي، ولن يكون كذلك في االنتخابات المقبلة،           
  . بالمجتمعات األخرى التي تحبو في أثواب واسعة تعرقل من حركتها الطبيعية
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ـ   الفلسطيني عنـدما فكـر فـي        -هذا المكسب على مدى عقود من تاريخ الصراع الفلسطيني        " أبو مازن "يحسب ل
ة األمور إلى نصابها قبـل أن يـستفحل          لعلها تساهم في إعاد    حماسضرورة التوصل إلى نقطة ضوء لدى مشعل        

الداء اإلسرائيلي في الجسد الفلسطيني المنهك وتذوب المبادرات الجادة ألجل حكومة الوفاق أو الوحدة الوطنية في                
مصهر البارود الداخلي، فالخالفات حول األشخاص الذين سيتولون مسؤوليات الحكومة القادمة ال ينبغي أن تشكل               

  .  الحصان الفلسطيني لكسب الرهان عليهالعربة التي تعرقل
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