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  35  :كاريكاتير
***  

  
   قتيالً وتعليق الحوار17تجدد االشتباكات في قطاع غزة يسفر عن سقوط  .1

تدهور الوضع االمني الداخلي في قطاع غزة        :فتحي صباح  غزةنقالً عن مراسلها في      27/1/2007الحياة  أفادت  
حماس بمرور عام على فوزها في االنتخابات التشريعية، ودارت اشـتباكات وعمليـات             امس خالل احتفال حركة     
 حماس وفتح، في وقت تبادلت الحركتان االتهامات وعمليات          حركتي ناشطين من عدد من ال  قنص اسفرت عن مقتل     
ات المتبادلة في   واندلعت االشتباكات المسلحة وعمليات القتل والخطف واالتهامات والتهديد        .خطف وتهديدات بالقتل  

 الجمعة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب احدى          -اعقاب مقتل احد عناصر القوة التنفيذية ليل الخميس         
الطرق اثناء مرور سيارة تابعة للقوة التي اتهمت بدورها ناشطين من فتح بالوقوف وراء عملية التفجير، وانتقمت                 

ة لالشتباه بوقوفه وراء التفجير، فردت فتح بإطالق النار على ناشطين           بقتل ناشط من كتائب شهداء االقصى التابع      
 من ناشـطي حمـاس      11 ذ خطفت فتح  إمس عمليات خطف عدة من الحركتين،       أوشهد  . من حماس وقتلت احدهم   

وفي ساعات بعد الظهر، قالت مصادر من فتح ان عناصـر مـن             . التي خطفت في المقابل ثمانية من ناشطي فتح       
وفي تطـور درامـاتيكي،      .يذية حاصرت منزل القيادي في كتائب االقصى منصور شاليل بغية اعتقاله          القوة التنف 

امتدت االحداث الى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتحديداً الى بلدة كفر قليل حيث اقتحم ناشطون من كتائـب                   
آخرون، وهددت بقتلهم في حال قتلـت        من عناصره قبل أن يفر       24االقصى مركز تدريب للقوة التنفيذية واعتقلوا       

فردت حماس بإعالن حال االستنفار القصوى في صفوف عناصرها في نـابلس، متوعـدة              . القوة التنفيذية شاليل  
 التقى وفدان قياديان من فتح و حماس وزير الداخلية سـعيد صـيام               وفي وقت الحق   .بالرد على عمليات الخطف   

 المحاصر، وسحب جميع المسلحين، واخالء المخطوفين لدى الطرفين،         واتفقوا على فك الحصار عن منزل شاليل      
   .وتشكيل لجنة تحقيق في االحداث

 التـي انـدلعت بـين       تاكاشتبأدت اال  : نضال المغربي   نقالً عن مراسلها   غزةمن   27/1/2007رويترز  وأضافت  
هـو أعلـى   ذا  وه.عامان من بينهم طفل عمره     شخصاً 15في غزة الجمعة الى مقتل      أنصار حركتي فتح وحماس     

وقال مسؤول بحماس    .عدد من القتلى يسقط في جولة واحدة من أعمال العنف منذ وصول حماس للسلطة قبل عام               
واضـاف   .ان قذيفة صاروخية اطلقت ايضا على منزل وزير الخارجية محمود الزهار وألحقت أضرارا بالغة فيه              

وفي وقت الحق نقلت الوكالة      .وع الهجوم ولكن لم يصبهم أذى     ان افراد عائلة الزهار كانوا داخل المنزل وقت وق        
. قل قتال يوم السبت في اشتباك بين فصائل متناحرة في قطاع غـزة            ن فلسطينيين على األ   أ مستشفى   ي مسؤول عن

  . شخصا17ًليرتفع بذلك العدد اإلجمالي لضحايا االشتباكات األخيرة إلى 
 كتائب شهداء االقصى اعلنـت انهـا افرجـت عـن جميـع              :أن إلى   غزةمن   27/1/2007وكالة سما   وأشارت  

جاء ذلك بعد ان انهت القوة التنفيذية حصارها لمنزل الناشط الفتحـاوي             .المختطفين الذين تم احتجازهم في نابلس     
منصور شاليل في مخيم جباليا نتيجة تدخل قوات االمن الوطني الفلسطيني وحرس الرئاسة، بعد حـصار اسـتمر    

  .عت خالله اشتباكات عنيفة وتبادل اطالق نار عنيفلساعات، وق
رئـيس الـوزراء     : أن وكـاالت وال رائد الفي    نقالً عن مراسلها  غزة  من   27/1/2007الخليج اإلماراتية   وذكرت  

 بالكشف عن خيوطها     متعهداً ،فتح وحماس بأنه أمر مؤسف     وصف تجدد االشتباكات بين    الفلسطيني اسماعيل هنية  
  .شدد هنية على التصميم على مواصلة الحوار الوطني، لتشكيل حكومة الوحدةو .ومن يقف وراءها
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حذر المتحدث باسم حماس في جباليا اياد البزم من أن الحركة لن تسمح لما سماها الفئة االنقالبية بـأن                   من جهته   
النقالبيين مـن    انه أكد حرص الحركة على تفويت الفرصة على ا         إالتتمادى في أعمالها، واستهداف ابناء حماس،       

غير أن الناطق باسم فتح في الضفة الغربية جمال نزال اتهم حماس والقوة التنفيذيـة                .أجل إنجاح الحوار الوطني   
هـذه  "بممارسة سياسة القتل واإلعدام بحق الفلسطينيين، محمالً وزير الداخلية سعيد صـيام مـسؤولية اسـتمرار                 

  ."الحوادث المفجعة
 قال إبراهيم أبو النجا، رئيس لجنة :غزة وائل بناتنقالً عن مراسلها في   27/1/2007الوطن الـسعودية    وجاء في   
 باتت تهدد الحوار القائم بين الفصائل الفلسطينية بشأن تـشكيل حكومـة             ذه المواجهات ه نأ :للوطن  العليا المتابعة

وسيعها ولكن في حال فـشلنا      نبذل جهوداً كبيرة في محاولة لتطويق األحداث المؤسفة وعدم ت         : "وقال .وحدة وطنية 
وبموازاة ذلك أعلنت فتح أنها لـن       ". في ذلك فإنه سيصبح هناك خوف على الحوار وفرصه في التواصل والنجاح           

  ."العربدة المجنونة التي يمارسها التيار الدموي في حماس"تشارك مطلقاً في حكومة وحدة وطنية في ظل استمرار 
 عبرت هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلـسطين عـن اسـفها مـن              :غزةمن   27/1/2007وكالة معا   وأوردت  

وقال احمد بحر رئيس المجلس التشريعي باالنابة في         .األحداث التي وقعت الجمعة في قطاع غزة والضفة الغربية        
ي إن هذه األحداث واشعالها يثبت أن هناك تيار يريد ان يفشل كل الجهود الفلسطينية ف              " :بيان وصل معا نسخة منه    

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووقف جلسات الحوار الوطني واال ما هو الهدف من افتعال هذه االحـداث وجـر                   
وتوجهت رئاسة المجلس التشريعي الـى ابنـاء الـشعب           "الساحة الفلسطينية للمواجهة عند كل بوادر الي اتفاق؟       

  . فلسطينية الى المجهولالفلسطيني بالتكاثف والتوحد ونبذ الفئات التي تحاول جر الساحة ال
طراف الفلسطينية المتنازعة الى الوقوف عنـد مـسؤولياتهم          دعا الناطق باسم سرايا القدس ابو حمزة األ        من جهته 

وقال ابو حمزة في بيان وصل معا نسخة منه ان سرايا            .الدينية والوطنية واالخالقية ووقف جميع مظاهر االقتتال      
ساطة و تسليم المختطفين من الطرفين وتدخلت في أكثر من موقـف لتقريـب              القدس قامت في أكثر من مكان بالو      

  .  المسؤولية لحركتي فتح وحماس وجهات النظر، ولكن تعود الفوضى من جديد على الساحة الفلسطينية، محمالً
 أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها سوف تكشف من يقف وراء     :غزةمن   26/1/2007قدس برس   ونقلت  

توفير األجواء  مسؤولية  ألحداث الداخلية األخيرة، شمال قطاع غزة، محملة في الوقت ذاته حركتي حماس وفتح،              ا
مقتنعة فيمـا تقـول ومـا       : " أنها ول في المكتب اإلعالمي للجبهة    ؤوقال مصدر مس   .لبعض الجهات لتوتير الساحة   

ضى والفلتان األمني واالقتتال الداخلي، وحين      ولين عن الفو  ؤولية دوما لصانعي التوتر والمس    ؤتفعل، وسنحمل المس  
 فتح وحماس وفرتا األجواء لبعض الجهات التي تعنى باستمرار التوتر على الـساحة الفلـسطينية                ينقول أن حركت  
إننا في الجبهة الشعبية لن نتردد ولو للحظة واحدة في الكـشف عـن          : "وأضاف المصدر  ". ما نقول  فإننا نعي جيداً  
ءهم وتحميل المسؤولية لمرتكبي هذه الجرائم، أيا كانت انتماءاتهم الحزبية، فقد آن األوان للـشعب               القتلة ومن ورا  

الفلسطيني أن يطلع ويعرف كل ما يدور في الساحة الفلسطينية، ويعرف القتلة والجناة والمـسئولين عـن تـوتير                   
  ".الساحة الفلسطينية الداخلية

 11م فتح إقدام عناصر من كتائب شهداء األقصى، على اختطـاف  شجب جمال نزال، الناطق باسمن جهة أخرى،  
أنا شخصيا أشجب عملية االختطاف وأدعو      : "وقال في تصريحات خاصة لقدس برس     . شخصا من عناصر حماس   

وأؤكد لك بأنه ال يوجد قرار مركزي في حركة فتح لالختطاف، لكن القيادات             . إلى إطالق سراح المخطوفين فورا    
حماس تـرفض  : "، وقال"تعنت حماس"وأرجع نزال عودة الفلتان األمني إلى ما وصفه بـ        ". معاييرهاالميدانية لها   

  ".المبادرة العربية، وترفض قرارات الشرعية الدولية، وترفض وثيقة الوفاق الوطني، فكيف سيتم التعامل معها؟
أعلنت حركة حماس، مساء أمس،     : كاالتالو و  نقالُ عن مراسليها   غزةمن   27/1/2007األيام الفلسطينية   ونشرت  

تعليق الحوار مع حركة فتح احتجاجاً على األحداث واالشتباكات المسلحة في قطاع غزة، بحسب ما أفاد امتحـدث                  
قررت حركة حماس وقف الحوار الوطني مـع        : "لوكالةلوقال إسماعيل رضوان     .باسم حماس لوكالة فرانس برس    

مـن   ".إطالق النار على المواطنين في شمال قطاع غزة ومدينـة غـزة           حركة فتح احتجاجاً على هذه األحداث و      
وقال مـاهر مقـداد      .جهتها، اتهمت حركة فتح حماس بأنها مسؤولة عن تعطيل الحوار وعدم التوصل إلى اتفاق             

إن كل ما مارسته حماس من قتل هـدف الـى           . هذا التعليق ليس مفاجئاً   "إن  : حركة لفرانس برس  الالمتحدث باسم   
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كان عليهم عدم إراقة الدم وكان بإمكانهم أالّ يدخلوا الحوار وأن يرحموا أبناء شعبنا من               : "وأضاف ". الحوار افشال
حماس ال تريد حواراً وطنيـاً وال       .. الجرائم ترتكب من حماس لاللتفاف على الحوار        "إن  : وقال مقداد  ".هذا القتل 

  ".يار الدموي إلفشال الحواركلما اقتربنا من اتفاق يتحرك الت.. تريد حكومة وحدة 
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم حركة فتح توفيق أبوخوصة أن اجتماعاً عقد، مساء أمس، بين قياديي حركـة                   
فتح، وقياديي حركة حماس في منزل وزير الداخلية سعيد صيام، لتدارك الموقف العصيب في شمال غزة، وفـك                  

شهداء األقصى منصور شاليل، لم يسفر عن نتائج إيجابية، وذلك ألن           الحصار عن منزل القيادي في فتح وكتائب        
نـه ونتيجـة لفـشل      أمضيفاً   .عناصر القوة التنفيذية كانت تشدد من حصارها وخناقها على منزل شاليل القتحامه           

الحوار في منزل وزير الداخلية، اضطرت قوات األمن الوطني، وقوات من أمن الرئاسة الختراق الحصار الـذي                 
  .كانت تفرضه القوة التنفيذية وكتائب القسام على منزل منصور شاليل حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية

  
  االتفاق مع حماس لتشكيل حكومة يجب ان يستغرق أقل من ثالثة اسابيع :عباس .2

 لتـشكيل   جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده بأن التوصل إلى اتفاق مـع حمـاس           : وائل بنات، الوكاالت  : غزة، دافوس 
 تهديده بالدعوة إلجراء انتخابات برلمانيـة        عباس وكرر.  أسابيع 3حكومة وحدة وطنية يجب أال يستغرق أكثر من         

ورئاسية جديدة إذا فشلت المحادثات لكنه لم يقل إن فترة الثالثة أسابيع هذه هي مهلة قبـل أن يـدعو النتخابـات                      
إذا فشلنا في تشكيل حكومة     : "قتصادي العالمي في دافوس   وقال عباس خالل مؤتمر صحفي في المنتدى اال        .جديدة

، مضيفا أنه يتوقع إجراء محادثات مـع الواليـات          "وحدة وطنية تمكننا من رفع الحصار سأدعو النتخابات رئاسية        
ال أعرف تاريخا محددا ربما يحتاج األمر       : "وتابع عباس  .المتحدة وإسرائيل خالل شهر بشأن إقامة دولة فلسطينية       

وصرح بأن أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن الحدود النهائية لدولة فلسطينية والذي يقول عباس إنه يجب أن                  ".راشه
  . سيطرح على الشعب الفلسطيني في استفتاء1967يعترف بحدود ما قبل حرب عام 

  27/1/2007الوطن السعودية 
  

   في دافوسعباسعرب عن استيائه إزاء خطاب يهنية  .3
رئـيس  انتقـد    :كـاالت عـن الو   رائد الفي، و   ،غزةنقالً عن مراسلها في      27/1/2007إلماراتية  الخليج ا نشرت  

خطاب الرئيس الفلسطيني في منتدى دافوس االقتصادي العالمي الذي قال فيه ان الوقت الحالي              الوزراء الفلسيطيني   
ال أدري كيف يكون الوقـت      : "وأعرب هنية عن استغرابه تصريحات عباس وقال       .مناسب الستئناف عملية السالم   

مناسبا ووزيرة الخارجية االسرائيلية تقول ان الدولة الفلسطينية ال يمكن أن تقام على األراضـي المحتلـة عـام                   
1967."  

 ىأكد إسماعيل هنية تصميمه عل     : أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      27/1/2007القدس العربي   وأضافت  
 إنهاء الحصار وحالـة     ىلشعب الفلسطيني وهو تشكيل حكومة وحدة قادرة عل        هدف ا  ىمواصلة الحوار للوصول ال   

  .التأزم الداخلي
هنية أشاد بصمود الـشعب      إلى أن    غزة وائل بنات  نقالً عن مراسلها في      27/1/2007الوطن السعودية   وأشارت  

التـي فرضـت    أستطيع القول إن األطـراف      " :وقال. الفلسطيني في مواجهة الحصار الذي فرض على الحكومة       
ويمكننـي القـول إن     " :وأضـاف ". الحصار على حكومة حماس طوال العام الماضي لم تتمكن من تحقيق أهدافها           

الشعب الفلسطيني صمد وصبر أمام هذا الحصار وحكومته كذلك ولم تقدم أي تنازالت تحت ضربات هذا الحصار                 
  ". الظالم

  
  ب لرئيس الحكومةعباس أبلغ قادة الفصائل في دمشق رغبته بتعيين نائ .4

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس عباس ابلغ عددا من قادة الفـصائل الفلـسطينية                : فتحي صباح  -غزة  
واضافت ان ليبيـا    . الذين التقاهم في دمشق رغبته بتعيين نائب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يختاره هو شخصيا             

ح وبين حكومة حماس لتذليل العقبات امام لقاء عبـاس مـع            دخلت على خط الوساطة في االزمة بين الرئيس وفت        
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وقالت المصادر ان الدور الليبي كان من بين ادوار لدول ثالث أخرى، هـي سـورية وقطـر                  . مشعل في دمشق  
وتابعت ان المسؤولين السوريين نصحوا عباس في البداية بعدم عقد اللقاء خشية فشله نظراً الى أن دمشق                 . وايران

تحمل تبعات الفشل، لكنهم عادوا ودعموا عقد اللقاء بعدما حصلوا على رد ايجابي من حماس في ما                 ال ترغب في    
   .يتعلق بوزير الداخلية الجديد وبالبرنامج السياسي للحكومة

وفي حال فشل خيار تشكيل حكومة وحدة في الحوارات الدائرة حالياً في غزة، فإن الرئيس سيسير قدماً في اتجـاه                    
 ألف مراقب   20وقالت المصادر ان عباس تعهد ضمان نزاهة االنتخابات من خالل استقدام            . ابات مبكرة تنظيم انتخ 

غيـر  (واضافت انه يشدد على أن المحكمـة الدسـتورية          . دولي للرقابة عليها، مؤكداً التزامه نتائجها مهما كانت       
صوصا ان حماس ترفض بشدة تنظيم      هي التي ستؤكد دستورية تنظيم االنتخابات من عدمه، خ        ) موجودة حتى اآلن  

  .انتخابات تشريعية مبكرة، وال تمانع في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة
الى ذلك، ابدى بعض الفصائل في دمشق اعتراضه على الوفد الذي رافق عباس في زيارته لدمشق والمؤلف مـن                   

ن منظمة التحرير، وكان مـن      نصر يوسف ونبيل عمرو وصائب عريقات، على اعتبار ان الوفد فتحاوي وليس م            
وسجل عدد من الفصائل مالحظات على الرئيس، من بينها انه           .االجدى ان يؤلف الوفد من شخصيات من المنظمة       

يتصرف ويتحدث كرئيس لفتح وليس كرئيس للشعب الفلسطيني، وانه يتخذ قرارات بشكل انفرادي غير مقبول من                
  .هذه الفصائل

  27/1/2007الحياة 
  

   اعتراضات على تولي هنية رئاسة الحكومة الجديدةال: الرجوب .5
 ليس لديها اعتراض على ترؤس اسماعيل هنية حكومة         ة فتح  قال جبريل الرجوب أن حرك     : صالح النعامي  - غزة

لقد اكدنا أننا نقبل أي شخص ترشحه حماس لرئاسة الحكومة سواء كان إسماعيل              ":وقال الرجوب . الوحدة الوطنية 
وأضاف انه يجري اآلن التحضير لعقـد       ". ذ ان األهم لدى فتح هو برنامج حكومة الوحدة الوطنية         هنية أو غيره، إ   

لقاء في دمشق خالل اليومين القادمين بين المجموعة التي قادت عملية الوساطة بين فتح وحماس وهي تضم النائب                  
  .اس وخالد مشعلرئيس عبالزياد ابو عمرو ومحمد رشيد وذلك لمتابعة ما تم االتفاق عليه بين 

  27/1/2007الشرق األوسط 
  

  الفصائل الفلسطينية تتفق على أسس برنامج حكومة الوحدة .6
أعلن في غزة امس التوصل الى توافق مبدئي على صياغة األسس التي يتوجب أن يقـوم                :  صالح النعامي  - غزة

نة المركزيـة لحـزب الـشعب،       وقال وليد العوض، عضو اللج     .عليها البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية     
وعضو لجنة الصياغة المنبثقة عن الحوار الوطني أن االجتماع الثاني للجنة الصياغة أفضى إلى التوافـق علـى                  
ثمانية نقاط، أكدت على أن الحكومة تقوم على االلتزام بالقانون األساسي وأحكامه وتستند في برنامجهـا لوثيقـة                  

ى أن اللجنة وضعت صياغات توافقية عالجت مسألة التزامـات وتعهـدات            ونوه العوض امس إل   . الوفاق الوطني 
منظمة التحرير، وكذلك قرارات الشرعية العربية والدولية، وأكدت في الوقت نفسه على مكانة المنظمة باعتبارها               

