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  29  :كاريكاتير
***  

  
  24فع عدد الضحايا إلى تردامية بين فتح وحماس المواجهات ال .1

 قالت مصادر طبية فلسطينية ان عنصرين مـن         : ألفت حداد نقالً عن مراسلته     28/1/2007 48عربنشر موقع   
االجهزة االمنية قتال جراء اشتباكات اندلعت قرب مبنى المخابرات شمال غرب غزة، وبذلك يرتفع عدد ضـحايا                 

 مقتل الطفل محمـد     كما اعلنت المصادر الطبية عن     . منذ اندالع المواجهات مساء يوم الخميس      24االشتباكات إلى   
أبو القرايا خالل اشتباكات مسلحة قرب ابراج الندى غرب بيت حانون ليرتفع بذلك عدد قتلى االشتباكات المسلحة                 

وقالت مصادر فلسطينية ان التوتر الشديد ال زال يـسود           .منذ يومين الى اربع وعشرين قتيال وعشرات االصابات       
وفى غزة افاد شهود عيـان   .الق نار واشتباكات فى مناطق متفرقةمناطق شمال قطاع غزة فيما يسمع اصوات اط    

ان اشتباكات ضارية بين عناصر من حماس وفتح تدور بالقرب من مقر جهاز االمن الوقائى في منطقة تل الهـوا                    
  .غرب غزة موضحة ان اطالق النار صاحبه اطالق قذائف ار بى جى

ى جنوب قطاع غزة حيث اعلنت مصادر فلسطينية عن وقوع          توسعت رقعة االشتباكات بين فتح وحماس لتصل ال       و
اشتباكات بين عناصر الحركتين فى خانيونس االمر الذى ادى الى وقوع اصابتين من حماس كما تجددت عمليات                 

 مـن قبـل     الـسبت الخطف بين الحركتين فى خانيونس حيث اعلنت فتح ان اربعة من عناصرها اختطفوا عصر               
ة غزة فقد اكدت حماس ان اربعه من عناصرها اختطفوا من قبل عناصر من فـتح                عناصر من حماس وسط مدين    

وزاددت االشتباكات عنفا السبت في ظل اجواء من الترقب والحذر الشديد الذي يسود قطـاع غـزة                 .في خانيونس 
  .احتدام الصراع بين الحركتين

قرات األجهزة األمنية الفلـسطينية حيـث       واغلقت فى مدينة غزة الشوارع الرئيسية خاصة تلك التي تتواجد فيها م           
  .انتشرت قوات كبيرة من افراد الشرطة واالمن الوطني على مداخل ومخارج هذه الشوارع 

اعلنت مصادر فى فتح ان مسلحين مجهولين اختطفوا ابن شقيق عبد الحكيم عوض الناطق باسم فتح مـن امـام                    و
  .مشفى الشفاء بغزة واقتادوه الى جهة غير معلومة

 تسببت قنبلة في الحاق أضرار بمنزل       :نضال المغربي نقالً عن مراسلها في غزة،       28/1/2007رويترز  أضافت  و
أحد حراس محمد دحالن م في غزة يوم االحد في حين تبادل مسلحون من فتح وحماس اطالق النار في بداية اليوم                 

دينة غزة في حين اندلعت معـارك باالسـلحة         ودوت أصداء القذائف واالسلحة االلية في أنحاء م        .قتتالالالثالث ل 
  .لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى نتيجة انفجار القنبلة أو االقتتال الليلة الماضية. طوال الليل
ممثل حماس في المكتب المشترك       إلى أن   فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      28/1/2007 الحياةوأشارت  

التصعيد المبـرمج يـستهدف اشـعال       "واعتبر طه ان     . في الحوار الوطني   أيمن طه أعلن تعليق حماس مشاركتها     
حماس لن تسمح للتيار االنقالبي بجر الحركة الى مربع الحرب االهليـة خدمـة ألهـداف       "وقال ان    ".حرب اهلية 

في منتدى دافوس الـى عـدم       ) امس(صهيونية اميركية وتنفيذا لمخططات رايس وليفني التي دعت صراحة اليوم           
ودعا طه الرئيس عباس الى العودة فوراً الى البالد بدالً من اضاعة الوقت في               ".تفاق على حكومة وحدة وطنية    اال