وأشـار   .فيالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والمرجعية السياسية العليا ألبناء الشعب في الوطن والمنا            
الى أن اعضاء اللجنة اتفقوا على أن تكون منظمة التحرير ورئاسة السلطة هما المسؤولتان عن إدارة المفاوضات،                 

وشدد على أن   . وأن تعمل الحكومة على توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان اإلسرائيلي            
، بما فيهـا    1967ولته المستقلة كاملة على األراضي المحتلة عام        اللجنة حددت أهداف الحكومة المتمثلة في إقامة د       

ولفت إلى ان اللجنة، شددت على       .القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأكدت على رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة          
وجوب التزام الحكومة القادمة بالعمل على إزالة جـدار الفـصل العنـصري، وإزالـة المـستعمرات ورحيـل                   

  .رين، وعلى حق عودة الالجئين، إلى ديارهم التي شردوا منها، باإلضافة الى تحرير جميع األسرىالمستعم
  27/1/2007الشرق األوسط 
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  دعو إلى توفير أجواء مالئمة خالل انعقاد الحوار إلنجاحهيحزب الشعب  .7

ـ           :  أيمن أبو ليلة   -خان يونس    ة والتوقـف عـن     دعا حزب الشعب الفلسطيني، إلى توفير أجـواء طيبـة ومالئم
االشتباكات المسلحة والتصريحات اإلعالمية خالل فترة انعقاد الحوار الوطني، من أجل إنجاحه وصوالً إلى تشكيل               

وشـدد   .حكومة وحدة وطنية قادرة على التمسك بالثوابت الوطنية وإخراج الشعب من حالة الحصار التي يعيـشها       
 محافظة خان يونس، مساء أول من أمـس، علـى ضـرورة             الحزب خالل اجتماع لجميع منظماته الحزبية شرق      

وأكد الحزب أنه طلب فـي      . التعالي على الخالفات التنظيمية والحزبية الضيقة من أجل مصلحة الوطن والمواطن          
أكثر من لقاء للفصائل والقوى أن يتم العمل سوياً من أجل االتفاق على إنجاز كافة الملفـات والقـضايا الـسياسية              

  .كل سريع، واالتفاق على آلية وطنية موحدة لرفع الحصارالعالقة بش
 27/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  الحكومة تتعهد بحفظ االمن والنظام في االراضي الفلسطينية .8

 اصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا قالت فيه انها تنظر بخطورة بالغة الى التطورات االخيـرة فـي الـضفة                   :غزة
انـه  " :وقال البيان  .ي سقط فيها ضحايا ومصابين وانتهكت فيها حرمات المساجد والبيوت         الغربية وقطاع غزة والت   

لم يرق للبعض ان يرى الشارع الفلسطيني بنعم بالهدوء واالمن وان يرى الحوار الفلسطيني قـد انطلـق محققـا                    
 والتعدي على الحرمـات   فاثر اللجوء الى اساليب مجرمة في القتل واالغتيال وسفك الدماء   ،خطوات ايجابية وطيبة  

 اضـافة الـى     ،وصلت الى حد انتهاك حرمات المساجد وقتل المصلين واطالق النار على االبرياء بقـصد القتـل               
ان الحكومة الفلسطينية ستعمل بكل جهد      "بـ   :واكد البيان  ."عمليات الخطف التي طالت االبرياء في الضفة الغربية       

  ."ام ومنع هؤالء القتلة من العبث بامن شعبنا وحياتهمستطاع العادة االمن والهدوء وفرض النظ
  27/1/2007وكالة سما 

  
  وفروا وقتكم وجهدكم فنحن باقون في مواقعنا .. نقول للصهاينة واالنقالبيين: المصري .9

ا رسالتنا إلى الصهاينة وإلى االنقالبيين؛ أن وفِّرو      "، إن   حماس البرلمانية  قال مشير المصري، أمين سر كتلة        :غزة
وأضاف أمـام آالالف مـن      ". وقتكم وادخروا جهدكم، فنحن باقون باقون باقون بإذن اهللا تعالى، باقون في مواقعنا            

المواطنين الفلسطينيين الذين تظاهروا يوم الجمعة بغزة، رفضاً للتهديدات بحق القدس الشريف ودعماً للحكومـة،               
بين برنامجين؛ برنامج وطني إسالمي يحافظ على الثوابت        إن ما يقع من أحداث مؤلمة في الساحة الفلسطينية هي           "

، محذراً من   " أمريكي يطبق بأيٍد فلسطينية    -ويصون الحقوق ويخوض طريق الجهاد والمقاومة، وبرنامج صهيوني         
أيدي االنقالبيين الذين يصرون على توتير الساحة الفلسطينية، إلرضـاء وزيـرة الخارجيـة              "أن األمر يتعلق بـ     

وأشار إلى االنتهاكـات المتكـررة      . "ريكية عبر الفوضى الخالقة، وصوالً إلى إسقاط خيار شعبنا الديمقراطي         األم
جئنا اليوم لنؤكد بدمائنا وأشالءنا أنها دون       "بحق مدينة القدس، والسيما بناء الكُنُس قبالة األقصى المبارك، مضيفاً           

يوم لنقول كلمة فلسطين بحق أهلنا في العراق الذين يقتلون كـل            جئنا ال "وأضاف  ". القدس بإذن اهللا سبحانه وتعالى    
أرادوا أن يعيـدوا    . االنقالبيون أبوا أن يسمعوا كلمة فلسطين، وأعادونا إلى مربع الفتنة الداخلية          "وتابع قوله   ". يوم

ن، ليعـودوا إلـى     الشعب إلى حالة الفوضى الخالقة، وأرادوا أن يستبيحوا دماء الشعب الفلسطيني ودماء المجاهدي            
وقـال  ". مناصبهم المفقودة، ليرضوا أسيادهم الصهاينة واألمريكيين؛ بإرباك الساحة الفلسطينية إلسقاط الحكومـة           

أردنا أن نطمئن الجميع، شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية التي تنظر لشعبنا نظرة األمل؛ أن األحـداث                 "
ست تنازعاًَ على سلطة كما يحلو للبعض أن يصف ذلك، وليـست تنازعـاً علـى    الجارية في الساحة الفلسطينية لي   

كراسي ومناصب، وقسماً باهللا فإن المناصب والكراسي تحت أقدامنا، ونحن بايعنا اهللا على الشهادة في سـبيل اهللا                  
وة الوحيدة التـي شُـكِّلت      جئنا اليوم لنؤكد بأن القوة التنفيذية هي الق       "وأضاف  ". دفاعاً عن قدسنا وشعبنا وعن ديننا     

بإرادة وطنية فلسطينية، ولم تأت في سياق االتفاقيات وفي سياق التنسيق األمني، ومن هنا كان الرفض اإلسرائيلي                 
  ". لها، ومن هنا كان الرفض االنقالبي لها
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  26/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  في الضفة ألوية الناصر أبرز مطلوبيسرائيل تفشل في اعتقال أحد ا .10
اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر امس، مخيم ومدينة جنين وبلدة قباطية المجاورة، وسط اشتباكات              : جنين

وقالت مصادر امنية ومحلية متطابقة، ان قوات االحتالل شنت حملة دهم وتفتيش طالت عددا مـن                 .مسلحة عنيفة 
اي من المواطنين، مـشيرة الـى ان االشـتباكات المـسلحة            المنازل في المخيم والمدينة دون ان يبلغ عن اعتقال          

  .استمرت حتى ساعات الصباح الباكر وانتهت بانسحاب قوات االحتالل
وفي االطار ذاته، اقتحمت قوة عسكرية اسرائيلية، الليلة قبل الماضية، بلدة قباطية، وسط إطالق الرصاص وقنابل                

المتحدث باسم ألوية الناصر صالح الدين، في الـضفة، ان          وذكر ربيع تركمان،     .الصوت بشكل عشوائي ومكثف   
. قوات االحتالل التي اقتحمت البلدة حاصرت منزال كان تحصن فيه احد ابرز قادة األلوية ويدعى يوسـف نـزال                  

واوضح تركمان ان نزال الذي تعتبره سلطات االحتالل من أبرز المطلوبين وتطارده منذ فترة طويلة نجا خاللهـا                  
حاوالت اعتقال واغتيال، خاض اشتباكا استمر عدة ساعات مع العشرات من جنـود االحـتالل الـذين                 من عدة م  

  .حاصروا المنزل وتمكن من اإلفالت من قبضتهم
 27/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  فتح تواجه العديد من االزمات: هاني الحسن .11

م اإلعالن عن باكورة عقد المؤتمرات على        حيث ت  ، عقد في مدرسة ادم بيطا بعد ظهر امس مهرجان لفتح          :الخليل
لقد برعنا في التشخيص لكننا لم نبرع       : قال الذي   مستوى اإلقليم في الوطن، وأعطيت الكلمة األساسية لهاني الحسن        

حتى االن في العالج، نحن نعلم ان فتح تواجه العديد من االزمات، وعلى رأسها ازمة البرنامج السياسي وازمـة                   
لي وازمة السمعة السيئة التي اورثنا اياها بضعة من اشخاص تعد على االصابع ال غير، غير ان ام                  البرنامج النضا 

األزمات هي ازمة الهيكلية، أزمة إعادة الترتيب البشري للحركة وإعادة هيكلة الهرم القيادي فيها، لن تجد أي من                  
لقد امتلكـت   : وتابع .ألمر الذي تعملون عليه اآلن    أالزمات الكبرى حال لها إال إذا قمنا بتفكيك ازمة الهيكلية وهو ا           

فتح في ما سبق حصانة البندقية، فتنظيم مكافح يصعب اختراقه إال عن طريق الطائرات والـدبابات، لكـن هـذه                    
الحصانة لن تلبث ان تتزعزع عندما تتحول الطبيعة الكفاحية إلي تنظيم، هنا يصبح االختراق بالمـال والمنـافع                  

واشار الحسن الى ان القوى الخارجية      . قي هذا اإلحتمال يجب ان ننشء نوعا من الغربال التنظيمي         ممكنا، ولكي نت  
تحاول جاهدة على اختالف مواقعها دفعنا باتجاه اإلقتتال الداخلي والحرب األهلية، ولهم هدف واحد هـو انهاكنـا                  

ل و والمؤقتة والمنقوصة علينا، وهنا نق     وتجيرنا ودفعنا لليأس واضعافنا تمهيدا إلرضاخنا وفرض الحلول المبتسرة        
 لن نقبل في فتح بأقل من قيام الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القـدس الـشريف علـى جميـع األرض                      -

واشار إلى ان الفرق بين فتح وحمـاس         .، خالية من المستوطنات والمستوطنين    1967الفلسطينية التي احتلت عام     
ية السنوات العشر إلقامة الدولة الفلسطينية في حين ان فـتح تعتمـد اسـتراتيجية               هو كون حماس تعتمد استراتيج    

وهاجم بشدة التيار    .السنتين المقبلتين لكون هاتين السنتين ستكونان حاسمتان على مسار القضية الفلسطينية برمتها           
  .االمتأسرل في فتح وغير فتح مؤكدا ان النوايا االسرائيلية لن تكون حسنة ازاءنا ابد

       27/1/2007الحياة الجديدة 
  

   كبير المحللين السياسيين بقناة الجزيرةأسامة حمدان تعيين :تحاداالصحيفة  .12
قال مصدر فلسطيني مطلع إن قناة الجزيرة القطرية قررت تعيين اسامة حمـدان محلـال               :  تغريد سعادة  - رام اهللا 

 ودأبت الجزيرة القطريـة مـؤخرا       . التلفزيونية القطرية  سياسيا يضطلع بمهام كبير المحللين السياسيين في الشبكة       
على استضافته أكثر من مرة في اليوم الواحد للتعليق على مواضيع تتصل بالشأن الفلسطيني إلـى جانـب تبنـي                    

وقال المصدر إن منظمة التحرير تنظر بقلق إلى هذا التعيين بعد أن شهدت في مناسبات عدة                . وجهات نظر بعينها  
 ورفض المصدر تزويدنا بعقـد   .ه قد تسببت في إفشال الوفاق الوطني أكثر من مرة في العام الماضي            أن تصريحات 
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العمل الذي يربط اسامة حمدان بالجزيرة ولكنه أوضح أن مصادر مطلعة في الجزيرة أكدت أن حمدان سيتقاضى                 
السياسي أن يكون قادرا على أخذ       وانتقد المصدر هذا التعيين على اعتبار أن وظيفة المحلل           . شهرياً 10000مبلغ  

  .وجهات النظر المختلفة بعين االعتبار وأن يكون محايدا ليحافظ على مسافة واحدة من وجهات النظر المتباينة
  27/1/2007اإلتحاد اإلماراتية 

  
  أولمرت يسعى إلى تغيير القانون لضمان انتخاب بيريز خلفاً لكاتساف   .13

ت إلى تغيير القانون األساسي النتخاب رئيس الدولة، ليصبح التصويت علنيا،            رئيس الوزراء، إيهود أولمرا    ىسعي
لمراقبة تصويت أعضاء االئتالف، من أجل ضمان فوز شمعون بيريز، ألن احتماالت فوزه في تـصويت سـري                  

وقد أوعز أولمـرت إلـى      . ضئيلة، نتيجة لتأييد بعض أعضاء الكنيست من كديما وحزب العمل للمرشح المنافس           
ويقول مقربون من أولمرت أنه ال يمكن تجاهل ضرورة انتخاب رئـيس            . اعديه ببدء اإلجراءات لتغيير القانون    مس

وحسب تقديرات مصادر سياسية في الكنيست فإن قبول طلب         . بعد تقديم الئحة اتهام ضد كتساف، بتصويت علني       
ومن الناحية األخرى يـستعد      .يس جديد كتساف في لجنة الكنيست جاء لمنح الوقت للحكومة لالستعداد النتخاب رئ          

ويقول رئيس كتلة الليكود غدعون ساعر أن تغيير قانون أساسي مـن            . الليكود إلى التصدي لقانون بيريز وإفشاله     
واعتبر القانون قانونا شخصيا يهدف إلى التوصـل        . أجل خدمة مصالح سياسية لمرشح معين هو أمر غير مقبول         

  . إلى مكاسب سياسية معينة
  26/1/2007 48بعر

  
   يقض مضجع اولمرت وبيرتس"لجنة فينوغراد"اسبوع حافل من تحقيقات  .14

الجيش لم يوِص   " االسرائيلية أمس الذي افاد بأن       "معاريف" ينذر العنوان الرئيس لصحيفة      : اسعد تلحمي  -الناصرة  
العنـاوين الـصارخة   ، بأن اسرائيل تُعد الستقبال أسـبوع آخـر مـن    "المستوى السياسي بشن الحرب على لبنان    

والصراع الداخلي المحتدم منذ انتهاء الحرب على لبنان، ليعيد الى الواجهة تداعيات اخفاقات الحرب ويزيح عـن                 
  .األجندة فضيحة الرئيس موشيه كتساف األخالقية التي احتلت الحيز األكبر من اهتمامات األسبوع المنتهي

تس سيؤكد ألعضاء اللجنة، ان قيادة هيئة أركان الجيش لم تـوِص            ووفقا لمعلقين في الشؤون العسكرية، فإن حالو      
، انما كان بيرتس الذي دفع باتجـاه الـرد علـى أسـر              "حزب اهللا "المستوى السياسي أبدا بشن حرب شاملة على        

ويرى المعلقون ان افادة حـالوتس هـي         ."هو ما تم وجر بالتالي الى حرب شاملة       "الجنديين بأعنف هجوم جوي و    
ويرى مراقبون ان افادات هذا األسبوع ستحدد مصير اولمرت وبيرتس بعـد أن              التي ستستمع اليها اللجنة،   األهم  

واعتمـادا الـى    . أعفى حالوتس نفسه من انتظار التلخيصات المرحلية المتوقع أن تعلنها لجنة التحقيق بعد شـهر             
 االسرائيليين بأنه يجب علـى الثالثـي        "قناعة" امس، فإن    "يديعوت أحرونوت "استطالع الرأي الذي نشرت نتائجه      

أن ينصرف الى بيته، تترسخ اسبوعا بعد آخر اذ سجلت شعبية           )  حالوتس - بيرتس   -اولمرت  (الذي ادار الحرب    
 في المئة من االسرائيليين الى اللحاق بحالوتس المـستقيل،          74رئيس الحكومة ووزير الدفاع تراجعا آخر، ودعاه        

 في المئة من االسـرائيليين اولمـرت        33وحمل  .  في المئة  84هوا لبيرتس طلبا مماثال     فيما بلغت نسبة الذين وج    
الفرسـان  " في المئة    29 في المئة لحالوتس، فيما حمل       14 في المئة لبيرتس و    15مسؤولية فشل الحرب في مقابل      

 في المئـة  71الة، وقال  في المئة ان حالوتس أحسن التصرف بتقديم االستق    78ورأى  .  مجتمعين المسؤولية  "الثالثة
  .ان اولمرت وبيرتس ليسا جديرين باختيار قائد جديد للجيش

ويبدو وضع اولمرت في اوساط االسرائيليين في أسوأ أحواله، اذ بين االستطالع ان اولمرت ال يخـسر رئاسـة                   
رجية السابق سلفان شالوم     بنيامين نتانياهو فحسب، انما أيضا امام وزير الخا        "ليكود"الحكومة في منافسة امام زعيم      
 ايهـود   "العمـل "كما يخسر اولمرت المنافسة امام كل من مرشحي حزب          . "ليكود"في حال فاز هذا بمنصب زعيم       

ودّل االستطالع ان غالبية االسرائيليين ترى في نتانياهو الشخصية األكثر مالءمة لمنـصب             . باراك وعامي ايالون  
تـسيبي ليفني التي يبدو انها تشق طريقها بقوة نحـو انتـزاع زعـــامة              رئيس الحكومة، تلته وزيرة الخارجية      

 أفضل، اذ اشارت نتائج اسـتطالع للـرأي فـي           "العمل"وال يبدو وضع بيرتس داخل حزبه        . من اولمرت  "كديما"
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 في المئة من اصـواتهم      19اوساط منتسبي الحزب الذين سيختارون زعيما له بعد أربعة أشهر انه سيحصل على              
  . في المئة لزعيم الحزب، رئيس الحكومة السابق ايهود باراك30 في المئة للنائب عامي ايالون و26قابل في م

  27/1/2007الحياة     
  

  حل وسط في قضية تعيين وزير عربي بإسرائيل .15
توصل رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ووزير دفاعه عمير بيرتس، أمس، الى حل وسط يمكِّن الحكومة من ضم                  

والحل الذي توصال اليه يقضي بتعيين النائب غالب مجادلة، وزيرا بال وزارة، في             . بي إليها هذا األسبوع   وزير عر 
البرلمـان  (جلسة الحكومة العادية المنعقدة غدا، وإنهاء االجراءات الدستورية المتعلقة بالموضوع فـي الكنيـست               

  .شهرين أو ثالثةومنح مجادلة وزارة عينية بعد . ، بعد يوم أو يومين)االسرائيلي
  27/1/2007الشرق األوسط 

  
  مقاضاة كاتساف حكم باالعدام السياسي: صحيفة نمساوية .16

النمساوية برفض موشيه كاتساف االستقالة على خلفية االتهامات الموجهة         " كورير"اهتمت صحيفة   :  د ب أ   -فيينا  
على بعـض الـشؤون فـي الحيـاة         قضية كاتساف ليست من قبيل تسليط الضوء        "،  وقالت امس  .إليه باالغتصاب 

فالمدعي العام االسرائيلي يعتـزم     . الخاصة وإظهارها للرأي العام كما حدث قبل مع بيل كلينتون ومونيكا ليفنسكي           
مقاضاة رئيس البالد بعد إمعان التفكير، بتهمة االغتصاب واالعتداء الجنسي والفساد وهو ما يعد حكما باالعـدام                  

وأضـافت الـصحيفة أن رد فعـل         ".ة حية غير أنه ال يرغب بعد في إدراك ذلك         السياسي يجعل من كاتساف جث    
  ".لمؤامرة"كاتساف يجب أن يكون التقدم باستقالته حتى وإن كان ال يرى أنه مذنب وأنه ضحية 

  27/1/207الدستور 
  

   اسرئيلي طلبوا حق اللجوء السياسي في كندا 3000 .17
 اإلسرائيليتان أمس، نقالً عن معلومات لـوزارة الخارجيـة          "فمعاري" و "يديعوت أحرونوت " ذكرت صحيفتا    :ا ب 