  .دافوس
التيار الدموي في حماس بتنفيذ خطة الحرب االهلية واشـعال نـار الفتنـة تنفيـذا                "أبو خوصة باتهام    توفيق  ورد  

قامت بمحاصرة منزل   "كما اتهم ابو خوصة حماس بأنها        ".ألجندات خاصة وفئوية ال تمت للمصالح الوطنية بصلة       
القائد في كتائب االقصى منصور شاليل وقصفه بقذائف آر بي جي وياسين وبتار وعبـوات ناسـفة، ومهاجمـة                   

 ".المسيرات الجماهيرية التي خرجت لفك الحصار عن منزل شاليل ما ادى الى مقتل واصابة عدد من المـواطنين                 
قال أبو خوصة ان فتح جادة في انجاح الحوار الوطني، نافياً أن تكون الحركة علقـت                وعلى عكس موقف حماس     
  .مشاركتها في هذا الحوار

تعليق المشاركة في الحوار تنصل من المسؤوليات الوطنية        "عاطف سالمة ان    .ورأى الناطق باسم الجبهة الشعبية د     
  ".انفالت أمني واقتتال داخليوعدم تحمل مسؤولية ما يدور في الشارع الفلسطيني من فوضى و
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كما دعت الجبهة الديموقراطية الحركتين الى مواصلة الحوار الوطني، وطالبت في بيان لها الحركتين بوضع حـد                 
للصراع الدموي واستئناف عمل المكتب المشترك، ومواصلة الحوار ترسيخاً الخوة السالح ووحدته في مواجهـة               

  .العدو االسرائيلي
وزارة  أن   أمين أبو وردة  ونابلس، رائد الفي    وغزة  نقالً عن مراسليها في      28/1/2007ماراتية  الخليج اإل وذكرت  

التربية والتعليم أعلنت عن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية التوجيهي التي كان من المفترض ان تنطلق أمس إلـى                  
  . إشعار آخر

ادي في حماس وإمام المسجد المهندس زهير المنـسي،         وكان ثالثة من المصلين قتلوا داخل المسجد، من بينهم القي         
تياراً داخل فتح مسؤولية األحداث الدامية في قطـاع         "وحمل أيمن طه،     .جراء اطالق النار عليهم من قبل مسلحين      

  ".غزة، ومحاولة نقلها للضفة الغربية
حماس كانوا يستقلون سـيارة     مسلحين من   " أي عالقة لفتح بحادثة مسجد الهداية، وقال إن           توفيق أبو خوضة   ونفى

بالقرب من مقر االمن الوقائي في منطقة تل الهوا، ومجموعات أخرى كانت تتمركز فوق المسجد أطلقـوا النـار                   
  ".على أفراد ومقر االمن الوقائي ما استدعى الرد عليهم

  
 عباس نجا من محاولة اغتيال األسبوع الماضي: يديعوت .2

ونوت اليوم ان الرئيس الفلسطيني نجا من محاولـة اغتيـال فـي األسـبوع                أفادت صحيفة يديعوت احر    :رام اهللا 
وقالت الصحيفة ان أفراد قوات األمن الفلسطينية اكتشفوا أربع عبوات ناسفة كبيرة الحجم على الطريـق                 .الماضي

ولدى اكتـشاف العبـوات الناسـفة      .المؤدي من حاجز ايرز إلى قطاع غزة قبل وصول موكب عباس إلى المكان            
أوعز حراس الرئيس إليه بالعودة إلى رام اهللا وقامت قوة من الحرس الرئاسي بتفجير العبوات الناسـفة، وحملـت        

  .مصادر فلسطينية حماس المسؤولية عن محاولة اغتيال عباس
 يديعوت بالقول انه ال يريد ان يبالغ هاعلق الناطق الرسمي باسم فتح احمد عبد الرحمن على األنباء التي نشرتو

بهذا الموضوع لكنه أشار إلى انه اكتشفت أنفاق موجودة تحت بعض الشوارع بالقرب من شارع صالح الدين وان 
وأضاف في حديث  .هذه الشوارع ال يسلكها رئيس السلطة وحده بل يسلكها الكثير من المسؤولين والمواطنين