 منهم منحوا هذا الحق   500طلب نحو ثالثة االف إسرائيلي حق اللجوء إلى كندا،          , 2000اإلسرائيلية، أنه منذ العام     
طينيين الهرب من هجمات الفلس   "حتى اآلن، مضيفةً أن أحد األسباب التي كتبها اإلسرائيليون في طلبات اللجوء هو              

يسيئون إلسـرائيل   " عن السفير اإلسرائيلي في كندا أالن باكر، قوله أن طالبي اللجوء             "يديعوت"ونقلت  . "اإلرهابية
، في إشارة ضمنية إلى أن المسؤولين الكنديين خُدعوا من قبـل هـؤالء              "ويصورونها على أنها بلد يضطهد شعبه     

  .اإلسرائيليين
 27/1/2007السفير 

  
  الذين زاروا إيران من الدخول إلى البالد " ناطوري كارتا"يمنع أعضاء وزير الداخلية  .18

ممن زاروا  " ناطوري كارتا "أصدر وزير الداخلية، روني بار أون، أمراً لدائرة السكان بمنع دخول أعضاء حركة              
ـ         .إيران مؤخراً في مؤتمر إنكار الهولوكوست، إلى البالد        دير دائـرة   وعلم أن وزير الداخلية أرسل رسالة إلى م

 فإنه يمنع من شارك في المـؤتمر مـن          ،وزيرالالسكان في وزارة الداخلية يشير فيها إلى أنه بموجب صالحيات           
  .الدخول إلى البالد

  26/1/2007 48عرب
 

 ال يمكن أن يستمر الوضع: ليبرمان ينتقد الجيش .19
، افيغدور ليبرمان، القيادة "ائيل بيتناإسر"انتقد وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي ورئيس كتلة : محمد بدير

السياسية اإلسرائيلية لعدم بدئها باالصالح في جيش االحتالل بعد العدوان على لبنان، واتهمها بأنها مشغولة بلجنة 
فينوغراد، وهو ما رد عليه وزير الدفاع عامير بيرتس، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية والمنظومة االمنية بدأتا 
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 التوصيات بوتيرة متسارعة، فيما رأى رئيس الوزراء ايهود اولمرت، ان نجاحات تحققت خالل العدوان بتنفيذ
وفي االطار نفسه، رأت جهات امنية أن كالم ليبرمان ال يستند الى اي  .على لبنان، وإن أقر بوجود حاالت فشل

 .واز إلدارتهاوأكدت ان الجيش لم ينتظر التحقيقات وبدأ استيعاب العبر بشكل م. اساس
  27/1/2007األخبار اللبنانية 

  
 الفشل بنيوي: "تقرير شومرون" .20

يعد تحقيق جيش االحتالل اإلسرائيلي في شأن أداء هيئة األركان العامة خالل العدوان األخير على : علي حيدر
التي تدين رئيس لبنان، أهم التحقيقات الخمسين التي نظرت في إخفاقات الحرب، وإليه تستند معظم المعطيات 

 .األركان المستقيل دان حالوتس، ليس أقلها أن لدى األركان عدداً كبيراً من الضباط الفاقدين لألهلية والخبرة
 أمس تقريراً مطوالً لمراسلها العسكري اليكس فيشمان عما تضمنه تقرير "يديعوت أحرونوت"ونشرت صحيفة 

ألركان العامة للجيش اإلسرائيلي، ورد فيه كثير من الحقائق الفريق المتقاعد دان شومرون، الناظر في أداء ا
السوداء، عمل حالوتس نفسه على إخفائها وسحبها من التداول قبل استقالته، وهي تؤكد أن المشكلة التي أدت إلى 

ت خمسة فقط من جنراال"وتبين من الحقائق الواردة في التحقيق أن  ."بنيوية"فشل الجيش اإلسرائيلي في لبنان 
 شاركوا في تقويم الوضع خالل الحرب وإقرار الخطط، لم يتجازوا دورات مهنية 14األركان العامة من أصل 
، األمر الذي يشير إلى السبب وراء تبني الجيش اإلسرائيلي نظرية قتالية غير مناسبة، "تخصصية في قيادة األركان

اإلنجاز "ويرد في استخالصات التحقيق أن  .وصفها شومرون بأنها نظرية لم يكن أي جيش متطور ليتبنّاها
ويقول شومرون . "السياسي في هذه الحرب، المتعلق بأن حزب اهللا خرج ضعيفاً وخائفاً، هي مسألة مشكوك فيها

العكس هو الصحيح، ذلك أن قدرتنا على تصفية حزب اهللا قد تضررت إذا عاد وبادر إلى ضرب السيادة "إن 
استمرار تسلح حزب اهللا من جهة ووجود الجيش اللبناني وقوات االمم " والسب يعود إلى ،"االسرائيلية في المستقبل
 ." من جهة أخرى1701المتحدة بحسب القرار 

ويكشف تقرير شومرون عن عدم جدوى المناورات التي قام بها الجيش اإلسرائيلي في السنوات التي سبقت عدوان 
كوالت جلسات رئاسة هيئة األركان خالل الحرب، وحلّل أوامر بدراسة بروتو"ويضيف شومرون إنه قام  تموز،

العملية وأجرى مقابالت مع أصحاب المناصب في هيئة األركان واألذرع المختلفة وقيادة المنطقة الشمالية، 
حتى الثامن من آب، اليوم الذي تقرر فيه خوض عملية برية واسعة في جنوب لبنان، لم يكن : وتوصل إلى استنتاج

تجميد ": وينهي شومرون تقريره بسلسلة طويلة من التوصيات التنفيذية، ومنها ."رب أي هدف عسكري محددللح
العمل بنظرية القتال الحالية، وإعادة تعديل كل الخطط االحتياطية الميدانية ومالءمتها مع النظرية الصحيحة 

ستخباري كشيء زائد، ال كشيء يمكن بناء المستحدثة، وإعادة فحص حجم القوات البرية، والتعامل مع الردع اال
الجاهزية الفورية عليه، إضافة إلى تنفيذ مناورات للقيادات العليا في هيئة األركان والمناطق هذا العام، وتنظيم 

  ."حلقات دراسية لكبار الضباط لتعميق النظرية التقليدية العسكرية لديهم، كما هي الحال في الجيوش الحديثة
  27/1/2007انية األخبار اللبن

  
  تؤكد تعهد رابين باالنسحاب من الجوالن وثائق سرية إسرائيلية .21

، أمس تقريرا موسعا، قالت فيه أنها تكشف فيه "يديعوت أحرنوت"نشرت صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة 
 سورية، في تتعلق بالمفاوضات مع" سرية للغاية"، الذي كان يضم وثائق "الملف الرمادي"ألول مرة عما يسمى بـ

ويستعرض التقرير مجريات عدة لقاءات  .منتصف سنوات التسعين، بين سورية واسرائيل، برئاسة يتسحاق رابين
على مستوى قيادتي الجيشين السوري واإلسرائيلي برعاية أميركية، في واشنطن، وحسب الصحيفة، فإنه طوال 

امل هضبة الجوالن، إال أنه في الجولة الثانية من تلك االتصاالت كان واضحا ان إسرائيل قبلت باالنسحاب من ك
 .المفاوضات بين رئيسي األركان، حاولت إسرائيل التنصل من هذا االلتزام

  27/01/2007الغد األردنية 
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 حزب اهللا كارثة على لبنان: إسرائيل .22
مه بأنه أداة طيعة  على لبنان ومنطقة الشرق األوسط، واته"كارثة"وصف شمعون بيريز أمس حزب اهللا بأنه يشكل 

، افيغدور ليبرمان، من أن ارتدادات "اسرائيل بيتنا"بيد إيران، فيما حذّر وزير الشؤون االستراتيجية ورئيس كتلة 
لبنان يجب ويمكن أن يكون "ورأى بيريز أن  .األحداث في بيروت يمكن أن تصل الى الحدود الشمالية إلسرائيل

وعبر عن اعتقاده بأن . "ع اقتصادي جيد ألن العالم مستعد لتقديم المساعدةمستقالً يتمتع بوحدة جغرافية، وبوض
على جميع الشعوب في الشرق األوسط أن تقف إلى جانب غالبية الشعب اللبناني الذي يريد أن يحافظ على لبنان "

 ."لبنانياً
 مع لبنان، على التطورات أما ليبرمان فقد علق، خالل جولة له مع أعضاء كتلته على مواقع الجيش على الحدود

وقال إن . "ارتدادات األحداث في بيروت يمكن أن تصل الى هنا أيضاً"األخيرة في الداخل اللبناني، محذراً من أن 
، "من غير الممكن أن نعرف متى سيبدأ البركان باالنفجار وبأي قوة"لكنه قدر أنه . "االنفجار وارد في أي لحظة"

ما دام النظام في "وقال ليبرمان إنه  ."وضع في بيروت، القابل لالنفجار وغير المستقرأننا نتابع ال"مشيراً إلى 
دمشق لم يقطع عالقاته مع الجهات اإلرهابية، فمن غير المحتمل أن تجري اسرائيل محادثات مع الحكومة 

 وتسمح للجهاد السورية، التي تسمح لخالد مشعل بالعمل من أراضيها، وتساعد على نقل السالح الى حزب اهللا
  ."االسالمي بإدارة عمله من أراضيها

  27/1/2007األخبار اللبنانية 
  

  "حزب اهللا"إسرائيل تعلن تدمير مخزنين لـ .23
ـ              تـم  " حـزب اهللا  "أعلن الجيش االسرائيلي ان وحدة الهندسة في الجيش فجرت موقعين محصنين تحت االرض ل

كميات من المواد الغذائية والرفوش وتجهيـزات       "ي بيان ان    واوضح ف . اكتشافهما على الحدود بين إسرائيل ولبنان     
عثر عليها في الموقعين المربوطين ببعضهما والواقعين في االراضي اإلسرائيلية شمال السياج الحـدودي              " اخرى

وفي النـاقورة،    ".كانا يستخدمان على ما يبدو كمركز امامي لعمليات حزب اهللا         "واضاف ان الموقعين     .بين البلدين 
االمر، قال الناطق باسمها ليام مكدويل ان ال معلومات لديها لتعلق على            " اليونيفيل"قيادة  " المستقبل"لدى استيضاح   و

  .تقارير كهذه
  27/1/2007المستقبل 

  
  ب عن الطعام ما لم تتوقف األحداث في غزة ااألسرى يهددون باإلضر .24

نفذون  سـي   االسـرى  ، أن ةسجون اإلسـرائيلي  ال أعلن محمود أبو حصيرة، الناطق باسم عمداء األسرى في        : غزة
ودعا حركتي فتح وحماس إلى الكف عـن هـذه           . في قطاع غزة   قتتالتوقف اإل ي عن الطعام إذا لم      حاوابا مفت ضرإ

  .األحداث التي وصفها بالمهزلة للشعب الفلسطيني
  26/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  السرائيلية االخيرة على الحدود من التحركات اقلق في أوساط سكان غزة .25

موجة جديـدة   لقطاع غزة،    أثارت تحركات قوات االحتالل المتواصلة في المناطق الحدودية          :ـ نفوذ البكري   غزة
سكان خاصة في ظل إصابة عدد من المزارعين في اآلونة األخيرة أثناء تواجـدهم فـي                المن التخوف والقلق بين     

  .أراضيهم
  27/1/2007الحياة الجديدة 

  
  إعادة بناء منبر صالح الدين تأكيد على إسالمية األقصى: التميمي .26

 إن بناء منبر صالح الدين األيوبي من جديد وإعادتـه           ، قال قاضي قضاة فلسطين    : كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
مية للقيـام   إلى مكانه تأكيد وإصرار على إسالمية المسجد األقصى بكامل بنائه، ودعوة لألمتين العربية واإلسـال              
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من ناحيـة ثانيـة حـذر الحكومـة          . من براثن االحتالل   هبواجبهما في حمايته والدفاع عنه، وبشرى خير لتحرير       
اإلسرائيلية من عواقب استمرار اإلجراءات التي تنفذها ضد المسجد وضد مدينة القدس، بالحفريـات المتواصـلة،                

  . للهيمنة عليهاومحاوالتها طمس المعالم الحضارية في المدينة المقدسة
  27/1/2007الرأي األردنية 

  
   جرحى في مسيرة بلعين األسبوعية ضد جدار الفصل8 .27

 ضد جدار الفصل العنـصري بنيـران         االسبوعية  متظاهرين من المشاركين في مسيرة قرية بلعين       8 أصيب   :وفا
  عبـر  حيث .ن واإلسرائيليين شارك في التظاهرة مجموعة من المتضامنين الدوليي      قد  و .قوات االحتالل اإلسرائيلي  

ما يجري في مدينة القدس من تهويد وبناء للجدار، ومنع المصلين من الوصول الى              م عن رفضهم وسخطهم     الجميع
ـ       وكما دع . المقدسات اإلسالمية وبناء الكنس اليهودية     . ات العدوانيـة  ا الفلسطينيين إلى الوحدة في مواجهة المخطط

 نوعاً جديداً من قنابل تنفجر في الهواء قبل أن تالمـس             خالل التظاهرة  ستخدمواجنود االحتالل ا  وجدير بالذكر أن    
من ضمن الوسائل واألسلحة الجديدة التي يحاول الجـيش         ذلك  األرض ما يشكل خطراً إذا ما المست متظاهراً، و        

  .تجربتها على الفلسطينيين
  27/1/2007المستقبل 

  
  اناة فلسطينيي مدينتي اللد والرملةمركز اعالم ينظم جولة صحافية للوقوف على مع .28

شارك العشرات من االعالميين والصحافيين العرب واالجانب واليهود، فـي جولـة    :الناصرة ـ زهير اندراوس 
 معانـاة المـواطنين     ى االستماع ال  هاميدانية لالحياء العربية في مدينتي اللد والرملة، نظمها مركز اعالم، تم خالل           

 الذات والوجود مع مختلف مؤسسات الدولـة        ىياسة تضييق الخناق عليهم، وصراعهم عل     العرب، بكل ما يتعلق بس    
تـم خـالل    حيـث   العبرية، وبخصوص كل ما يتعلق بمصادرة آخر ما تبقي من اراضيهم وتكثيف هدم المنازل،               

 .اخيص منزل يتهددها الهدم بادعاء انها شيدت بدون تر        2000 منزال، من اصل     150الخمسة اعوام الماضية هدم     
  . العربى شرح واف، عن سياسة التهجير الطوعي التي تفرض علىفيما تم االستماع ال

  27/1/2007القدس العربي 
  

     تهدر نقطة دم من لبناني أو فلسطيني على األراضي اللبنانيةال  أن يجب: ميشال سليمان .29
يعية غداة انتشار الجيش فيهـا، فـي        حياتها الطب جنوب لبنان،   استعادت منطقة تعمير عين الحلوة في صيدا        : صيدا

عناصر على اغالق الطريق    هذه ال وبعد اقدام    . وألبناء المنطقة  لجيشوقت واصل عناصر جند الشام استفزازاتهم ل      
بين التعمير ومخيم عين الحلوة، عقد في مركز الجماعة االسالمية في صيدا اجتماع حضره ممثلون لقيادة الجـيش              

وجـرت علـى اثـره      . تم خالله بحث هذا الموضوع    ،  نوب ولجنة المتابعة الفلسطينية   ومديرية المخابرات في الج   
 وإعـادة كما تطرق البحث الى بعض النقاط المتعلقة بموضوع انتشار الجيش           . اتصاالت أثمرت اعادة فتح الطريق    

تعيشها المنطقة،   على قيادة الجيش مراعاة الظروف التي كانت         وقد تمنت الجماعة االسالمية   االمور الى طبيعتها،    
ميز اليوم الثاني لالنتشار زيارة مفاجئة قام بها قائـد          قد  و . الدولة بايالئها اهمية استثنائية خدماتياً وانمائياً      ةومطالب

تهدر نقطـة   ال   أن   ضرورة ، حيث أكد على   الجيش للمنطقة، واطلع ميدانياً من كبار الضباط على خارطة االنتشار         
وجهة البندقية الحقة هي في اتجاه العـدو        مشددا على أن    سطيني على األراضي اللبنانية،     دم واحدة من لبناني أو فل     

  .اإلسرائيلي
  27/1/2007المستقبل 

  
   االنسحاب من الشوارع  قيد الدرس:قيادة الجيش .30

أبلغت قيادة الجيش اللبناني فريقي المعارضة والسلطة أن قواته المنتشرة في مدن لبنان وشوارعه وصـلت إلـى                  
حلة اإلنهاك التي تجعلها مع الوقت غير قادرة على القيام بمهامها، وأن المعلومات التي تتلقاهـا عـن وجـود                    مر
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مسلحين في هذه المنطقة أو تلك ال يمكن التدقيق بها جميعاً، لما يتطلبه ذلك من جهد خاص، وأنه يجب إيجاد حـل         
ونفى متـصلون بالقيـادة العـسكرية       . درس بقوة سياسي سريع، وإال فإن خيار االنسحاب من الشارع يبدو قيد ال          

المعلومات عن مبادرة ذات طابع سياسي، مثل إعالن حالة الطوارئ بخالف ما تردد أخيراً على لسان سياسـيين                  
  . ركُث

  27/1/2007ألخبار اللبنانية ا
  

      من األمر العسكري الذي ال يقبل الحوار المقاومة ستكون الخاسر األكبر: مولوي .31
مين العام الجماعة االسالمية في لبنان المستشار الشيخ فيصل مولوي باالنسحاب من الشارع والعودة الـى                طالب ا 

الحوار، ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى استئناف دوره كرئيس للمجلس، واالمين العام للجامعة العربيـة     
ديم تنازالت تساعد على تحقيق التفاهم واستعادة       الى مواصلة مبادرته من حيث توقفت، كما طالب جميع الفرقاء بتق          

البلد لعافيته، مشيراً الى ان االستمرار في التصعيد والبقاء في الشارع وطـرح المطالـب علـى طريقـة االمـر          
وقـال   .العسكري الذي ال يقبل حواراً، سيؤدي الى فتنة تأكل االخضر واليابس تكون المقاومة فيها الخاسر االكبر               

وهو ليس انقساماً حول موضوع المقاومة،      . هناك انقسام سياسي حاد يطال كل اللبنانيين      : ريح امس مولوي في تص  
فالمقاومة قدرنا جميعاً، وإنما الخالف حول الصيغة المناسبة التي تحفظ          . وال حول الموقف من العدوان الصهيوني     

طابع الدولي فقد اقرها مـؤتمر الحـوار   وحدة الوطن في مواجهة العدوان، وهو ليس انقساماً حول المحكمة ذات ال  
فكـّل اسـباب    . الوطني باالجماع، انما هو انقسام حول تفاصيلها التي يخاف البعض ان تستغل لالنتقام الـسياسي              

 الى  يهدفاالنقسام ال يستعصى حلها على الحوار، لكن نقل هذا االنقسام الى الشارع احاله الى انقسام مذهبي حاد،                  
  .امام العدوان الصهيوني واالميركياضعاف صمود االمة 

  27/1/2007المستقبل 
  

  التجاوب مع تدابير الجيش يقطع الطريق على تكرار المآسي: لحود .32
ن ما شهدناه امس من صدامات وممارسات اعادتنا سنوات الى الوراء واحيـت  ا: قال رئيس الجمهورية اميل لحود 

لذلك حرصا على اال تتكرر مآسـي هـذا الماضـي           .  وراءنا ويا لألسف مواقف وردود فعل كنا اعتقدنا انها باتت        
المؤلم ال بديل امام القيادات السياسية من تلبية نداءات جميع المخلصين للتالقي في حكومة وحدة وطنيـة تـؤمن                   

واعتبر ان التجاوب مع التدابير التي اتخذها الجيش في بيروت والضواحي والمناطق، يقطـع               .المشاركة الحقيقية 
   . على المحاوالت الهادفة الى اغراق البالد في حال من الالاستقرار والفوضىالطريق

  27/1/2007النهار 
  

   وسنحافظ على سالحناال خير من كل دوالراتهم وأموالهم: يزبك .33
 سقطا في جامعة بيـروت العربيـة فـي          شابين ،بعلبك،  شيعت بلدتا تمنين التحتا وسرعين الفوقا      : النهار –بعلبك  