د احتمال عدوان إسرائيلي ووقف إلذاعة صوت فلسطين صباح اليوم ان حماس قالت ان هذه األنفاق أقيمت ض
وقال انه ال يريد ان يعطي األشياء تفسيرا اكبر من التفسير وانه كان يتمنى ان يصدق  .الموضوع عند هذا الحد

 .التفسير الذي قدمته حماس لكنه أضاف ان مسلك حماس اآلن ال يجعله مقتنعا بالتفسير الذي قدمته عن هذه األنفاق
  28/1/2007وكالة فلسطين برس 

  
   يدعو لجنة المتابعة الى اتخاذ قرارات شجاعة وفعل ما يمكن لوقف االحداثعباس .3

رفيق الحسيني عن الرئيس عباس مطالبته للجنـة المتابعـة العليـا للقـوى              . نقل رئيس ديوان الرئاسة د     :رام اهللا 
قاء بالكف عـن االقتتـال   والفصائل باتخاذ قرارات شجاعة وفعل ما بوسعها لوقف االحداث المؤسفة ومطالبته للفر 

 ان الرئيس علـى      الحسيني وقال .فورا، وأكد الرئيس مجددا على حرمة الدم الفلسطيني ورفضه ألي اقتتال داخلي           
اطالع على الوضع وبحث أمر قطع الزيارة والعودة للوطن رغم أهمية جولته الدولية الحالية وضرورة مـشاركته                 

  . سيقرر األمر بالتشاور مع مستشاريهفي القمة االفريقية لكنه قال ان الرئيس
 28/1/2007  الجديدةالحياة

  
  صيام يتهم عباس بتعطيل قراراته ويتهم فتح بالمسؤولية عن األزمة األخيرة  .4

 حركة فتح مسؤولية االحـداث التـي شـهدتها الـساحة            )السبت(حمل وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام اليوم      
 سيارة االذاعة التابعة لحماس والتـي ادت الـى          ىقة عناصر فتح الذين اعتدوا عل     الفلسطينية مؤكدا انه ستتم مالح    

مقتل احد عناصر الحركة الى جانب الذين شاركوا في اقتحام مسجد الهداية في تل الهوى والتي قتل فيها ثالثة من                    
 وجه المـصلحة    كما اتهم صيام خالل مؤتمر صحفى الرئيس عباس بتعطيل قراراته، متسائالً عن            .عناصر حماس 



  

  

 

  

  |          6ص          |         615: العدد         |         28/1/2007 األحد: التاريخ         |

الوطنية في ذلك، موضحاً أنه أصدر العديد من القرارات دون أن تجد طريقها للتنفيذ من قبـل األجهـزة األمنيـة                     
الخاضعة ألمرته، مطالباً بضرورة تشكيل مجلس األمن القومي، مبدياً استعداده للعمل على إعادة صـياغة جميـع                 

  .لى أساس وطني وليس على أساس حزبياألجهزة األمنية بما في ذلك القوة التنفيذية ع
 عن استغربه من حديث النائب العام عن عدم شرعية القوة التنفيذيـة، موضـحاً أن                صياممن جهة اخرى اعرب     

القانون يقدم على أي مرسوم رئاسي في حال مخالفة المرسوم الرئاسي للقانون، مشيراً إلى مادة قانونيـة خاصـة                   
إلى األحـداث   صيام  وتطرق  . أحقية وزير الداخلية في استحداث قوى أمنية جديدة       بقوى األمن الفلسطينية، مؤكدا     

، مؤكداً أن األحداث بدأت     "توجد عناصر موتورة كنا قد حذرنا منها      : المؤسفة التي شهدتها الساحة الفلسطينية، وقال     
   ".عمل غير مسبوق"إثر استهداف جيب للقوة التنفيذية بعبوة ناسفة، واصفاً ذلك بأنه 

لماذا لم يقم المجلس التشريعي بسؤال أعضاء في التشريعي لهم تسجيالت تطاولوا فيها على الـذات                : وتساءل قائالً 
، وكيف تسلم األجهزة األمنية لعضو تشريعي وهو محمد دحالن، فهذا مخالف للقانون، وخاطب رئـيس                !!اإللهية؟