ـ  العاصمة بم  وتحدث في   ."حزب اهللا وحركة امل والمعارضة ورجال دين ووفود حزبية وشعبية         " شاركة ممثلين ل
 ال  ،نريد ان نكون موحدين وبامان وسالم واستقرار      : الجنازتين عضو شورى الحزب الشيخ محمد يزبك الذي قال        

ني يرفض العودة الـى ايـام       الشعب اللبنا . خير في كل دوالراتهم واموالهم اذا كانت على حساب الشعب والوطن          
االقتتال والحرب والقنص والذبح على الهوية تنفيذا لمآرب اآلخرين، ونحن في لبنـان سـنحافظ علـى كرامتنـا                   

  .وسنحافظ على سالحنا من اجل حماية الوطن
  27/1/2007النهار 
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  ن طاولة الحوارعال بديل و فرصة لكل اللبنانيين 3باريس : الحريري .34
المستقبل النائب سعد الحريري الى تحكيم الضمائر والمصلحة الوطنية العليا التي يجب ان تعلو اي               دعا رئيس كتلة    

 لكل اللبنانيين من جميع المناطق        وهو  3 –مصالح اخرى، والى وقفة مسؤولة النتهاز فرصة نجاح مؤتمر باريس           
  .شددا على انه ال بديل عن طاولة الحوار لمعالجة المشكالت االقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان م،والطوائف

  27/1/2007النهار 
  

   ستحل الفتنة  المعارضةإذا أكملتوثاء  القوات اللبنانية أحبطت انقالباً بالقوة الثال:جعجع .35
 ان مـا    ، امس ،لقوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحافي في بزمار        ارأى رئيس الهيئة التنفيذية في       :بيروت

اول من امس، كان بداية انقالب لم يكتمل بسبب عدم نجاحه في بعض المناطق، مخاطباً األمـين                  ،حصل في لبنان  
ـ  إذا أكملتم ضمن األطر الديموقراطية، فلن تصلوا الـى مكـان، وإذا            : حزب اهللا السيد حسن نصراهللا بأن      العام ل

ب اهلية في البلـد، وفـي كلتـا         ثاء ستصلون الى حر   حاولتم الذهاب ابعد من األطر الديموقراطية كما حصل الثال        
 هـو نتيجـة     ، اول من امس   ،مشيراً الى ان اإلشكال الذي وقع في الجامعة العربية        . الحالتين لن تصلوا الى مكان    

  .التشنج الكبير الحاصل والتهديد الذي يمارسه فريق من اللبنانيين على فريق آخر
  27/1/2007الحياة 

  
  ق النارتيار المستقبل تحول ميليشيا تطل: عون .36

 مساء امس، ما أورده رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجـع              ،انتقد النائب العماد ميشال عون    
المنار   في حديث الى محطة    ، واضاف .لجهة قوله انه وقع ضحية معلومات مغلوطة مصدرها المخابرات السورية         

 بسوليدير تحول خالل ستة اشهر الى ميليشيا رأيناهـا تطلـق             أن الالفت ان تيار المستقبل الذي يفخر       ،التلفزيونية
  .النار امس، بينما نحاول نحن منذ ستة عشر عاما بناء دولة

  27/1/2007النهار 
  

   من الخالف السياسي إلى التقاتل من أعظم المحرمات في لبنانالخروج: فضل اهللا .37
ان الخروج مـن    : بالقول اهللا الى اللبنانيين جميعاً   توجه المرجع الشيعي اللبناني الشيخ محمد حسين فضل          :بيروت

اننـا  : وقال فضل اهللا في خطبة الجمعة     . دائرة الخالف السياسي الى دائرة التقاتل االمني هو من اعظم المحرمات          
نالحظ ان هناك تدخالً مفضوحاً من القوى الدولية والعربية في شؤون لبنان الداخلية تحت عنوان تأييد حكومته، ما                  

فالدول ليست جمعيات خيرية لمساعدة      من ذلك      وابدى خشيته . وحي بأنها تحولت الى فريق سياسي محلي داخلي       ي
  .الشعوب، والسيما اميركا التي تريد ان تجعل من لبنان ساحة لتنفيذ مشروع الشرق االوسط الكبير في المنطقة

  27/1/2007الشرق األوسط 
  

   االنجرار للفتنةالمفتي قباني يدعو اللبنانيين الى عدم .38
ناشد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اللبنانيين عموما، وأهل بيروت خصوصا، أن يكونوا على وعـي                 

 واعتبر أن خيـار     .كامل بعدم االنجرار إلى الفتنة الطائفية والمذهبية التي يحاول البعض زرع بذورها في بيروت             
 مقر رئاسة مجلس الوزراء هو الخطيئة التي جرت البالد إلـى      الشارع باالعتصام في وسط العاصمة بيروت حول      

  .ما وصلت إليه حتى اآلن
  27/1/2007المستقبل 
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  ال نفع لمساعدة العالم كله للبنان إذا ظللنا على خالفاتنا: صفير .39
ل  اعمـا  ، خالل استقباله امس وفدا من فعاليـات مـسيحية         ،استنكر البطريرك الماروني نصر اهللا صفير     : بيروت

. بين انصار المعارضة والمـواالة ، نالشغب وحوادث العنف التي وقعت في لبنان يومي الثالثاء والخميس الماضيي     
   .اذا ساعدنا العالم، ونحن ظللنا على خالفاتنا وتشنجاتنا فال نفع من مساعدة العالم لنا: مضيفا

  27/1/2007الشرق األوسط 
  

  تحالف حزب اهللا مع عونبشرعية  خامنئي يفتي: المعارضة االيرانية .40
 كانون الثاني  الجاري تقريراً لغويدو اولمبيـو، مـن     24نشرت صحيفة كورييري ديالسيرا المسائية االيطالية في        

بدعم ايران، يعزز حزب اهللا حلفه مع مسيحيي ميشال عون في لبنان، ويعيـد تنظـيم جهـازه                   :ميالنو، جاء فيه  
وقد كشفت مـصادر    . ي الشوارع اآلن يستند الى تعليمات غير معلنة       وال شك في ان التظاهر ف     . العسكري الخاص 

ان التحالف مع مـسيحيي     : المعارضة االيرانية ان آية اهللا خامنئي اصدر فتوى مهمة، منذ بضعة اسابيع جاء فيها             
  .عون ليس مخالفاً للمبادئ الدينية

  27/1/2007المستقبل 
  

   ليست مبادرة السعودية اإليرانيةالمساعي .41
لم تستبعد مصادر ديبلوماسية واسعة االطالع ان تكون وراء تلك المواجهات، ال سيما تلك التي                :خليل فليحان كتب  

ارتدت طابعا مذهبيا حادا، دولة كبرى واخرى اقليمية معنيتان مباشرة بالوضع في لبنان وممسكتان بملفـه، وقـد                  
ى ما كشفه وزير الخارجية الـسعودي مـن         ولفتت ال  .تضررتا من تجاوب الرياض مع رغبة طهران في التعاون        

وتوقفت عند توضيحه ان تلك المساعي ليست مبادرة سعودية ايرانية، وان           . باريس عن ظروف نشأة تلك المساعي     
  .الرياض متمسكة بالمبادرة العربية التي اوكلت الى االمين العام لجامعة الدول العربية

  27/1/2007النهار 
  

   بالبحث عن حلول ثابتة لألزمةونملتزم: السفير األميركي في بيروت .42
استقبل أمس كل من وزير االعالم اللبناني واالمين العام لوزارة الخارجية السفير هشام دمـشقية الـسفير                 : بيروت

وأكد فيلتمان دعم الواليات المتحـدة لبنـان   . األميركي في بيروت جيفري فيلتمان وعرضا معه التطورات الراهنة        
اود : وقال عقب لقاء دمـشقية     .البحث عن حلول ثابتة للتحديات التي يواجهها      ب ملتزمة   ات المتحدة ا بان الوالي  مذكر

ان اغتنم فرصة زيارتي للتعليق على حدث البارحة، وال اعني هنا االحداث المأساوية والعنف الفارغ الذي انفجـر       
 مليار دوالر لدعم    7.6نانية في جمع    في الحقيقة ان حدث البارحة هو نجاح الحكومة اللب        . في بعض مناطق بيروت   
  . 3لبنان في مؤتمر باريس 

  27/1/2007الشرق األوسط 
  

  شيراك يحث بان كي مون على إيالء الملف اللبناني األولوية .43
 احتل الموضوع اللبناني حيزا اساسيا في المحادثات التي أجراها صباح أمـس الـرئيس               : ميشال أبونجم  - باريس

وفهـم أن    . 3مين العام لألمم المتحدة بان كي مون بعد يوم واحد على مؤتمر بـاريس               الفرنسي جاك شيراك واأل   
 ومنهـا   1701شيراك حث األمين العام على ضرورة االهتمام بتنفيذ الفقرات التي لم تنفذ من القرار الدولي رقـم                  

  . موضوع مزارع شبعا واألسرى
  27/1/2007الشرق األوسط 

   سورية وايران في لبنانليس سراً تورط: مسؤول بريطاني .44
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تورط سورية    أن "الحياة"د مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية البريطانية لـ          كأ : بارعة علم الدين   –لندن  
وأكد المسؤول البريطاني أن بالده تشعر بالقلق، كما بلدان منطقة الخليج، من             ،وايران في لبنان ليس سراً على أحد      

ورفض المسؤول البريطاني الذي كان يتحدث أمام بعض الصحافيين أن تكون            .يالحديث عن صراع عربي ايران    
المشكلتان اللبنانية والعراقية متشابهتين من ناحية أنهما يشكالن مواجهة بين الواليات المتحدة األميركية وايران في               

كان دعماً سياسـياً    سؤول،   الذي حضره الم   ، أكد أن هذا المؤتمر      3 –وبالنسبة الى مؤتمر باريس     . كل من البلدين  
  .واقتصادياً ليس لفريق من اللبنانيين دون اآلخر بل لكل اللبنانيين

  27/1/2007الحياة 
  

  خاتمي تحدث إلى يديعوت أحرونوت عن المحرقة .45
 ندد الرئيس االيراني السابق محمد خاتمي، في حديث نادر نـشرته أمـس صـحيفة                :ف، النهار .ص. و –القدس  

ى هامش المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس، بالمؤتمر عن المحرقة النازية في طهران،              عل ،يديعوت احرونوت 
ادعو الجميع الى فـصل المحرقـة عـن المفاوضـات           : ونسبت إليه قوله   .ونقلت عنه رغبته في زيارة اسرائيل     

 :وكتب مراسلها  . شيء آخر  فهي ال سابق لها وال يمكن مقارنتها بأي       . الفلسطينية االسرائيلية والعربية  االسرائيلية    
. واو: حين عرفت خاتمي بنفسي ومهنتي وقلت له أنني صحافي اسرائيلي يعمل في صحيفة يديعوت، اجاب مازحاً               

ال اريد ان اتدخل فـي مـا        . قل لي ماذا تفعلون البن مدينتي؟ ماذا تفعلون لـ موشي كاتساف          . يديعوت أحرونوت 
  .تفعلون

  27/1/2007النهار 
  

  امريكا ستفقد مصداقيتها اذا لم تعالج القضية الفلسطينية : ني االردالملك .46
 ردا على اسئلة محاوره االعالمي االمريكي فـي محطـة تلفزيـون             ، أشار الملك عبد اهللا الثانـي     : بترا –دافوس  

PBS            حول تراجع مصداقية    ، تشارلي روز عقب الخطاب الذي القاه في احدى جلسات المنتدى االقتصادي العالمي 
اليات المتحدة في المنطقة الى أن مرد ذلك هو عدم معالجة القضية األساسـية فـي المنطقـة وهـي القـضية             الو

أن  اضافو ،وقال أن العديد من الدول بدأت تتساءل حول مدى جدية الواليات المتحدة بهذا الخصوص              .الفلسطينية
وبين ان العديـد    .  في إطالق عملية السالم    اإلشارات التي تأتي من واشنطن لغاية اآلن تؤكد أن األمريكيين جادون          

من اإلسرائيليين يتساءلون اليوم لماذا علينا ان نعطي الدولة الفلسطينية فرصة، مشيرا ان غالبية اإلسرائيليين لديهم                
هو منح المستقبل للفلسطينيين مقابل     و ،رغبة في االندماج في المنطقة وهذا يعني ان االندماج يجب ان يرافقه ثمن            

  . وسالمة دولة إسرائيلامن
  27/1/207الدستور 

  
  مخاوف يمنية من تدويل يستثمر ملف األقلية اليهودية   .47

أبدى مسؤولون وناشطون يمنيون تخوفهم من تدويل ملف األقلية اليهودية في بالدهم إثر اتهامـات متبادلـة بـين                   
في محافظة صـعدة، وهـو مـا بـدا          السلطة وأنصار حسين الحوثي بشأن انتهاكات طالت يهوداً يمنيين يقطنون           

  .مطروحا بقوة بعد طلب نائب أمريكي من الرئيس علي عبداهللا صالح تعهدا بحماية يهود اليمن
  27/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  أعلنت نتائج حملة مناصرة الشعب الفلسطينيقطر  .48

لـة مناصـرة    دمتها في إطار حم   أعدت قطر الخيرية تقريرا ختاميا عن إجمالي المساعدات التي ق          :عبداهللا مهران 
وجاء في  . التي أعلنت عنها تحت عنوان سلة الغذاء من أجل فلسطين         ) 2006 فلسطين   -قطر  (الشعب الفلسطيني   

.  أسـرة فلـسطينية    8030 ريال قطري، واستفادت منه      500 ألفا و  277التقرير أن تكلفة المشروع بلغت مليونا و      
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ان عدد المستفيدين مـن هـذا       ، و  خالل شهري يونيو ويوليو الماضيين     وأوضح التقرير أن هذا المشروع تم تنفيذه      
  . شخصا، في الضفة الغربية وقطاع غزة64240المشروع بلغ حوالي 

وقد أشرف المركز االستشاري في اإلدارة والهندسة بغزة على مراحل تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مكتبي قطر                 
  . الخيرية في غزة والضفة

  27/1/2007 الشرق القطرية
  

  الجمعية العامة لالمم المتحدة تدين منكري محارق النازية .49
وافقت الجمعية العامة لالمم المتحدة، يوم الجمعة، على قرار صاغته الواليات المتحدة يدين انكار المحارق التـي                 

ين اليهـود فـي     ارتكبها النازي بعد اسابيع من رعاية ايران الجتماع سيطر عليه متحدثون يشككون في مقتل مالي              
وجاءت الموافقة على القرار الذي شاركت في رعايته اكثر من مئة دولة منها جميع الدول               . الحرب العالمية الثانية  
لكن ايران نأت بنفسها عنه ووصفت القرار بأنه مناورة سياسية سوف تـستغلها اسـرائيل               . الغربية بدون تصويت  

يحث جميع الدول االعضاء على الرفض من       "و" اي انكار للمحرقة  يدين بدون تحفظات    "والقرار  . ضد الفلسطينيين 
  ." دون تحفظ الي انكار للمحرقة كحدث تاريخي سواء بشكل كامل او في جزء منها او اي انشطة بهذا الهدف

  26/1/2007رويترز 
  

  موسكو تتجسس في الجوالن: جيروزاليم بوست .50
روسيا تحتفظ بمواقع تنصت على طول الحدود الـسورية         نشرت جيروزاليم بوست االسرائيلية، امس، ان       : أ ش أ  

مع اسرائيل وتستخدمها لتعقب تحركات الجيش االسرائيلي في هضبة الجوالن المحتلة تمهيدا لنقل المعلومات الـى                
وأشارت الصحيفة الى ان المواقع يديرها ضباط في الجيش الروسي يقومون بتمرير ما يحصلون عليه               . حزب اهللا 

  . وان اسرائيل تعلم بأمر هذه المواقع منذ إنشائها قبل أكثر من عشر سنوات. الى حزب اهللامن معلومات 
  27/1/2007السفير 

  
   عاجلة لرئاسة السلطة الوطنية  اسبانيةمساعدة مالية .51

بحث السيد الرئيس محمود عباس، الليلة، مع السيد خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، رئـيس الـوزراء                : مدريد
وأعلن السيد ميغيل انجيل موراتينوس وزير      . باني، كيفية دعم الجهود الدولية لتنشيط عملية السالم في المنطقة         االس

الخارجية األسباني، في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شـؤون المفاوضـات فـي                  
 ماليين يورويو، مـشيراً إلـى أن        7 بقيمة   منظمة التحرير، عن تقديم مساعدة مالية عاجلة لرئاسة السلطة الوطنية         

أسبانيا تبنت العديد من المشاريع في األراضي الفلسطينية بشكل مباشر مـع الرئاسـة وعبـر المنظمـات غيـر                    
  .الحكومية

   27/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

 جانية إسرائيلية ألعضاء الكونغرسرحالت م .52
ذعاً ضد اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة، مؤكداً أن وجود هذا شن سيناتور ديمقراطي سابق هجوماً ال

كتب جيم أبو . اللوبي يحول دون تحقيق اإلصالح األخالقي الذي يسعى الديمقراطيون إلى تحقيقه في الكونغرس
قال فيه رزق، السيناتور الديمقراطي السابق عن ساوث داكوتا مقاالً في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، أمس، 

إن الديمقراطيين في الكونغرس األميركي تحركوا بسرعة وحماسة تستحقان التقدير لتعزيز القواعد األخالقية عن 
لكنه الحظ أنه حيل بينهم وبين اإلصالح األهم المتعلق برحالت أعضاء الكونغرس . طريق سن قوانين تضمن ذلك

 اللوبي المؤيد إلسرائيل الذي يحرص على المحافظة على في مهام إلى الخارج، مرجعاً ذلك في األساس إلى جهود
وذكر . إحدى وظائفه األكثر أهمية وهي أخذ أعضاء الكونغرس األميركي في رحالت تعليمية مجانية إلى إسرائيل

أن مجموعات الضغط المؤيدة إلسرائيل عملت كل ما في وسعها لضمان أن تسمح اإلصالحات الجديدة بأن يظل 
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من كل رحالت % 10رس ينزلون ضيوفا على إسرائيل، مضيفا أن أرشيف الكونغرس يظهر أن أعضاء الكونغ
 كانت إلى إسرائيل وكانت التكاليف جلها مدفوعة من مؤسسة التعليم 2005 و2000أعضاء الكونغرس بين عامي 

 . تحدةاإلسرائيلية األميركية المنظمة األخت أليباك أهم منظمة مؤيدة إلسرائيل في الواليات الم
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  ملصق بولندي يدعو إلى طرد اليهود  .53

أيها اليهود اخرجوا من األرض "تحقق الشرطة البولندية في منطقة كوزالين في قضية ملصق جداري حمل عبارة 
سندر  شخصية بولندية معروفة من بينها الرئيس البولندي السابق ألك56وظهرت عليه صور " الكاثوليكية

كفاشنيفسكي والرئيس الحالي ليخ كاتشينسكي والمخرج البولندي العالمي المعروف أندريه فايدا ووزيرا الداخلية 
ويقول موقع . والزراعة في الحكومة البولندية إضافة إلى الشاعرة فيسالفي زيمبورسكي الحاصلة على جائزة نوبل

ة قد عبرت عن إدانتها لما ورد بالملصق وتبرأت منه، معتبرة نوفينكي اإلخباري إن الكنيسة الكاثوليكية البولندي
وقد تبين بعد التحقيق أن . األمر استفزازاً لها، ليس فقط بمضمونه وإنما أيضا بوضعه في جوار كنيسة تابعة لها

لندية صاحب هذا العمل هو فنان بولندي مثير للجدل يستخدم اسما فنيا له هو بيتر فوس وتقول وسائل اإلعالم البو
إنه يخفي اسمه الحقيقي إلى درجة انه ليس من الواضح ما إذا كان قد حضر أم ال افتتاح معرض أقيم له في 

 . المنطقة
  27/01/2007البيان اإلماراتية  

  
    على وشك االطالق قمر اصطناعي إيراني .54

لى الفضاء، معتبرة ان    ذكرت مجلة افييشن ويك االميركية، ان ايران على وشك إطالق قمر اصطناعي ا            : وكاالت
هذا األمر قد يمثل عتبة جديدة في القدرات العسكرية لطهران يساعدها على صناعة صواريخ ذاتية الدفع عـابرة                  