  ".الوزراء الرئيس أبو مازن في ذلك ولم نتلقى رد
لى ملف اختطاف الصحفيين ومن يقف وراءها، متساءالً لماذا لم تقدم الرئاسة على اعتقال الخـاطفين                كما تطرق ا  

وطالب صيام   .من الذين يقفون وراء عملية االختطاف هم من فتح        % 90خصوصاً وانهم معروفون لهم، مؤكداً ان       
ألن االمن الداخلي مطلـوب مـن       الرئيس ان يعمل على انسحاب االجهزة االمنية من مفترقات الطرق والشوارع،            

  .جهاز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية
  27/1/2007 48عرب

  
  يشكل لجنة تحقيق و.. هم األمن والفصائل والداخلية بالتستر على المجرمينيتالمدعي العام  .5

ة والفـصائل   اتهم المدعي العام الفلسطيني احمد المغني االجهزة التنفيذي        :رام اهللا من   28/1/2007 الحياةنشرت  
 .ووزارة الداخلية بالتراخي في تسليم المجرمين وتوفير الغطاء لهم وتعطيل اآلالف من مذكرات االعتقال بحقهـم               

وقال ان اللجنة مؤلفـة مـن       . واعلن المغني أمس عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في كل جرائم االنفالت االمني            
تباكات التي بدأت اول من امس في غزة بلـغ حتـى عقـد              وقال المغني ان عدد ضحايا االش      .خمسة رؤساء نيابة  
وحمل بشدة على وزير الداخلية واجهزة االمن والفصائل متهما اياهم جميعا بالتستر            .  ضحية 23المؤتمر الصحافي   

ما ادى الى قيامهم بارتكاب الجريمة تلو األخرى مع شعورهم الكامل بالحصانة            "على المجرمين وتوفير الغطاء لهم      
، وقال ان هذا التستر يهدد بشكل خطير عمل النيابة في فلسطين ويهدد دورها فـي تمثيـل                  " اجراء قانوني  من اي 

وقال في حديث للحياة ان عدد ضحايا الصراع المسلح بين فتح وحماس وغيرهـا مـن                 .الحق العام والحفاظ عليه   
 في المئـة    80وقال ان    . الضفة  في 36 ضحية في غزة و    168الفصائل والمجموعات العسكرية بلغ العام الماضي       

من مرتكبي هذه الجرائم لم يعتقلوا نظرا الى الحصانة التي توفرها لهم اجهزتهم وفصائلهم وعائالتهم مؤكدا فـي                  
ذات الوقت ان النيابة العامة لن تقفل ملف اية جريمة وان هذه الملفات ستظل مفتوحة الى ان تأتي ظروف تمكنها                    

  .من تقديمهم للقضاء
ان القوة التنفيذيـة التـي اعلـن        " قال   المدعي العام الفلسطيني    إلى أن  رام اهللا من   27/1/2007رويترز  ت  وأشار

  ."الرئيسأنها غير شرعية ستبقى غير شرعية ما لم يصدر مرسوم رئاسي بها
  

  الحكومة تندد باإلشتباكات الداخلية .6
ان الناطق باسمها غازي حمـد باالشـتباكات        نددت الحكومة الفلسطينية في بيان على لس      :  محمد هواش  -رام اهللا   

ان الحكومة الفلسطينية تنظر بخطـورة      :"وقال". اقتحام المساجد وقتل الداعية االسالمية زهير المنسي والمصلين       "و
بالغة الى التطورات االخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة التي سقط فيها ضحايا ومـصابون وانتهكـت فيهـا                   

ان الحكومة ستعمل بكل جهد مستطاع العادة االمن والهدوء وفرض النظـام          "واضاف  ". تحرمات المساجد والبيو  
ان هؤالء المجرمين لن يفلتوا مـن العقـاب وسـينالون           "واكد  ". ومنع هؤالء القتلة من العبث بأمن شعبنا وحياته       
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خروجهم عن كل القـيم     جزاءهم العادل اجال ام عاجال بسبب ما اقترفوه من جرائم بشعة بحق ابناء شعبنا وبسبب                
  ".واالعراف وانحرافهم الى مستوى ال يعرف خلقا وال دينا

  28/1/2007النهار اللبنانية 
  

  طالب بوقف التصعيد والحمالت اإلعالمية والتحريضأبو ردينة ي .7
ـ        :  محمد هواش  -رام اهللا    وقـف التـصعيد والحمـالت      "طالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ب

األحـداث  "وقال إن   ". عالمية والتحريض الذي يذكي نار الفتنة، ويهدد حاضر قضية فلسطين وشعبها ومستقبلها           اإل
المأسوية التي تشهدها األراضي الفلسطينية من اقتتال داخلي وعمليات خطف واغتياالت غير مسبوقة لم تشهد لها                

زالق إلى هاوية االقتتال الداخلي والمقـامرة بالـسلم         ساحة العمل الوطني الفلسطيني مثيالً، تفتح األبواب على االن        
 مواطناً وأوقعت عـشرات     18األهلي وبأمن أبناء الشعب الفلسطيني الذي روعته هذه األحداث، والتي أودت بحياة             

ضرورة معاودة الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من المأزق الـراهن             "وشدد على    ".الجرحى
إقفال السبيل في وجه خطر االقتتال الداخلي والحرب األهلية، والعمل من اجل تحقيق أهداف شـعبنا                ووأد الفتنة و  

  ".في الحرية واالستقالل
  28/1/2007النهار اللبنانية 

  
  الحوار لم يعلق واليوم االجتماع الموسع للجنة الحوار الوطني: أبو النجا .8

متابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية، ان جلـسات الحـوار          قال إبراهيم أبو النجا رئيس لجنة ال       :كتب حسن جبر  
أن الحوار مستمر في مكانـه وزمانـه،        : وأكد لأليام  .الوطني لم تعلق، وستجتمع لجنة الحوار الوطني اليوم األحد        

مشيراً إلى أن لجنة الصياغة ستعقد اجتماعها لوضع اللمسات األخيرة على مسودة البرنـامج الـسياسي لحكومـة                  
وقال إن لجنة المتابعة تجري اتصاالت ولقاءات من اجل اإلبقاء على الحوار الوطني، على اعتبار                .لوحدة الوطنية ا

  .أن بديل الحوار مزيد من التوتر وتفجير األمور
  28/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  السلطة تبدأ دفع ايجارات السفارات ورواتب للعسكريين وموظفي منظمة التحرير .9

قال رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلـسطينية امـس ان           : رام اهللا من   28/1/2007رق األوسط   الشنشرت  
 مليون دوالر سيبدأ العمل هذا االسبوع على صرفها لدفع جزء مـن رواتـب               130حساب الرئاسة يوجد فيه مبلغ      

لدينا في حساب الرئاسة حاليا     "وأوضح الحسيني    . الموظفين المدنيين والعسكريين وتسديد جزء من النفقات العامة       
 مليون  30 مليون التي حولتها اسرائيل للرئاسة من أموال الضرائب المحتجزة لديها و           100 مليون دوالر منها     130

ان "وقـال    ".. مليون دوالر من دولـة قطـر       22.5دوالر من دولة االمارات العربية ونحن بانتظار تحويل مبلغ          
بية تحويل المبلغ الذي أودعه رئيس الوزراء في حساب االمانات لدى الجامعة            الرئيس طلب من جامعة الدول العر     

وعلى عكس ما قيـل مـن أن        ".  مليون دوالر الى حساب الرئاسة ليتم صرفه لصالح النفقات العامة          32.5والبالغ  
ط علـى   ليس هناك شـرو   "اسرائيل اشترطت لدى تحويل هذا المبلغ عدم استخدامه في دفع الرواتب قال الحسيني              

وقال الحسيني انه سيتم صرف هذه المبالغ لدفع راتـب شـهر كامـل للعـسكريين وآخـر        ". طرق صرف المبلغ  
 مليـون دوالر للمـوظفين ذوي الـدخل         25 دوالرا شهريا وسيتم تحويل      650للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن      
  ". المحدود والحاالت االنسانية والبطالة

حدد رفيق الحـسيني اوليـات الـدفع         : محمد يونس  ،رام اهللا  عن مراسلها في     نقالً 28/1/2007 الحياةوأضافت  
  :بالنسبة لمكتب الرئيس على النحو اآلتي