  .  آالف كيلومتر4للقارات قد يصل مداها الى 
  27/1/2007السفير 

  
   مليار دوالر خسائر أمريكا لرفض إصدار تأشيرات للعرب100 .55

 مليار دوالر باالضافة الى تعطيل مائتي مركـز         100اد االمريكي خسائر بلغت نحو      تكبد االقتص : جوزيف حرب 
 سبتمبر بسبب رفض القنصليات االمريكية في العالم العربي اصدار تأشيرات للراغبين فـي              11عمل منذ هجمات    

  .الزيارة لمدة زمنية معقولة
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  روسيا تصدر مصحفاً من الذهب الخالص  .56

 نظمت امس االول دار سك العملة التابعة لوزارة المالية الروسية حفل تعريف بنسخة مـن مـصحف                  :يو بي أي  
ونقل عن رئيس قسم آداب اللغة العربية في معهـد بلـدان آسـيا              . عثمان صنعت من شرائح من الذهب الخالص      

ا تعود للقرن الثـامن      ان النسخة صيغت على أساس مخطوطة فريدة من نوعه         ،وأفريقيا التابع لجامعة موسكو قوله    
المصحف الـذهبي    يشار إلى أن  . تضم أكثر من نصف نص القرآن     ، وهي   الميالدي، وتحفظ في سانت بطرسبورغ    

أن ، ذكرت نائبة مدير دار موسكو لسك العمـالت قد و.  غراما75 الواحدة منها    وزن صفيحة يبلغ    163من  يتكون  
ة منه هدية للرئيس الروسي، وأخرى لقـسم معهـد          ستقدم نسخ ، حيث   المصحفهذا  الدار ستصدر عشر نسخ من      

  .االستشراف في سانت بطرسبورغ، في حين ستمنح النسخ الثماني الباقية لثمانية من زعماء الدول اإلسالمية
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  ... ورابين اكثر من مرةيزالتقيت بشمعون بير: الزهار .57
ني ابو مازن برئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس، خالـد           رغم لقاء الرئيس الفلسطي   : اجرى اللقاء سعيد حسنين   

مشعل اال ان بشرى اقامة حكومة الوحدة الوطنية لم تزف للشعب الفلسطيني الـذي ينتظـر خالصـه بالوحـدة،                    
والواليات المتحدة االمريكية ال تزال تتوعد وتهدد القيادة الفلسطينية بعدم االقدام على تشكيل حكومة يرأسها الشيخ                

عيل هنية، وهي ماضية في عنادها لمحاصرة الشعب الفلسطيني بذريعة حمـاس، رغـم ان القـول الفـصل                   اسما
فلسطينيا كان ديموقراطيا، فهكذا اراد الشعب الفلسطيني وانتخب برلمانا غالبيته من حماس، فلماذا االلتفاف علـى                

رنا وزير خارجية فلـسطين، الـدكتور       حاو" كل العرب "الديموقراطية التي تروج لها امريكا واسرائيل؟ ونحن في         
  :محمود الزهار الذي اكد لنا ان المشكلة ال تتعلق بحماس بل باالمالءات الخارجية واليكم نص المقابلة معه

٭ الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية طال كثيرا ولم يتحقق اي شيء رغم التلميح عن اشارات ايجابية، اين نحـن    
  من هذه الحكومة؟

شديد ليس الموضوع عندنا، المطلوب امريكيا واسرائيليا ليس حكومة وحدة وطنية تمثل برنامج الوحدة               لالسف ال  -
الوطنية، المطلوب حكومة تلبي شروط الرباعية وهنا نحن في اشكالية، فلنفرض انه شكلت حكومة من تكنـوقراط                 

س التشريعي ستجد من النـاس      او من فتح لوحدها، او من حماس لوحدها او من خليط وعرضت نفسها على المجل              
  .من ال يصوت لها وبالتالي لن تتشكل، اذاً المشكلة في التدخالت الخارجية التي ال تريد لحكومة الوحدة ان تنشأ
  ٭ وتأكيدا على ذلك امريكا ابلغت ابو مازن انها تريد حكومة بدون حماس وهذا امر غير معقول، أليس كذلك؟

وطنية؟ وما هو مفهوم حكومة الوحدة الوطنية ان لم يكن جمع كافة التيـارات               اذاً مع من ستشكل حكومة وحدة        -
  !الوطنية الممثلة بالبرلمان، اذا ارادوا اخراج االغلبية فكيف ستكون الوحدة الوطنية؟

٭ اال تعتقد انه واجب الرئيس ابومازن ابالغ امريكا والرباعية انه بدون حماس لن تكون هنـاك حكومـة وحـدة                     
  وطنية؟

هذه هي االشكالية، ينبغي ان تكون هناك مصارحة حول كيفية التشكيلة من ناحية تقنية،يعني كيـف سنـصوت                   -
  .على حكومة يعترض على برنامجها غالبية اعضاء البرلمان، هكذا ستسقط الحكومة ولن تحظى بالثقة

  انت توافقني الرأي؟٭ما شهدناه من صراعات مؤسفة لن يجدي الفلسطينيين نفعا وينبغي حل هذا االشكال و
 هناك اناس يدور في دماغهم ان احد الخيارات هو االنقالب العسكري، فكيف نتوصل التفاق اذا كان المخطـط                   -

  .والمدبر خارجيا
  ٭ والمستفيد مما يدور على الساحة الفلسطينية عدو الفلسطينيين وفي مقدمتهم اسرائيل؟

  .صل الى مرحلة االقتتال الداخلي هذا صحيح ونحن نحاول بكل جهد مستطاع ان ال ن-
  ٭ وكيف ترى الصورة الفلسطينية خالل الفترة المقبلة؟

   كل الخيارات مفتوحة لكننا نهدف الى ان تتحول الى االفضل ان شاء اهللا-
٭ وعندما نتحدث عن االوضاع الصعبة والحصار الظالم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ماذا فعلـتم لرفـع                  

  ؟معاناة الشعب
 على االقل في الفترة السابقة استطعنا اجتياز ما كان يراهن عليه الناس فترة الثالثة اشهر بنجاح، نحن اسـتلمنا                    -

مليون دوالر ديون، استطعنا ان نـدفع رواتـب او          " 660"مليارد دوالر وعليها اكثر من      " 1.8"حكومة فيها نقص    
ان يكون علينا فوائد، استطعنا ان ندير برنامجا اداريا         جزءا كبيرا من الرواتب وخصوصا الشرائح الضعيفة بدون         

في غاية الجدية شهد له االوروبيون على انه من اكثر البرامج شفافية في تاريخ السلطة، فتحنا عالقات جديدة مـع                    
ي دول اسيوية وافريقية وامريكا الالتينية، وايضا دول عربية كانت تقاطعنا، استطعنا المحافظة على برنـامج ادار               

يصحح كل االخطاء السابقة والفساد الذي كان مستشريا وكانت اقل نسبة انفاق في هذه الحكومة، وبالتالي كثير من                  
  .االشياء التي راهن الناس على فشلها تحققت
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٭ وذكر ان حماس مستعدة لهدنة طويلة االمد مقابل اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران، هل هذا                   
  صحيح؟

ا اصال موقف حماس، في ميثاقنا قلنا من مدة ان نقيم دولة على اي منطقة يمكن تحريرها، ولكن هذه تختلف                     هذ -
كليا عن رؤية من فاوض في السابق، وهذا يعني اننا لم نسقط حق العودة واليعني ان الشعب الفلـسطيني يتنـازل               

  .عن حقوقه الكاملة نتيجة خضوع لهذه المرحلة
  بمفاوضة االسرائيليين بمعنى ان التفاوض مع اسرائيل ليس نقيصة تسجل بحق فتح؟٭ محمد دحالن اتهمك 

 هذا كالم صحيح، ايام ما كان يلعب االطفال في الشارع كنت استدعى لمقابلة مسؤولين ليس فقـط اسـرائيليين                    -
 بنـاء   بيريزمعون  مع ش ) 88) (مارس(وانما من غيرهم، واآلن اقول وما اقوله وقلته عليه شهود، التقيت في آذار              

على طلب ليس مني وعرض علي االنسحاب الكامل من قطاع غزة وتحدث عن ستة اشهر اخرى يتم االنـسحاب                   
فيها من الضفة، وكان طرحي ماذا عن القدس والنه اجل موضوع القدس قلت له لن تجد من الشعب الفلـسطيني                    

وما الذي قيل، ثم  ) 88(ن ماذا كان في مارس      من يرضى بهذا الطرح، وبالتالي من المفروض ان يتعلم محمد دحال          
التقيت بعد ذلك برابين اكثر من مرة بمشاركة قيادات من فتح والجبهة الشعبية وغيرها والكل يشهد ماذا كان يقال                   

  .وما هي مطالب الشعب الفلسطيني
  ٭ وبمبادرة من من كانت تعقد هذه اللقاءات؟

  . بمبادرة من اسرائيل-
  لى استعداد للتنازل عن حقائب الخارجية والمالية مقابل الوحدة؟٭ وهل صحيح انكم ع

 الخارجية نعم، لكن الداخلية والمالية ال، اي خارجية ستعتمد في عالقتها مع اسرائيل ومع امريكا ستفشل، وماذا                  -
  .ستقدم الخارجية بدون حماس للعالم العربي الذي ال يقبل اال ما قدمته حماس

  ر غير وارد بالحسبان اآلن؟٭ وانتخابات مبكرة ام
  .هذا التفاف على الديموقراطية ونحن ال نعتمد االنتخابات تحت مبدأ ما يطلب االمريكان-

  26/1/2007صحيفة كل العرب 
 

  الصراع الفلسطيني ممتد واليمكن حسمه عسكريا: مفكرون وسياسيون .58
  عبدالقادر فارس 

دم بين فتح وحماس هو صراع فكري أيديولوجي يدور بين          اعتبر سياسيون ومفكرون فلسطينيون ان الصراع المحت      
  .برنامجين وليس مجرد تنازع على السلطة

المفكر المخضرم والقيادي البارز نعيم األشهب توقع أن يطول أمد الصراع بين حركتي فتح وحمـاس مـستبعدا                  
ة قال أنها ستغذي الـصراع      إمكانية حسمه بوسائل عسكرية بفعل التوازنات القائمة وتدخالت محتملة لقوى خارجي          

ورأى األشهب ان مضار هذا الصراع وتأثيره الـسلبي علـى القـضية والـوطن               . وتؤجج ناره إلنهاك الفريقين   
والمواطن يتطلب وضع حد لهذا االستقطاب الحاد بخلق تيار ثالث ديمقراطي قادر على ممارسة ضـغوط مـؤثرة                  

  .ضوعية فوق االعتبارات الذاتية الفئويةإلرغام القطبين على وضع االعتبارات الوطنية المو
واشار األشهب الى حدوث تقاطع غير مقصود بين ما أدى إليه موقف حماس وما تريده إسرائيل وأميركا حيث قدم                   
إلسرائيل ذريعة لمواصلة التنكر لقرارات الشرعية الدولية رغم أنها في الواقع ترفضها ومن جانب آخر سمح لهـا      

لة االدعاء بعدم وجود شريك فلسطيني وان طرح حماس ببرنامجها وسياستها أعادتنـا الـى               بموافقة دولية بمواص  
، دون ان تستطيع في الواقع تقديم برنامج مقنع للتحرير غير الدعوة للجهاد             1948مربع الصفر كما كان عليه عام       

  .واليوم الهدنة
ئيلي والعمل فيـه لتعزيـز التحـرك ضـد          وحذر من ان توجه حماس يغلق الباب أمامنا الختراق المجتمع اإلسرا          

االحتالل وممارساته كما انه يتجاهل الرأي العام الدولي الذي أضحى أساسيا خاصة مـع ترسـيخ ذهنيـة العـالم          
  .بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وكشف فظائع وجرائم االحتالل الذي يريد مواصلة لعب دور الضحية
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تاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت ان حماس ترفض في الواقع مبدأ الشراكة             سميح شبيب أس  . من جهته قدر د   
السياسية مع القوى الوطنية واإلسالمية األخرى وأنها لن تدخل منظمة التحرير ما لـم تهـيمن عليهـا وتفـرض                    

إصدار بيانات  برنامجها هي مشيرا الى ان حماس لم تشارك في السابق في القيادة الموحدة لالنتفاضة وعهدت الى                 
  .موازية لبيانها

وحذر أمين عام فدا صالح رأفت من إمكانية انقالب حماس على العملية الديمقراطية ومن تنكرها للشعارات التـي                  
 وأنها تستمد مشروعيتها مـن      "ربانية"رفعتها في الحملة االنتخابية مذكرا بمقوالت ان الحكومة الحالية هي حكومة            

  .خباهللا تعالى وليس من النا
احمد مجدالني ان المطلوب اآلن سجال فكري للدخول الى         . ورأى عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي د       

جوهر الموضوع وأين يكمن الخالف األساسي مع اإلسالم السياسي وان كان في االجتهاد أم في الجـذر لمعرفـة                   
يا وكيفية تداول الـسلطة واسـتمرار الحيـاة         كيفية تصرف حماس ونظرتها للمجتمع وان كانت تريده مدنيا أو دين          

  .الديمقراطية ورؤيتها للقضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية لفهم طبيعة السجال السياسي الدائر
عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب حيدر عوض اهللا أوضح ان حماس تسعى اآلن لوراثـة الحركـة الوطنيـة                   

 تتجه نحو خطاب شعوبي ديني يدعم العمق مستفيدة من عدم وجـود خطـاب               برامجيا وانه ليس لديها مفكرون بل     
ناجح مقابل ورأي أن العالم العربي سيظل يدور في حلقة التخلف ما لم يجر إصالحا دينيا حقيقيا يمنـع اسـتغالل                     

  .الدين أداة للتسلق واالستيالء على السلطة بل يبقيه قضية ضمير
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  راكان المجالي  
اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً بشرعية دولة اسرائيل من خالل اتفاق أوسـلو، وللتأكيـد والوضـوح                 
ولتثبيت االعتراف الفلسطيني آنذاك من طرف واحد فقد طالبت اسرائيل بتبادل رسالتين مـوقعتين مـن الـرئيس                  

وللتذكير فقط فان رسالة الـرئيس عرفـات كانـت          .. لي آنذاك اسحق رابين   عرفات ومن رئيس الوزراء االسرائي    
مطولة من صفحة ونصف وتتضمن كل التأكيدات والتطمينات بحق اسرائيل بالحياة والتعاون معها الى ابعد حدود،                

ـ                 شعب بينما كانت رسالة رابين من سطر واحد يتضمن فقط اعتراف اسرائيل بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لل
الفلسطيني، وكما هو معروف فإن اسرائيل تقر ضمناً بقيام دولة فلسطينية، ولكنها تعترف بعنوان بدون مـضمون                 
حقيقي، وهي حتى اليوم لم تقر باالنسحاب الى حدود الرابع من حزيران وازالة سـلطة االحـتالل نهائيـاً عـن                     

 ومصادرة االراضي وإقامة الجدار     "أوسلو"اني بعد   االراضي الفلسطينية بل بالعكس فانها من خالل التوسع االستيط        
العازل، واجراءات قضم القدس واقامة كنيس يهودي بها مؤخراً، ومن خالل اجراءات عديدة تشطب عمليـاً أيـة                  

  .امكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس في حدود الرابع من حزيران
رتس وزير الدفاع االسرائيلي زعيم حزب العمل الذي يطالب بـاعتراف           نقول هذا الكالم اليوم لتفنيد تصريحات بي      

حماس باسرائيل قبل الحديث عن اية تسوية، وبيرتس الذي يقول انه متلهف على السالم لم يعد حتى بـان يكـون                     
  .اعتراف حماس مقابل اعتراف اسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني

يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامته لدولته المستقلة على ترابـه          ونقترح عليه ان يتقدم باقتراح يقول فيه انه         
الوطني، ويشترط لذلك ان تنحصر المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية التي يمثلها الرئيس عباس بحيث ال                

ية تكون حماس طرفاً في المعادلة السياسية، واكثر من ذلك فان حماس لن تعترض على اية مفاوضات جدية وحقيق                 
تفضي الى اقامة دولة فلسطينية، لكن الطبيعي والبديهي ان يعدل بيرتس في مبادرته لتتركز على اعتراف متبـادل                  

  .1967 مقابل االعتراف بشرعية دولة فلسطينية مستقلة في حدود 48مع حماس بشرعية اسرائيل في حدود 
باقامة دولته المستقلة ولذلك فانها تريـد ان        والثابت هو ان اسرائيل لم تعترف ولن تعترف بحق الشعب الفلسطيني            

تلتف على الموضوع بكافة االشكال وهدفها المحدد هو انتزاع اعتراف من حماس بـدون مقابـل وال التزامـات                   
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متبادلة وان تعيد انتاج سنوات عجفاء من االتصاالت والمفاوضات مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لـم تـسفر              
  .ولن تسفر عن اي شيء

  27/1/207الدستور 
  
 

  الملف الفلسطيني ليس على البال: أولمرت في هرتسيليا .60
  أشرف العجرمي 
يبدو غريباً أن يخلو خطاب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت أمام مؤتمر هرتسيليا السنوي السابع من اية                 

مـع العلـم ان     . وية هذا الـصراع    االسرائيلي او خطة تعبر عن رؤية معينة لتس        -اشارة الى الصراع الفلسطيني     
اولمرت ومن قبله شارون اختار مؤتمر هرتسيليا، الذي يعتبر من اهم االجتماعات والمـؤتمرات لتقـديم الـرؤى                  
والمواقف والخطط التي يجري بحثها ونقاشها وتساهم الى حد بعيد في تحديد وجهة الدولة، لكي يكون المكان الذي                  

فهل هذا ينبع من عدم امتالكه اي شيء يضيفه لما كان قد قالـه              . تبنتها الحكومة التي  " االنطواء"يعرض فيه خطة    
في السابق واضطر لتجميده الى حين؟ أم ان احد المتحدثين قد طرح خطة او موقفاً يعبر عن رأيه، واذا كان هـذا                      

ية في اهتمامـات    صحيحاً فمن الذي يمكنه ان يكون قد عبر عن موقف اولمرت؟ أم ان الصراع لم يعد يحتل اولو                 
  رئيس حكومة اسرائيل وأضحى الموضوع االيراني هو الموضوع المهيمن على اجندة االسرائيليين؟

ال شك ان موضوع تزود ايران بالتكنولوجيا الذرية يشغل بال اصحاب القرار، ويطغى على حـصة كبيـرة مـن                    
ي مؤتمر هرتسيليا وأفردت لـه مـساحة        اهتمامات المستويين السياسي واألمني، وحظي بتركيز واهتمام كبيرين ف        

واسعة خاصة به، كما انه ظهر في كلمات ومحاضرات كثيرة في موضوعات اخرى متنوعة سواء أمنية كانت أم                  
ولكن كان هناك اهتمام كذلك بمسألة الصراع واحتماالت التسوية والطرق المثلى للوصول اليها، وأيـضاً               . سياسية

 األمني في صلبها بالنظر للنتائج التي ترتبت على الخسارة العسكرية الكبيـرة             بقضايا اخرى كثيرة كان الموضوع    
التي لحقت بجيش االحتالل في جنوب لبنان وعلى انكشاف ثغرات مهمة في الجبهة الداخلية في اسرائيل وفي قدرة                  

  .الشعب االسرائيلي على تحمل الخسائر واإلصابات المباشرة في العمق
 يتحدث شخص بموقف قريب الى حد بعيد من موقف اولمرت فهو عضو الكنيست شلومو               واذا كان من الممكن ان    

فعدا ان بارزنيتس هو عضو في      . بارزنيتس الذي طرح مشروعاً سياسياً هو عبارة عن خطة انطواء جديدة معدلة           
لى بناء  الدفيئة السياسية ع   وينص مشروع بارزنيتس الذي اصبح يسمى     . حزب كديما هو ايضاً مقرب من اولمرت      

وهذا يعتمـد علـى انـشاء الدفيئـة الـسياسية           . قوة حكم مركزية لدى الفلسطينيين يمكن التوصل الى اتفاق معها         
ضمان الهدوء من خالل السيطرة على المنظمات التي تمنع االنتقال الى           : للفلسطينيين وهذه بحاجة الى ثالثة اشياء     