 في المئة فقط من رواتبهم المستحقة منذ تشكيل حكومة          40 العسكريون يدفع لهم راتب شهر كامل بسبب تلقيهم          -
  .حماس

  . في المئة فقط من رواتبهم25لذين تلقوا  دوالر وا600 الموظفون الذين تزيد رواتبهم عن -
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 ماليين دوالر للصندوق القومي لدفع رواتب موظفي منظمـة التحريـر فـي لبنـان                7وقال انه جرى تخصيص     
 مليون دوالر ألسر الشهداء في      1.5 مليون دوالر لدفع ايجارات السفارات ورواتب العاملين فيها، و         4.5الخارج، و 
الحمر ومؤسسات مدينة القدس، وتخصيص مبالغ اخرى لصندوق التقاعد والرئاسـة            ماليين للهالل ا   4الخارج، و 

 مليون دوالر لذوي الدخل االدنى في السلطة الذين         25وأشار الى تخصيص مبلغ      .ولدفع مستحقات القطاع الخاص   
  . شاقل1500تقل رواتبهم عن 

 االتحاد االوربي وبناء على تفـاهم تـم         ان"الحسيني قال   رفيق    إلى أن  رام اهللا من   27/1/2007رويترز  وأشارت  
 الـف موظـف     80 دوالر الى    350التوصل اليه مع الرئاسة سيبدأ االسبوع الحالي دفع مساعدة مالية بما يقارب             

  ."مدني في السلطة الفلسطينية
كدت فـي   وزارة المالية ا إلى أن منتصر حمدان  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      28/1/2007  الجديدة الحياةولفتت  

سمير ابو عيشة ان ما سيدفع للموظفين هو راتب شهر          .بيان رسمي صادر عن مكتب القائم باعمال وزير المالية د         
كانون األول، اضافة الى ان ما دفع من سلف لعدد من الموظفين عن شهر كانون أول سيتم تسويته الحقا عند دفع                     

  .راتب شهر كانون الثاني
  

   من حماس  يضم نواباًتشريعيء مع وفد من الطلب عقد لقاأوروبا ت :خريشة .10
حسن خريشة عن طلب أوروبي لعقد لقاء مع وفـد          .كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د       :غزة، رام اهللا  

واقترح المـسؤولون عقـد      .من المجلس يضم نوابا من حماس، لسماع وجهة نظر الحركة في التطورات السياسية            
لتجاوز رفض بعض الحكومات األوروبية منح تأشيرات لنواب حماس، مـشيراً الـى أن       اللقاء في تركيا أو مصر      

  .هذه الخطوة مؤشر على بداية تصدع في الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية
  28/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
   تعيينات وترقيات جديدة قامت بها الحكومة بصورة غير قانونيةيفالداخلية تن .11

 ،جمال نزال الناطق باسم فتح في الـضفة الغربيـة         .ت الحكومة الفلسطينية ما ورد في تقرير أعده د         نف :خاص معا 
 تعيينات وترقيات جديدة قامت بها الحكومة بصورة غيـر قانونيـة وتثقـل كاهـل                - ما قال عنه   - كشف خالله 

  .الميزانية
  28/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
    88تصاالته مع رابين وبيريز عام حماس تقلل من أهمية إقرار الزهار با .12

محمود الزهار، والتي اعتـرف فيهـا       .أثارت تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني د     :  يوسف كركوتي  -دمشق  
مع شمعون بيريز وإسحاق رابين لغطاً واسعاً في األوساط السياسية الفلسطينية، ورفض مصدر             1988بلقاءاته عام   

ت الزهار، ووصف األمر بأنه غير مهم، ألن مواقف وسياسـات الحركـة             قيادي في حماس التعليق على تصريحا     
. معروفة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وهي تتمسك بكامل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وال تقبل بالمساومة عليهـا               

وطلب لكن أحد قادة الفصائل الفلسطينية المقربة من حماس فضل عدم الكشف عن اسمه قال بأنه أصيب بالصدمة،                  
  .من قيادة حماس إعطاء توضيحات لتصريحات الزهار

  28/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

 الجرائم التي ينفّذها دحالن وأزالمه تستهدف الحوار : نزال .13
حتى يتم التوصل   " في جلسات الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة،         حماس أكد محمد نزال، تعليق مشاركة       :دمشق