سلطة الفلسطينية، وتغيير جودة الحياة في السلطة بـصورة         المرحلة االولى من خارطة الطريق، وبناء مؤسسات ال       
والدفيئة التي يتم صنعها في المناطق الفلسطينية بحاجة الى         . جذرية وشاملة عن طريق ضخ اموال كثيرة الى هناك        

وجود قوات دولية وخاصة من االتحاد االوروبي الذي له مصلحة في ذلك حسب بارزنيتس، وهذه القوات سـتحتل       
ات االحتالل التي سيجري سحبها الى خط جديد مع القيام بإخالء المستوطنات الواقعة شرق هـذا الخـط                  مكان قو 

ولو دققنا في تفاصيل هذه الخطة سنجد انها نـسخة معدلـة عـن خطـة                . وتسليم المناطق المخالة للقوات الدولية    
كمـا ان   . لفلسطينيين وأطـراف دوليـة    االنطواء التي بدالً من ان تكون احادية الجانب اصبحت تتطلب اتفاقاً مع ا            

  .عنصر القوات الدولية هو جديد ولكن ليس تماماً
والغريب ان يلتقي مشروع بارزنيتس مع ما طرحه سابقاً وزير التخطيط االستراتيجي أفيغـدور ليبرمـان الـذي                  

 مـستوطنات او    يطالب بنشر ثالثين ألف جندي من االتحاد االوروبي في المناطق الفلسطينية ولكـن دون اخـالء               
  .مناطق جديدة

. في الواقع هناك مشكلة في الموقف السياسي للحكومة بعد أن اضطرت الحكومة الى تجميـد خطتهـا الـسياسية                  
فوزير الدفاع عمير بيرتس لديه خطة سالم خاصـة بـه       . ويوجد اكثر من موقف سياسي لدى أركان هذه الحكومة        
ريق والمبادرة العربية للسالم على ثـالث مراحـل مـدتها    وبحزب العمل تتحدث عن حل على اساس خارطة الط   
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ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني تؤيد حل الدولتين       . ثالثون شهراً، وهو ال يرغب في حل الدولة ذات الحدود المؤقتة          
زراء وغالبية الـو  . وتعتقد ان المبادرة العربية للسالم تشكل قاعدة مناسبة للتفاوض بين الفلسطينيين واالسرائيليين           

يؤيدون الدولة ذات الحدود المؤقتة بينما المتطرف ليبرمان ال يؤيد سوى دولة يهودية خالية من العرب                " كاديما"من  
  .تماماً من خالل تبادل أراض مع السكان

ويبدو ان اولمرت لـيس علـى   . وليس واضحاً ما الذي يمكن ان تعتمده الحكومة من مواقف تجاه العملية السياسية   
. مره وال يوجد ما يجعله يستعجل في تحديد موقفه من مجمل ما هو مطروح اسرائيلياً واقليمياً ودوليـاً                 عجلة من أ  

الشيء الوحيد الذي وافق عليه إكراماً ألصدقائه االميركيين هو عقد قمة مع الرئيس ابو مازن بحـضور الـسيدة                   
لكن اولمرت ال يتبنى بالضرورة ما      . رضكوندوليزا رايس التي ستحضر للمنطقة في مطلع الشهر المقبل لهذا الغ          

فالسيد جورج بوش ووزيرة خارجيته مسكونان بالقلق من الوضـع          . يحرك االدارة االميركية لدفع العملية السياسية     
 هاملتون، لعل إحداث تقدم او اختراق فـي         -في العراق، وربما يحاوالن فعل شيء استجابة لتوصيات لجنة بيكر           

  . االسرائيلي يساهم في تخفيف حدة التوتر في العراق-ملف الصراع الفلسطيني 
لكن اولمرت ال يزال ينتظر ما تؤول اليه التطورات واالحداث في المناطق الفلسطينية وكيف سـينتهي الـصراع                  
الدائر فيها، هل ينجح الفلسطينيون في تشكيل حكومة وحدة وطنية ويكسرون الحصار المفروض عليهم وتـضطر                

الق النار بصورة شاملة والدخول في مفاوضات سياسية مع ممثليهم، أم يستمر الصراع ويتفـاقم          اسرائيل لوقف اط  
وتدخل المناطق الفلسطينية في حالة من الفوضى الشاملة تعفي اسرائيل من مجرد التفكير بتسوية الصراع، وبـدالً                 

 يكون ذلك عبر استخدام المزيد      من ذلك البحث عن وسائل للتدخل فيما يجري لصالح ادامة المشاكل والفوضى وقد            
  .من القوة

على كل االحوال ال ينتظر أن يتجرأ المستوى السياسي في اسرائيل على اتخاذ خطوة كبيـرة الـى األمـام فـي                      
موضوع التسوية السياسية على الرغم من موافقة اولمرت على اجراء اتصاالت وربما مفاوضـات مـع الجانـب           

فلسطينية ال يشجع على أن تدخل الحكومة في صراع داخلي او في صراعات مع              الفلسطيني، فالوضع في الساحة ال    
اليمين المتطرف الذي ال يرى فائدة في فعل شيء مع الفلسطينيين على اعتبار ان المشكلة هي مع ايران ومحـور                    

  .وحزب اهللا والجهاد اإلسالمي الشر الذي يضم سورية وحماس
لسطينيون مشاكلهم او ان يغرقوا اكثر وأكثر فيها حتى يكون لـيس فقـط              اذاً، كل شيء عالق بانتظار ان يحل الف       

وليس صحيحاً ان اسـرائيل تريـد اسـقاط         . لإلسرائيليين بل وللعرب والعالم اجمع موقف تجاه القضية الفلسطينية        
ة الـسلطة   حكومة حماس كما يبشر زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتنياهو ألن الوضع الفلسطيني القائم وازدواجي             

واسرائيل تريد حماس قوية وفتح قويـة       . القائمة في المناطق الفلسطينية هما افضل وصفة للفشل السياسي والجمود         
متصارعتين دون أن تحسم احداهما الصراع او تتفقا على موقف يجنب الشعب الفلـسطيني ويـالت الـصدامات                  

فكل شيء مجمد اال شيء واحد وهو ان اسرائيل         . الداخلية والحصار المفروض عليه والمخاطر التي تتهدد قضيته       
  . مستمرة في عدوانها وفي عملية االستيطان وقضم االراضي وتهويد القدس وفرض حقائق على االرض
 26/1/2007األيام الفلسطينية 
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   طالل عوكل  
صوصاً واإلقليمي، بشأن مثلث الملفات األكثر من يتابع التحركات والتصريحات السياسية على المستويين الدولي خ

أهمية في المنطقة، فلسطين، العراق، والملف اإليراني، يمكنه أن يالحظ بسرعة ويسر، أن ثمة فرصة جديدة 
وقوية لتحريك ودفع عملية السالم في الشرق األوسط وأن ترتيب هذه القضية في جدول أولويات السياستين 

 .  اتخذ مكانة متقدمةاألوروبية واألميركية، قد
الدوائر األوروبية بمختلف مستوياتها، وكذلك األميركية تتحدث عن مثل هذه الفرصة وعن جملة من الوعود 
المبهمة، ولكن المشفوعة بحركة واسعة من الزيارات واللقاء، واالجتماعات التي البد أن تفضي إلى توضيح 

 . فع العملية السياسيةاآلليات التي ستحكم الحركة نحو إعادة تنشيط ود
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فعدا عن إعادة تأكيدها وتأييدها للفكرة التي طرحها الرئيس محمود عباس، بالحاجة إلى فتح قنوات تفاوض سرية 
تسميها رايس غير رسمية، فقد شددت وزيرة الخارجية األميركية على توفر فرصة كبيرة للشروع في مفاوضات 

، على 2000ع بين الطرفين تفوق تلك التي توفرت في كامب ديفيد عام  إسرائيلية، وإيجاد حلول للصرا-فلسطينية
حد تعبير رايس التي ترى أيضاً أن ذلك يعود إلى التغييرات السياسية التي طرأت على الساحتين الفلسطينية 

 . واإلسرائيلية على حد سواء
 رايس قد شددت خاللها على وفي شكل من أشكال المراجعة غير الرسمية، والتراجع عن تصريحات سابقة كانت

عدم التوقف "ضرورة تطبيق خارطة الطريق بدون حرق مراحل، عادت وزيرة الخارجية األميركية لتدعو إلى 
أمام تنفيذ االلتزامات التي تقتضيها المرحلة األولى من خارطة الطريق والولوج إلى مفاوضات أوسع حول 

 . " في الدولة الفلسطينية العتيدةالترتيبات األمنية وشكل المؤسسات الديمقراطية
دعوة رايس تعني تجاوز المرحلة من خارطة الطريق التي تتطلب من الطرف الفلسطيني العمل على وقف 
ومحاربة ما تسميه واشنطن اإلرهاب، وتفكيك بنيته، وسحب السالح، ذلك أن الكل بات يعلم أن هذه القضية 

.  المراحل إنما يعني تعطيل كل إمكانية للتقدم في تنفيذ الخارطةمستعصية واستمرار التمسك بها كمدخل لبقية
وفضالً عن ذلك، يترتب على رايس أن تقفز أيضاً عن أهم مطلب في المرحلة الثانية لخارطة الطريق والتي 
 تتصل بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، ذلك أن الرئيس الفلسطيني أعلن مراراً، ومؤخراً خالل لقائه مع

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق، عن رفض الفلسطينيين لهذه الدولة المؤقتة، ورفضهم 
 . للحلول المؤقتة مهما كان شكلها

المنطق الذي تتحدث به رايس يذهب مباشرةً إلى المفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي، خصوصاً وأن اإلشارة 
تعني في المضمون أن تلك المفاوضات الفاشلة التي استغرقت من الرئيس ، 2000إلى مفاوضات كامب ديفيد 

األميركي السابق بيل كلينتون وقتاً وجهداً طويالً، كانت تدور حول قضايا الحل النهائي وهو ما يلبي المطلب الذي 
 . يلح عليه الرئيس محمود عباس

ر سوالنا، قدراً عالياً من االهتمام، مع اعتراف على خط متداخل، أبدى المنسق األعلى للسياسة األوروبية خافيي
واضح، بأن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن مرور الكثير من السنوات، عانى خاللها الناس نتيجة سياسة 

 . إدارة األزمات
لبدء سوالنا أكد أن الوقت قد حان لتغيير هذه السياسة، التي كانت متبعة واالنتقال إلى مرحلة حل األزمات وا

بالعملية السياسية، مما يتطلب توفر إرادة سياسية، تظهر أولى مؤشراتها في توفر دفعة جديدة لعمل الرباعية 
إنها ":الدولية، وللمرة األولى يدعو سوالنا إسرائيل إلى وقف جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات، قائالً 

، مضيفاً أنه صدم أثناء جولة قام بها يوم السبت الماضي، "ليينعائق لعملية سالم دائمة بين الفلسطينيين واإلسرائي
العشرين من هذا الشهر، في مدن عربية تقع شرق القدس، تقع ضمن أراضي الضفة الغربية، جراء سرعة بناء 

 . المستوطنات والجدار الذي يقسم أراضي يريدها الفلسطينيون إلقامة دولة
ة سلبية لإلسرائيليين، وتدق لديهم جرس إنذار قوي، فالتوسعات تصريحات واعترافات سوالنا، تقدم رسال

االستيطانية، والمخاطر الناجمة عن استمرار بناء جدار الفصل العنصري ليست جديدة، ومن المؤكد أن المؤسسات 
التي األوروبية واألميركية ومصادر القرار، تتابع ذلك عن كثب وتتوفر لديها منذ الكثير من الوقت كل المعطيات 

تتصل بالخروقات اإلسرائيلية، غير أن اإلدالء بمثل التصريحات التي عبر عنها سوالنا في هذا الوقت، إنما يؤشر 
 . إلى الجدية التي تتسم بها التوجهات األوروبية الراهنة

كبير، إذ الرسالة العربية الرسمية للواليات المتحدة تحديداً وللمجتمع الدولي بشكل عام، أصبحت واضحة إلى حد 
إن تأييد ودعم اإلستراتيجية األميركية في العراق واإلقليم يستدعي من هؤالء بذل مساٍع حقيقية وجادة من أجل 

 اإلسرائيلي، الذي يشكل جوهر الصراع في الشرق األوسط، وبما يساعد -معالجة وحل ملف الصراع الفلسطيني
 .  التي تصدر نتيجة استمرار وتواصل الصراعالدول العربية على تجاوز الكثير من أزماتها والمخاطر
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على أن هذه الفرصة التي توفرها تغييرات هامة وقعت على المستويين الدولي واإلقليمي، ال تعني بالضرورة أن 
تتحول من فرصة نظرية إلى فرصة حقيقية تدفع عملية السالم نحو النجاح في التوصل خالل فترة قريبة إلى 

 . لقبول والثباتحلول للصراع تتمتع با
على صعيد إسرائيل، ال تقدم المؤشرات الصادرة عن حكوماتها ما يفيد أنها قادرة على دفع عملية السالم بما 

فلقد عادت حكومة أولمرت لتشكيل . 2000يتجاوز ما كان مطروحاً في مفاوضات كامب ديفيد في يوليو عام 
، والمقصود خطة الفصل من جانب واحد في الضفة، بعد أن طواقم تبحث في تحديد المسار النهائي لخطة االنطواء

 ارتباطاً 2006، وتم وضعها جانباً بصورة مؤقتة على ما يبدو، في سبتمبر 2005تم تنفيذها في غزة في سبتمبر 
بنتائج فشل الحرب اإلسرائيلية على لبنان في يوليو من العام نفسه، وفشلها في الحرب على الفلسطينيين في الوقت 

 . اتهذ
إسرائيل تخيفها أية مبادرات دولية جديدة، تؤدي إلى تغيير آلية المفاوضات الثنائية والمرجعيات السابقة لعملية 
السالم، والتي كانت بما هي عليه تعكس المصالح اإلسرائيلية، هذا فضالً أن حكومة ضعيفة كالموجودة اآلن 

امرة التوصل إلى حلول سياسية صعبة، تحتاج إلى برئاسة ايهود أولمرت، هي حكومة غير مؤهلة لركوب مغ
وقد أثبتت رحلة الصراع المديدة أن حكومة ضعيفة في . زعماء أقوياء يتمتعون بالجرأة والتأييد من قبل الجمهور

 . إسرائيل هي حكومة خطيرة، من حيث إنها في األغلب تلجأ إلى الحروب أو العنف المتطرف لتغطية عجزها
ن يقفون على الجانب اآلخر من لوحة الصراع، هم أيضاً غير مؤهلين للخوض في عملية سالم الفلسطينيون الذي

تتطلب ظروفاً غير الموجودة، والتي تتميز باالنقسام السياسي، وتقدم لغة الحوار عبر وسائل عنيفة على حوار 
 . الداخلي الفلسطينيالعقل، وفي ظل الكارثة االقتصادية واالجتماعية واألمنية التي يتميز بها الوضع 

الساسة الفلسطينيون يدركون على األرجح حقائق التطورات الدولية واإلقليمية، لكن محصلة تعاطيهم مع الفرصة 
المتاحة في اتجاه امتالك القدرة على تنشيط العمل السياسي بالقدر الذي يساعد على بلورة مبادرات دولية تخدم 

سية الفصائلية على األجندة الوطنية، بل إن كل طرف يعتبر أن أجندته قضيتهم، تصطدم بتقدم األجندات السيا
 . السياسية تتطابق مع األجندة الوطنية مما يعني تجاهل اآلخر، أو حتى إلغاءه

وبدون التقليل من أهمية التوصل إلى حكومة وحدة وطنية في حال نجاح الحوار الجاري بين الفلسطينيين، فإن ذلك 
لص حدة الصراع السياسي بما يوفر إمكانية التحرك العربي المجدي، بل ربما التقدم نحو ليس من شأنه أن يق

مبادرات سياسية دولية من غير المتوقع أن تلبي الحقوق الوطنية الفلسطينية، ربما التقدم في هذا االتجاه يؤدي إلى 
 . اشتداد الصراع بين الرؤى الفلسطينية المختلفة

هذه الفرصة ال يعني أن موازين القوى، والتطورات الجارية تتيح التوصل إلى تسوية في كل األحوال فإن توفر 
تعيد الحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية وفق قرارات الشرعية الدولية، مما يعني أن المنطقة قد تكون مقبلة على 

 . عرس صاخب من غير المرجح أن ينتهي إلى زواج ناجح
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  عبد الوهاب المسيري.د
تدعي الصهيونية أن يهود المنفى أي يهود العالم شخصيات هامشية طفيلية شاذة، تسلك سـلوكاً إجراميـاً بـسبب                   

هيونية لليهود حتى تـدعم     وهذا االتهام المستمد من أدبيات معاداة السامية توجهه األدبيات الص         . هامشيتها وطفيليتها 
فكرتها القائلة إن اليهودي ال يمكنه أن يحيا حياة سوية إال في الوطن القومي لليهود، وإنه إن تم تهجير اليهودي من                

إلى وطنه الحقيقي في فلسطين، فإنه سيصبح شخصية مبدعـة          ) والذي يطلقون عليه اسم المنفى أو الشتات      (وطنه  
ويطلق على عملية   . مات الهامشية والطفيلية والشذوذ التي وِسمت بها في المنفى        منتجة سوية، نفضت عن نفسها س     

التحول هذه التطبيع، أي تحويل اليهودي من شخصية هامشية شاذة إلى شخصية طبيعيـة سـوية عـن طريـق                    
العمليـة  االستيطان في فلسطين وأداء أعمال يدوية وعدم االعتماد على العمالة غير اليهودية، باعتبـار أن هـذه                  

إلى نفي الدياسبورا، أي تـصفية الجماعـات اليهوديـة فـي            ) حسب التصور الصهيوني  (ستؤدي في نهاية األمر     
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وقد وصفت هذه العملية بأنها نهاية اليهود القدامى وبداية العبرانيين الجدد، باعتبار أن العبرانـي الجديـد                 . الخارج
  ! يهود المنفىشخصية ال تتسم بأي الصفات السلبية التي يتصف بها 

الدولة الصهيونية ستصبح دولـة     : ولكن من المفارقات التي تلفت النظر أن يقول الشاعر الصهيوني نحمان بياليك           
، حين يصبح هناك شرطي عبري بـل وبغـي يهوديـة، أي أن تطبيـع                )دولة عبرية حسب قوله   (عادية طبيعية   

 قادرين على ارتكاب الجرائم الـشائعة والفـواحش         الشخصية اليهودية من وجهة النظر الصهيونية هو أن يصبحوا        
التـي يرتكبونهـا فـي    ) مثل جرائم الغش التجاري(المنتشرة بشتى أنواعها، بدالً من الجرائم الشاذة غير الطبيعية   

  . الوقت الحاضر
العاديـة  ويبدو أن النبوءة الصهيونية قد تحققت بطريقة فاقت حتى توقعات الصهاينة أنفسهم، إذ انتشرت الجـرائم                 

وقد انتشرت هذه التجارة أو الجريمة أثنـاء غـزو          . والفواحش الشائعة مثل جريمة االتجار بالمخدرات وتعاطيها      
لبنان، إذ كان كبار الضباط يقومون بتهريب المخدرات من لبنان إلى إسرائيل، حتى إن الجنود كانوا يتحدثون عن                  

ذاعة إسرائيل الناطقة بالعبرية أنه تم ضبط مجموعـة مـن           وقد ذكرت إ  . الجنرال حشيش باعتباره أهم الجنراالت    
الجنود والضباط اإلسرائيليين تبيع المخدرات، وخاصة الكوكايين، داخل قاعدة إسرائيلية جنوبي إسـرائيل، وأنهـا               

 إلى أن حوالى    2002وقد أشارت إحدى اإلحصاءات التي نشرت عام        . تضم عدداً من الضباط ذوي الرتب الرفيعة      
اعترفوا بتعـاطي المخـدرات، وأن      )  في المئة من مجموع سكان الكيان الصهيوني       6أي حوالى   ( نسمة    ألف 300

 في  7.2ارتفاعاً حاداً قد طرأ على تعاطي المخدرات في صفوف الجنود والطالب، حيث ارتفعت النسبة بينهم من                 
في االرتفاع بعد ذلك التاريخ، خاصـة  وأتصور أن النسبة آخذة     .  في المئة  13.5المئة نهاية السبعينيات إلى حوالى      

  . بعد استمرار انتفاضة األقصى ثم الهزيمة في لبنان
وفي محاولة تفسير انتشار تجارة المخدرات جاء في تقرير إحدى اللجان الصهيونية التي شكلت لبحـث ظـاهرة                  

رة غامضة ال معنى لها،     المخدرات أن سبب انتشار تجارة المخدرات يعود إلى التأثير الحضاري الغربي، وهي عبا            
  : ويضيف التقرير األسباب التالية. فكل ما في إسرائيل هو نتاج التأثير الغربي

  .  موجة المتطوعين والسياح التي وصلت إلى الكيان الصهيوني منذ السبعينيات-1
  .  توافر كميات كبيرة من المخدرات بأسعار رخيصة-2
  .  االتصال مع عدد كبير من العرب-3

فهي . باب التي توردها اللجنة قاصرة تماماً عن تفسير ظاهرة انتشار المخدرات والجريمة على وجه العموم              واألس
لم تذكر، على سبيل المثال ال الحصر، تآكل األيديولوجية الصهيونية، والشذوذ البنيوي للدولة الصهيونية باعتبارها               

جماعات التي تُستجلب من شتى بقاع األرض لالسـتيطان         دولة ليهود العالم وليس لمواطنيها، وعدم التجانس بين ال        
في فلسطين ومجتمعات المهاجرين ال تتمسك عادة بقيم المجتمع، خاصة وأن المهاجرين الـصهاينة فـي اآلونـة                  
األخيرة استوطنوا في فلسطين المحتلة بحثاً عن الحراك االجتماعي فهم صـهاينة مرتزقـة ال يكترثـون كثيـراً                   

كما يمكن أن نضيف تصاعد معدالت العلمنة داخل الكيان الصهيوني، ودخول المستوطن            . صهيونيةباأليديولوجيا ال 
كما لم تـذكر أهـم      . الصهيوني في حروب متكررة عقيمة لم تأِت بحل ألي من مشكالته، وغير ذلك من األسباب              

روينيـة اسـتخدمت القـوة      األسباب التي طرأت، وهي أن الدولة الصهيونية دولة استعمارية إحاللية، أي دولة دا            
. والبطش لالستيالء على األرض الفلسطينية وطرد سكانها أو توظفيهم واستغالل مـصادرهم الطبيعيـة لحـسابها               

فالدولة الصهيونية دولة مبنية على سرقة تاريخية، وهذا ما يدركه أعضاء هذا الجيب االستيطاني وهو مـا يولـد                   
ر مشروع طالما أن اللص عنده القوة الكافية لتنفيذ جريمته واإلفـالت            عندهم عقلية إجرامية وتصور أن السرقة أم      

  . من قبضة القانون
ومها كانت التفسيرات، فإن من أهم الجرائم التي انتشرت في الجيب الصهيوني هي قضايا الفساد الـذي ضـرب                   

 الشيوع أن إحـدى مقـدمات       وهناك نكتة يتداولها اإلسرائيليون هذه األيام بلغت من       . بأطنابه في الكيان الصهيوني   
تقول النكتـة إن شـارون      . البرامج السياسية المهمة في اإلذاعة اإلسرائيلية قرأتها على المستمعين واكتفت بالتنهد          

استيقظ فجأة من الغيبوبة الطويلة التي انتابته وطلب أن يقابل بعض الشخصيات المهمة في الدولة ليكتـشف أنهـم                   
اإلسرائيليون يتساءلون عـن    "والنكتة ال تتسم بالمبالغة، ففي مقال بعنوان        . ي جرائم فساد  جميعاً يتم التحقيق معهم ف    
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يشير عوزي بنزيمـان إلـى أن       ) 2007 يناير   21هآرتس  " (سبب ابتالئهم بقيادة فاسدة من أعلى الهرم إلى أسفله        
 وقد تم إيقافـه وطلـب منـه         رئيس الدولة قدم للتحقيق بتهمة التحرش الجنسي بخمس فتيات كن يعملن في مكتبه،            

ورغم أهمية هذه الجريمة إال أن ثمة جدالً شعبياً بخصوص قضايا الفساد التـي تخـضع                . االستقالة بدالً من إقالته   
للتحقيق في سلطة الضرائب وفي ديوان رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء نفسه ووزير المالية ووزير العدل ووزير                

بي ووزير العمل والرفاه السابق شلومو بنيزري وأشخاص مهمون آخرون مـن            األمن الداخلي السابق تساحي هنغ    
  .  كلهم متورطون في قضايا فساد-وزراء وأعضاء كنيست وحاخام رئيسي ومسؤولين في سلطات محلية وغيرهم

 وفي محاولة تفسير هذا الوضع يقول البروفيسور شلومو أفينيري المفكر السياسي اإلسرائيلي، إن هـذه الجـرائم                
تعود إلى طريقة االنتخابات التمهيدية التي تستوجب جمع أموال كبيرة وأحياناً بطرق غيـر قانونيـة مـن أجـل                    "

ولكن عوزي بنزيمان يرى أن الجرائم المنسوبة لكبار رجال الدولة ال يمكن            ". الحصول على الدعم داخل األحزاب    
أجل تكريس مواقعهم داخل أحزابهم، فهـم مجـرد         فهم لم يعقدوا الصفقات المريبة من       "تفسيرها على هذا األساس     

توقعات المجتمع المتدنيـة    "ويضيف عوزي بنزيمان أن     ". أشخاص ال يسيطرون على غرائزهم ودوافعهم وجشعهم      
. من الشخصيات العامة التي تقوده، وقبوله بمستوى أخالقي هابط هو الذي أوجد التربة الخصبة النتـشار الفـساد                 

عطى شرعية اجتماعية وسياسية ألولئك الذين شابتهم الشوائب، ونجحوا في الـتملص مـن              فالجمهور اإلسرائيلي أ  
  . فثمة غياب للثقافة التي تنادي باالستقامة العامة". اإلدانة الشكلية

معاريف " (الفساد في إسرائيل يرتفع درجة ليقترب من الجريمة المنظمة        "ويالحظ موشيه غورالي في مقال بعنوان       
 أنه حدثت قفزة في نمط الفساد، ففي الماضي كان الفساد يأخذ شكل توزيع الغنائم بعـد وصـول                   )2007 يناير   4

محاولة للسيطرة على سلطات تنفيذ القانون، فيتم       "أما اآلن فثمة    . حزب ما للحكم، أي أن الفساد كان حزبياً عشائرياً        
مستشاراً قانونياً اعتبـر تعيينـاً مريحـاً        فتعيين ميني مزوز    . تعيين مستشارين قانونيين للحكومة مريحين للسلطة     

وبالفعل، فمع تسلمه المنصب أغلق ملفـات       . ومرغوباً فيه من السلطة حتى يقوم بكنس المتزمتين من وزارة العدل          
ثمة ارتفاعاً في درجة الفساد تبين أنه تم الدمج         "ويالحظ الكاتب أن    . آرييل شارون، وإيهود أولمرت وروبي ريفلين     

التسلل إلى المستوى المهني الميداني وكذا إلى       . تعيين مقربين وتعيين إمعات في نفس الوقت      : السابقينبين النمطين   
الـسيطرة علـى    . محاولة للسيطرة على الجنراالت وعلى الجنود في نفس الوقت        . مستوى القيادة واتخاذ القرارات   

ب تجاهـل خطـورة الـنمط الـذي         ولكن من الصع  . سلطة فرض القانون التي هي من أقوى السلطات في الدولة         
اكتشف، فالحديث يدور عن نمط يقترب بالتأكيد من قصص الجريمة المنظمة، قصص حتى فاسدو إسرائيل أنفسهم                

  واهللا أعلم ". لم يشاهدوها إال في األفالم
  27/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  إلى أين المصير  .63

  سليم الحص
يين على خطوط تمايز بينهم مذهبياً، طلعت الشمس صبيحة اليوم وكأن           بعد يوم عصيب، اشتبك فيه فريق من اللبنان       

  . شيئاً لم يكن
 في ما تلقى مـن  3لقد سجل الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان، نجاحاً غير مسبوق في مؤتمر باريس ـ  

 بدورنا نهنئه علـى     ونحن. دعم مالي في شكل هبات وقروض، وفي ما وجه إليه من كالم اإلطراء من المشاركين              
أما في لبنان فقد نجح في عدم االلتفات إلى االنقسام الخطير الذي حـّل بالـساحة                . هذا النجاح الباهر خارج لبنان    

السياسية وبالتالي األمنية في عهده، فأثبت أن سياسة الالمباالة هي السياسة الناجحة وسط التناقضات الفئوية التـي                 
  . تستبد بالواقع الشعبي

بلغ الوضع من التردي داخلياً ما بدد مفاهيم مصطلحات مثل الوطن والوطنية في بلدنا الصغير علـى مـذبح                   لقد  
كنا في الماضي نشكو من سطوة االعتبارات الطائفية في حياتنـا العامـة،             . االنقسامات الفئوية، المذهبية والطائفية   

 باتفاق الطائف الذي من أبرز مضامينه ما نـص          فكانت الحرب القذرة على امتداد خمسة عشر عاماً، والتي انتهت         
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فإذا بنا، بعد سبعة عشر عاماً من االتفاق الميمون، لم نشرع بـإخراج تلـك               . عليه من آلية لتجاوز الحالة الطائفية     
  . اآللية إلى حيز الوجود، ال بل غرقنا في أسوأ من حالة فرز طائفي، بتنا نتخبط في بؤرة فرز مذهبي مريع

 النيابية، وكنت آنذاك رئيساً للوزراء،      2000اللحظات، إثر الهزيمة التي منيتُ بها في انتخابات عام          في لحظة من    
ومع علمي بأن العمل الـوطني هـو        . أعلنت أنني قررت االنتقال من حيز العمل السياسي إلى حيز العمل الوطني           
، فإنني حرصتُ على التمييز بين العمل       نشاط سياسي بامتياز في ما يقوم عليه من إطالق مواقف والقيام بتحركات           

السياسي والعمل الوطني، بالتأكيد على أن االحتراف السياسي يقترن بالعمل من أجل الوصول إلى موقع أو منصب                 
أما العمل الوطني فمجرد من     . سياسي في النظام من مثل عضوية مجلس النواب أو حقيبة وزارية أو موقع رئاسي             

  . المآرب السياسية
 كل ما شهدنا أمس من انقسامات واشتباكات ذات طابع مذهبي تخللها صدامات وممارسـات عنيفـة مقيتـة،                   وبعد

أعترف بأنني أصبت بذهول لم آلف نظيره فيما مضى، وراعني كيف أن اإلنسان في لبنان ينقلـب بـين لحظـة                     
هـل بقـي    : أخذت أسائل نفسي  يشهر بندقية، وللحظة    ) حتى ال نقول قاتل   (ولحظة من طالب يحمل قلماً إلى مقاتل        

  ! للوطن أو الوطنية معنى؟ وكيف ومتى تسترد هذه القيم معانيها في حياتنا العامة؟ يا لفظاعة ما وقع
ال شك في أن هذه الحالة كانت الدرك األسفل الذي بلغناه في حياتنا العامة بعد مسلسل طويل من األخطاء والخطايا                    

فكـان مـن    .  تعددي، ظننا لفترة من الزمن أن تعدديته هي مصدر غنى لـه            والزلل في إدارة عالقاتنا في مجتمع     
عبقرية اللبناني أن جعل الموقف ال بل االنفعال في خدمة االنقسام السياسي واالجتماعي بين أفراد الشعب الواحد،                 

سـتخدمت وسـائل    أخطأت المعارضة يوم اإلضراب والتظاهر إذ ا      . فإذا بنا أمام معركة بائسة بين الفئات اللبنانية       
فجاءت . حرق اإلطارات وقطع الطرقات وفرض اإلغالق على الغير عبر ممارسات تصعيدية سافرة في الشوارع             

ردة الفعل بعد يومين في فرز مذهبي سافر تخلله صدامات بالعصي والحجارة وأخيراً بالبنادق الحربية، فسقط ذاك                 
ني، كما تعرضت بعض المرافق المدنية والتربويـة للتخريـب          العدد المريع من القتلى والجرحى بين الشباب اللبنا       

والفضل في التصدي يعود لقيادة الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي التي أفلحت فـي مقاومـة هـذه                  . والتكسير
  . التجاوزات والجرائم وإعادة األمور، ولو ظاهراً، ولو آنياً، إلى نصابها

  إلى أين نحن سائرون؟ : تساؤلبعد كل ما حصل من حقنا وحق أمثالنا ال
فإذا كان الوضع الحكومي محور المشكلة، فإن       . الجواب هو إلى المجهول في ظل معطيات ال تبشر بمخرج جاهز          

 معززة المكانة دولياً واكتسبت منعة في الداخل اللبناني بما لقيت من دعـم              3 -الحكومة عادت من مؤتمر باريس      
 وفي المقابل فإن أحداث األيام األخيرة كان من شأنها اشـتداد الحمـالت              .متميز وغير مسبوق في شخص رئيسها     

وليس بين الفريقين المتنازعين من أضحى على اسـتعداد         . على هذه الحكومة ورئيسها من جانب القوى المعارضة       
  . لذا الخوف من أن تكون البالد أمام المجهول في المستقبل المنظور. للتنازل عن موقفه أو مطالبه

ذا يعزز االعتقاد لدى من يقول بأن األزمة مرشحة لالستمرار حتى نهاية عهد الرئيس إميل لحود الممـدد، أي                   وه
حتى تشرين الثاني من العام الجاري، ويفصلنا عن هذا الموعد بضعة أشهر طويلة جداً يمكن أن تحبل بمفاجآت ال                   

 في حال لم يمن اهللا تعالى على البلد بحل ناجع يعيـد           ثم عند نهاية العهد الممدد لرئيس الجمهورية،      . تُعرف أبعادها 
األمور إلى نصابها، فإن بين أهل السلطة من يحلم بأن تتولى الحكومة الحالية بعد انتهاء والية الـرئيس الحـالي                    
المسؤوليات والصالحيات التي تعود لرئيس الجمهورية في حال لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية، واهللا أعلم متى                

  . خرج من المأزق في ظل االنقسامات المستفحلةن
واألدهى إذا فكّر الفريق المعارض بمواجهة هذا االحتمال بمطالبة رئيس الجمهورية في آخر لحظـة مـن عهـده                   

فتتكرر، والعياذ باهللا، التجربة المرة التي عاشتها الـبالد فـي عهـد             . بتشكيل حكومة انتقالية يرفضها أهل السلطة     
  . ر عهد الرئيس أمين الجميلالحكومتين إث

  . ال نملك إزاء هذه االحتماالت إال أن نسأل اهللا أن يرأف بهذا البلد وشعبه
الدين يجمع على قيم    . شتان بين الدين والطائفية   . سنبقى في أي حال كما كنا دوماً من تجار الطائفية والمذهبية براء           

 من حيث أن أصحاب العصبيات يتصادمون في سعي كـل           أما المذهبية فعصبية، والعصبية تفرق    . سامية مشتركة 
  . فنحن إذ ندعو إلى نبذ الطائفية والمذهبية فإننا ندعو إلى التمسك بأهداب الدين. منهم إلى إلغاء اآلخر
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  27/1/2007السفير 
 

  كيف نتفادى عودة الحرب الباردة؟  .64
  عصام نعمان  .د

انهيار االتحاد السوفييتي مطلع التـسعينات      . لى الحرب الباردة  ثمة مؤشرات متزايدة إلى أن عالمنا يعود تدريجيا إ        
في القرن الماضي دشّن مرحلة جديدة في عالقات القوى الدولية عنوانها انحسار الحرب الباردة وبزوغ الوحدانية                

كـا، مـن    مع عودة روسيا إلى الصعود، ها هو رئيسها فالديمير بوتين يتهم أمري           . القطبية ممثلة بالواليات المتحدة   
فمن دون وجود عدو خارجي     . بالسعي إلى ضرب سمعة روسيا والتخويف بها وتصويرها كعدو        "دون ان يسميها،    

ومن دون العدو الخارجي يصعب عليهم كـذلك المحافظـة علـى            . يصعب عليهم تحقيق االنضباط داخل بلدانهم     
  ".ال حاجة إليها في الحقيقةتحالفاتهم العسكرية وإرغام حلفائهم على القبول بتقديم تضحيات جسيمة 

المفارقة الالفتة أن انحسار الحرب الباردة تم في عهد جورج بوش األب في حين ان العودة إلى الحرب الباردة تتم                    
قوامه قيادة أمريكا، بما هـي القطـب        " نظام عالمي جديد  "فاألب دعا وقتئٍذ إلى إقامة      . في عهد جورج بوش االبن    
أما االبن فقد شن    .  للعالم وتخطيطها ليكون القرن الحادي والعشرين قرناً أمريكياً بامتياز         العالمي األعظم واألوحد،  

 إلى اعتماد الحرب االستباقية لسحق أعـداء أمريكـا          2001،/9/11حربا عالمية على اإلرهاب ودعا، بعد أحداث        
  .المحتملين الذين يتربصون بها الدوائر
حربه األولـى  . عد، شن بوش االبن ضروباً من الحروب الساخنة االستباقية    في سياق الحرب الباردة اآلخذة بالتصا     

وقادتها واستباقاً لتحولها منطلقاً لكوادر إرهابية تـضرب        " القاعدة"كانت على أفغانستان بدعوى انها موئل منظمة        
 شامل قد يضعها    حربه الثانية كانت على العراق بدعوى انه مستودع أسلحة دمار         . أمريكا وغيرها من دول الغرب    
" إسـرائيل "حربه الثالثة كانت على لبنان بواسـطة        . في فلسطين ولبنان  " إرهابيين"رئيسه صدام حسين في متناول      

حربه الرابعة  . كما بأمريكا " إسرائيل"اسمها حزب اهللا، تتربص ب    " إرهابية"بدعوى انه بات موئالً ومنطلقاً لمنظمة       
موئالً لمنظمات إرهابيـة    " المحاكم اإلسالمية "وى انه تحول في ظل نظام       كانت على الصومال بواسطة إثيوبيا بدع     

  .تتولى تدريب اإلرهابيين وتصديرهم إلى بلدان العالم
. في استراتيجيته الهجومية على مدى العالم كله اعتمد بوش االبن سياسة ترمي إلى تحقيق هدف أصيل وآخر بديل                 

لوسط اإلسالمية الممتدة من ماليزيا شرقاً إلى موريتانيا غرباً، ومـن           الهدف األصيل هو الهيمنة على دول منطقة ا       
هذه المنطقة تتضمن مجموعة وازنـة      . جمهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية شماالً إلى دول القرن اإلفريقي جنوباً         

أمريكـا عـن    غير ان عجز    . من البلدان المنتجة للنفط، كما تحتضن ما ال يقّل عن ثلثي االحتياط النفطي العالمي             
الهيمنة على كل دول المنطقة النفطية، بدليل حروبها في أفغانستان والعراق ولبنان والصومال، حملها على اجتراح                

فحيث تفشل في الهيمنة تُبادر إلى إشاعة الفوضى بقصد منع أعـدائها            . هدف بديل من الهيمنة هو الفوضى الخالّقة      
م من نفط وغاز وفوسفات والعائدات الـضخمة الناجمـة عنهـا فـي              من السيطرة وبالتالي استثمار موارد بلدانه     

مشروعات التنمية الوطنية، أو استخدامها في تمويل حركات التحرر والمقاومة المعادية للهيمنـة األمريكيـة فـي                 
  .العالم

يشن عليهـا   في اعتماده سياسة الهيمنة والفوضى الخالّقة ألحق بوش ويلحق الدمار والخراب ليس في البلدان التي                
أكثر من ذلك، يضغط بوش على هذه البلدان لتشاركه حربه على           . الحرب فحسب بل في البلدان المجاورة لها أيضاً       

أليس هذا ما يريده الرئيس االمريكي من الـسعودية تجـاه           . المعتدى عليهم أو لدعمه سياسيا ولوجستيا على األقل       
لسطين ومقاومتها إلسرائيل، ومن السعودية ومصر تجاه لبنان        إيران، ومن سوريا تجاه العراق، ومن مصر تجاه ف        

  ومقاومته إلسرائيل، ومن باكستان تجاه أفغانستان، ومن تركيا تجاه إيران وسوريا؟
يبدو ان قادة الدول العربية واإلسالمية بدأوا باالستفاقة من سحر الصداقة األمريكية وإغراءاتها الشريرة ودعاويها               

ركيز على المصالح الوطنية لبلدانهم وجعلها معياراً لجدوى أو عدم جدوى تحالفها مع أمريكـا أو                الباطلة وذلك بالت  
فالملك عبداهللا بن عبدالعزيز دعا وفداً يمثل حزب اهللا وأكد له           . االنزالق إلى حروبها ضد أطراف عربية وإسالمية      

والسفير السعودي لدى أمريكا األمير تركي      . وقوف المملكة على مسافة متساوية من األطراف اللبنانية المتصارعة        
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الفيصل أعلن مؤخراً ان الرياض لن تنحاز إلى احد في الصراع الدائر في العراق، وان بالده تقف علـى مـسافة                     
وفيما يتنقل األمين العام للمجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي الريجاني بين            . واحدة من كل الفئات العراقية    

 إلزالة الجفوة وإعادة الحرارة إلى العالقات بين البلدين، يقصد مستشار العاهل السعودي لألمـن               الرياض ودمشق 
القومي األمير بندر بن سلطان طهران للتنسيق بين العاصمتين في شأن سياساتها تجاه سـوريا ولبنـان والعـراق                   

  .وفلسطين
لكن مجرد اتخاذها ومباشـرتها  .  في هذه اآلونةمن الصعب تقدير مدى جدية المواقف والمبادرات المشار إليها آنفا       

ذلك ان سياسة بوش تتعثر في كل مكان تقريبـاً          . تبعث على االرتياح، مع التأكيد على ضرورة متابعتها وإنجاحها        
بدليل مبادرة خمس شيوخ جمهوريين في الكونجرس األمريكي إلى االنضمام إلى أقرانهم الديمقراطيين في انتقـاد                

فهل يجوز ان يتجاهل القادة العرب والمـسلمون        . يكي وتحميله مسؤولية سياسته الخرقاء في العراق      الرئيس األمر 
هذه الحقيقة ويثابروا على السير في ركاب بوش الفاشل أو دعمه في مواقفه المعادية لحقوق العـرب والمـسلمين                   

  ولمصالحهم الوطنية؟
ريا إلى التعجيل في المساعي الرامية إلى تحييد الدول         ليس من المغاالة في شيء دعوة قادة مصر والسعودية وسو         

العربية وإبعادها عن أخطار الحرب الباردة التي عادت تطل برأسها من جديد، وإلى تنقية العالقات بـين الـدول                   
العربية والدول اإلسالمية المجاورة، السيما إيران وتركيا، وإلى دعوتها للتفاهم علـى قواعـد راسـخة للتعـاون                  

ادل فيما بينها، فال تكون بيادق صماء بين أصابع الدول الكبرى، أو أدوات طيعة لخدمة أغراضـها المعاديـة                   المتب
  .لحقوق العرب والمسلمين ومصالحهم ومطامحهم

هل كثير عليهم ان يضاعفوا الجهود، بإرادة طيبة ومصممة، للتوصل إلى نتائج محسوسة؟ وهل كثيـر علينـا ان                   
   والنتائج وترجمتها إلى سياسات جديدة فاعلة في قمة الرياض القادمة؟نتوقع تبلور هذه الجهود

  27/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  حرمة الدم الفلسطيني .65
  ميشيل شحادة

في الماضي القريب ورغم اآلالم تمتع المسلح الفلسطيني بسمعة بهية وزاهيـة وقويـة فـي الـوعي الفلـسطيني              
ب الجميع بالتشبه بها والوصول إلى ما وصلت إليه من بطولـة وجـرأة              والعربي، كان أشبه باألسطورة التي يرغ     

وتضحية بالروح في سبيل الوطن، كان رمز األمل المشرق وعنوان المستقبل الواعد بـالتحرير والعـودة وبنـاء                  
  . المجتمع الذي يضحي من أجله بكل ما هو غال وثمين

لفلسطيني قاتمة باهتة، حيـث بهـت بريـق الفـدائي     أما في هذا الوقت الحاضر فقد أصبحت صورة هذا المسلح ا 
  . وأصبحنا نستذكر قصة قابيل يقتل أخاه هابيل دون وازع لحرمة دم اإلخوة

كمـا أصـبحت    . أصبح هذا المسلح جسما مستهجنا في األحياء الفلسطينية التي أصبحت تعتبره خطرا ونذير شؤم             
 من إيوائهم وحمايتهم كما كانت تفعل مـع الفـدائيين الـذين            الجماهير الفلسطينية تنفر من المسلحين وتتجنبهم بدال      

  .يوجهون ضرباتهم لجيش العدو
أصبحت أيام غيفارا غزة وجميع األبطال جزءا من الماضي، حين كان الـسالح موجهـا دومـا إلـى االحـتالل         

شهر لالستقواء به   كان السالح مخبأ ال يشهر إال في وجه االحتالل وليس سالحا استعراضيا ي            . الصهيوني وعمالئه 
  . على الشقيق الفلسطيني

ذاك كان زمن الفدائي، بينما يبدو أن هذا الزمن هو زمن قابيل وهابيل، حيث انتقل الصراع من صراع مع العـدو           
  . إلى صراع المقاعد والسلطة

رات اآلالف  إلى مصدر للخوف من قبل أبناء جلدته، تصبح القضية التي أزهق في سبيلها عش             " الفدائي"حين يتحول   
من األرواح في مأزق حقيقي، لقد تلوثت صورة الفدائي، أصبحت صورة مخجلة، تلك الصورة التي وصل إليهـا                  
السالح الفلسطيني قد لوثت الجميع بمن فيهم الشرفاء الذين ال زال سالحهم شريفا لدى حركـات المقاومـة علـى                    

  . اختالف مسمياتها
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ولكن لـم   . ابوسا يعيش في الوجدان الفلسطيني في مخيمات اللجوء في لبنان          الفلسطيني ك  -كان االقتتال الفلسطيني  
  . يخطر على بال أحد أن يمتد هذا الكابوس إلى األراضي الفلسطينية المحتلة

إذ ال يعقل أن تتطور األمور مأساويا بين اإلخوة ورفاق الدرب الواحد إلى هذا المستوى في الوقت الذي يواجه فيه                    
  .لصهيوني بشكل يومي، إن االقتتال الداخلي خطيئة عظمى بحق الوطن والشعب والقضيةكالهما العدو ا

لم يتخيل أحد أن توجه البندقية الفلسطينية إلى الصدر الفلسطيني بدال من العدو الذي يجثم على قلوبنا فـي األرض                    
اقعا مرا وسابقة خطيـرة تهـدد   لكن االنحدار السياسي الفلسطيني إلى هذا الدرك قد جعل من هذا األمر و           . المحتلة

  .بالويل والمآسي للقضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية في بداية العام الجديد وفي وضـح         " عاصمة"لقد اقتحمت القوات اإلسرائيلية وسط مدينة رام اهللا         

 في موقع   النهار ودمرت وقتلت وجرحت مواطنين فلسطينيين بينما كان المسلحون الفلسطينيون يتخاصمون بالسالح           
  ! آخر، يا لها من وصمة عار على الجبين الفلسطيني

لو أهملنا دور العامل الخارجي قليال في تعزيز هذه األزمة، لوجدنا أن التدني الذي وصلت إليه النخـب القياديـة                    
شعب المتنفذة للشعب الفلسطيني يثبت ما لديها من عمى في البصر والبصيرة وشح في الحكمة وعدم انتماء لهذا ال                 

  .ولهاث وراء ما هو شخصي وأناني وحزبي
وما كان للقضية الفلسطينية أن تصل إلى هذا المستوى لوال أن أولويات قياداتها هي الراحة والبحث عـن الثـراء                    
الذي أتاحه لها وجودها في السلطة واستسالمها لمخطط اإلفساد الصهيوني الممهد لنسف القضية الفلـسطينية مـن                 

  .داخلها
صل لقيادات حركة فتح التي سيطرت اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا خاصة بعد اتفاق أوسلو مـا أوصـل                 هذا ما ح  

  . القضية الوطنية الفلسطينية للمأزق الذي تعيشه اآلن
أما حركة حماس التي كانت محصنة من تداعيات أوسلو وذلك بالنضال من خارجه، فقد اختارت أن تدخل بمحض                  

  .الذي وقعت به حركة فتح) الشرك(إرادتها نفس القفص 
فحركة حماس التي وصلت إلى ما وصلت إليه من مكانة دفعت أهل األراضي المحتلة إلى منحها الثقة، فانتخبـت                   

ولكن شتان بين طرح الشعارات من خـارج قفـص أوسـلو    . على أمل أن تؤسس لنهج ومرحلة وممارسة مختلفة 
  . وتنفيذها من داخله

سباب الصدام بين فصيلي فتح وحماس قد تمركزت حـول الحـصة مـن الكعكـة                يحز في النفس أن نعرف أن أ      
المزعومة، يشعر المواطن العربي باأللم واإلحباط والعجز حين يرى ويسمع هذه األخبار الفاجعـة، بـل                ) الدويلة(

نراه يعجز عن المساهمة في حل األزمة الخطيرة التي تصيب كل فلسطيني وعربي وكل من يغـار علـى هـذه                     
  . ضية العادلةالق

ال يقتصر خطر الصراع بين فتح وحماس على الصدام المسلح بينهما، بل سيؤدي هذا الصراع إلى تصدع النضال                  
الفلسطيني واالجتماعي والسياسي، كما سيؤدي ذلك إلى الثنائية الديكتاتورية التي صاغها وصنعها كل منهما، ثنائية               

  . حة الفلسطينيةتستثني وتستبعد اآلخر وترفض وجوده في السا
فعندما تحدد محور الحوار في المحاصصة بدال من الحوار من أجل الوحدة الوطنية أصبحت النتيجة الحتمية هـي                  

  . االقتتال الداخلي
فليس هناك محاصصة لدى حركة تحرر وطني أرضها محتلة بشكل كامل وثلثا شعبها يعيش في الشتات ويعتـاش                  

  . حتالل، بما يؤدي إلى إثارة النعرات وتأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الواحدعلى الفتات الذي توزعه مشيئة اال
ستكون نتيجته صراعا في اتجاه مضاد      " لمن تكون الغلبة  "فحوار المحاصصة على وهم سلطوي مرتكز على أساس         

  .للمصلحة الوطنية
حاجة إلى جميع مكونات الشعب     وبما أن القضية الفلسطينية تمر في مرحلة تحرر وطني وليس دولة مستقلة فهي ب             

الفلسطيني مهما صغر حجمها، فالمرحلة ال تحتمل تركيبة السلطة والمعارضة كما هو الحال في أي دولة مستقلة،                 
فالفلسطينيون بحاجة إلى الوحدة والتماسك على جميع المستويات وبشكل ديمقراطـي حقيقـي يـستطيع مواجهـة                 

  .فلسطينيةالتحديات الضخمة التي تواجه القضية ال
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عادة ما يتم استحضار الفصائل الفلسطينية حين يتم الحديث عن مكونات المجتمع الفلسطيني، إذ تستحضر تلقائيـا                 
فصائل فتح وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجهاد اإلسـالمي وغيرهـا، لكـن هـذا التـصنيف                  

ر لهذا الشعب ومكوناته وإن كانت جـزءا مـن هـذه            واالختزال للشعب الفلسطيني ومكوناته في عدة فصائل إفقا       
  .المكونات الهامة

فالشعب الفلسطيني يعيش ظروفا معقدة بسبب التشرذم الذي يعيش فيه، وتعتبر الوحدة الوطنية أهم إنجازات الشعب                
  . الفلسطيني ومصدر قوته ويجب الحفاظ عليها كشعب واحد ذي قضية واحدة هي تحرير فلسطين وتحقيق العودة

إن القضية الفلسطينية قضية طويلة األمد وتمتد عبر أجيال عدة، وإذا كان الشعب الفلسطيني يريد النجاح في مسعاه                  
بالتحرير والعودة وإحباط المحاوالت التي يبدعها أعداؤه إلبقائه مشرذما والسعي لتصفية قضيته فإنه ينبغي عليـه                

فهم المستجدات والقضايا الجديدة ليـستوعبها فـي برامجـه          أن يحمي وحدته باستمرار وأن يسعى بشكل دائم إلى          
  .ويجعلها مصادر قوة ال ضعف كما هو حاصل اآلن

، 1948يعيش الشعب الفلسطيني في ثالث تجمعات رئيسية، هي التجمع الفلسطيني في منطقة فلسطين المحتلة عام                
سطيني في مخيمات الشتات وأماكن اللجوء      ، والتجمع الفل  1967والتجمع الفلسطيني في منطقة فلسطين المحتلة عام        

  .األخرى
وال يعني  . وأصبح لكل من هذه التجمعات قضاياه المستقلة وخصوصيات تميزه عن التجمعات الفلسطينية األخرى            

  . هذا أن الشعب الفلسطيني قد توقف عن كونه شعبا واحدا موحدا
ولكـن  . رابط أجزائه كلما ازداد تعقد قضيته الوطنية      فهذا الشعب لن يتوقف البتة عن كونه شعبا واحدا، بل يزداد ت           

صفات مميزة باتت تتشكل وتتعمق ضمن عملية تطور حياتية طبيعية بسبب خصوصيات كل بيئة تعيش فيها هـذه                  
  .التجمعات

هذه الخصوصيات التي من الممكن أن تكون مصدر دعم وقوة إذا تم استيعابها وفهمها وبرمجتها والتعرف علـى                  
  . ها واستثمارها في البرامج النضالية واستيعابها في البنى السياسيةمنابع قوت

أو قد تكون مصدر ضعف وتشرذم إذا أهملت وأغمضت العيون عنها علها تختفي تماما كالنعامة التي تدفن رأسها                  
  .في الرمال متوهمة أن الخطر سيزول إذا لم تره عيناها

ة والمستجدات الخاصة بكل منها قد يؤدي إلى االبتعاد بها عـن         إن إهمال قضايا وخصوصيات التجمعات الفلسطيني     
  . التقاطع مع البرامج الوطنية العامة المشتركة

فقد يحصل أن ينشغل كل تجمع في خضم هذه القضايا الحياتية بشكل يطغى على القضية الوطنية، أو قـد يـؤدي                     
شترك، فيسهل بذلك استيعابهم من قبـل البـرامج   على األقل إلى إضعاف التحام هذه التجمعات مع الهم الوطني الم      

  .المعادية الرامية إلى إبعادهم عن قضيتهم الوطنية خاصة القطاع الشبابي
يعيش هؤالء حالة قمع مضاعف، فهم من جهة يرزحون تحت وطأة نظام عنصري صارم يعتبرهم قنبلة ديمغرافية                 

 هامش االقتصاد اإلسرائيلي في مجتمع يعمل بشكل        موقوتة داخل الكيان الصهيوني، ومن جهة أخرى يعيشون على        
دائم وبكل السبل على تهميشهم وضرب وحدتهم والطمس الكامل لهويتهم الوطنية والقومية وكيانهم السياسي، كمـا                

  .يسعى إلى أسرلتهم في الوقت نفسه
السـتيطاني بـالفزع    وتزداد هذه المحاوالت شراسة وقوة بشكل طردي مع ازدياد شعور هذا المجتمع الصهيوني ا             

الناتجة عن شعوره بالعجز عن ترويض روح المقاومة والرفض العربـي           ) البارانويا(والعزلة وهستيريا االرتياب    
  . الشعبي له في المنطقة

يحق لهذا التجمع الفلسطيني أن يعمل ضمن خصوصياته ولحماية نفسه وعروبته المهددة بالخطر، لـه أن يحـدد                  
  . ته وتنظيم نفسه بما يراه مناسبا لحياته اليوميةأولوياته واختيار قيادا

وبنفس الوقت ال يحق له أخذ القرارات       . يقوم بذلك دون أي تدخل من التجمعات الفلسطينية األخرى في هذه العملية           
المختصة بالتجمعات األخرى، وال تتم هذه العملية بمعزل عن التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، بل تتوحـد                 

المستـصلحة  ) م ت ف  (ة تفاعلية تؤثر وتتأثر بشكل ديمقراطي حقيقي داخل منظمة التحرير الفلـسطينية             في عملي 
  .والتي تكون اإلطار الموحد للعمل الديمقراطي الموحد للقضية الوطنية



  

  

 

  

  |          35ص          |         614: العدد         |         27/1/2007 السبت: التاريخ         |

 فلهم أيضا خصوصياتهم، فهم يعيشون في ظل احتالل عسكري          1967أما تجمع األراضي الفلسطينية المحتلة عام       
اني يسرق أراضيهم ويقتلع أشجارهم ويدمر بيوتهم ويقتل ناشطيهم ويسجن خيرة شبابهم ويحـصرهم فـي                استيط

مناطق منعزلة مغلقة بين جدران عنصرية ملحقة باالقتصاد اإلسرائيلي، تماما كما حصل للهنود الحمر في أميركا                
  .الشمالية

الحتالل وتنظيم أمورهم السياسية المحليـة كمـا        ولهؤالء الفلسطينيين كل الحق في طلب الحرية واالستقالل من ا         
ولكن بالمقابل ال يحق لهم أن يتخذوا قرارات تخص الـشعب           . يتطلب واقعهم من أجل الصمود ومقارعة االحتالل      

  .الفلسطيني برمته
أماكن وعليه فإن نتائج االنتخابات الفلسطينية في األراضي المحتلة ليست تمثيال شامال للشعب الفلسطيني في جميع                

  . وجوده كما يدعي بعض رجال السلطة الوطنية الفلسطينية
 فقط، فالسلطة الوطنية الفلسطينية ليست حكومـة للـشعب          1967بل تعني وتمثل فلسطينيي األراضي المحتلة عام        

  . الفلسطيني بل هي تمثيل سياسي يسود على المنطقة التي انتخبتها فقط
 في معاركها اليومية من أجل الحرية واالسـتقالل ضـد           1967حتلة عام   مهمة هذه السلطة هي قيادة األراضي الم      

  . المستصلحة من جهة أخرى) م ف ت(االحتالل اإلسرائيلي من ناحية، والتفاعل مع التجمعات األخرى داخل 
أما مخيمات اللجوء والشتات فإنها تعيش ظروفها الخاصة المتمثلة في النضال من أجـل تـأمين العـيش الكـريم                    

التها وأبنائها وكفالة الحريات المدنية واإلنسانية وحقها الطبيعي في التنظيم السياسي الختيار قياداتها وممثليهـا               لعائ
  . ولدعم قضيتها الوطنية في جميع أماكن وجودها في دول الجوار والشتات المختلفة

تركيبة الفدرالية التي تتمثل في     ولتوضيح صورة التركيبة الديمقراطية المطروحة من الممكن تشبيهها بشكل عام بال          
كحكومة مركزية لها قيادتها المنتخبة ودستورها العام وميثاقهـا الـوطني وقوانينهـا وبيروقراطيتهـا               ) م ت ف  (

  .إلخ... وبرامجها السياسية والعسكرية واالقتصادية
م (خبون في المؤسسات الفدرالية     المختلفة التي لها قيادتها المنتخبة ودستورها وممثلوها المنت       ) التجمعات(والواليات  

  .طبعا هذه صورة للتوضيح فقط وليست وصفة جاهزة للتنفيذ). ت ف
فالوضع الفلسطيني معقد وبحاجة إلى مخيلة مؤسساتية خالقة لتنفيذ تركيبة كهذه، ولكن مـا القـضايا الفلـسطينية                  

  ! الجوهرية التي ال تحتاج إلى حجة من البراعة الخالقة لحلها
ول الوضع الفلسطيني المركب والمعقد من واقع يبدو كأنه مشتت كما هو الحال اآلن إلى عامـل قـوة                   وبذلك يتح 

  . وتأثير، تماما كما تحول الوجود اليهودي المشتت في العالم إلى عامل قوة للحركة الصهيونية
المي وجميع طاقات   يتم التوافق عليها لتستوعب كل فصائل العمل الوطني واإلس        ) م ت ف  (ومن خالل العودة إلى     

الشعب الوطنية وتفعيل مؤسساتها على هذا الصعيد، وال تعود بذلك هيكال مفرغا من المضمون والمحتوى الوطني                
  .كما هو حاصل اآلن

 25/1/2007الجزيرة نت 
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