، وقال في تصريح أدلى به السبت للمركـز         "مؤسف، الذي تعيشه األراضي الفلسطينية    إلى تفاهمات بشأن الواقع ال    
نحن ننظر إلى هذه األحداث على أنها تأتي بعد النجاح، الذي حققه اللقاء بـين األخ المجاهـد          : "الفلسطيني لإلعالم 

وأضاف أن   ".ع غزة خالد مشعل، والسيد محمود عباس، وبعد الشروع في جلسات الحوار الوطني الشامل في قطا             
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التيار االستئصالي، الذي يقوده محمد دحالن، لم يرق له النجاح الذي تحقق، ولم يعجبه أن تتجـه األمـور نحـو                     "
حكومة الوحدة الوطنية، لذا تحرك هذا التيار مباشرة إلجهاض هذه النتائج، فكانت الخطوة األولى من قبـل هـذا                   

 اليوم التالي للقاء مشعل عباس، وقام هذا التيار يوم الثالثـاء باختطـاف       التيار تفجير مكتب قناة العربية، وذلك في      
القنصل المساعد الفرنسي ومرافقيه في نابلس، ويوم الخميس فجر أزالم التيار االستئصالي في فتح، عبوة ناسـفة                 

منية التابعة لوزارة   عندما حاولت القوات األ   "وأوضح أنه    ".استهدف مركبة عسكرية تابعة للقوة التنفيذية في جباليا       
الداخلية اعتقال المجرم كمال خليل، الذي نفذ عملية تفجير جباليا، قام بإطالق الرصاص عليهم، مما اضطر القوات                 
إلى الدفاع عن نفسها فأردته قتيالً، وعندما حاولت القوات األمنية اعتقال مجرم آخر هو منصور شاليل، تـدخلت                  

إن مجموعات محسوبة على فتح في نابلس وصلت بها الخسة أن نفذت عملية             : "بعوتا ".قوات أمن الرئاسة لحمايته   
بناء على كل ذلك، فإن حماس لم تجد بـداً مـن            : "وقال. !!"جبانة باختطاف أطفال، ادعت أنهم أعضاء في حماس       

أبـو   "تعليق الحوار، ذلك أنه ال يمكن في هذه األجواء الحديث عن حوار في الوقت، الذي تقوم فيـه عـصابات                   
 ".دحالن، بالعربدة، بتواطؤ من أطراف محسوبة على السلطة وعلى فتح" الصاعين

  27/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 دحالن أكبر خائن عرفته فتح في تاريخها ويتاجر بدماء أبنائها : موسى .14
كام القانون، متهماً إياه    رئيس عباس وفق أح   ال البرلمانية يحيي موسى، بمحاكمة      حماس طالب النائب عن كتلة      :غزة

هو من عطّل الحوار الوطني الفلسطيني، ووقـف        "وقال إن محمود عباس      .بالعمل لصالح أجندة أمريكية صهيونية    
 أن محمد دحالن هو الذي يقف خلف هـذه الجـرائم، التـي    موسى، وأكد "في وجه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية    

 ".هذا النكرة يقف وراء كل عمليات القتل في األراضـي الفلـسطينية           : "وقال. ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني    
إن كل الجرائم التي ارتكبها زعيم التيار االنقالبي جاءت من أجل مصالحه الشخصية، محاوالً استغالل               : "وأضاف

ـ  ".حاجات الشباب الفلسطيني للمال للمتاجرة بدمائهم، وتسخيرها لخدمة أهداف صهيونية وأمريكيـة بحتـة              ا ودع
إن الشرفاء  : "، قائالً "الوقوف في وجه هذا التيار، الذي يقوده دحالن، والذي شوه فتح          " الشرفاء في فتح إلى      موسى

في فتح كُثر، ولكنهم مغلوب على أمرهم، ومن يتكلم منهم يهدد بالقتل، في حين أن ماهر مقـداد وعبـد الحكـيم                      
 ". يتاجر بها دحالن، لخدمة أهدافه ومـصالحه الخاصـة         عوض والكثيرين من قيادات الشبيبة الفتحاوية هم أدوات       

هـذا  "، مشدداً على أن     "عزل هذه الفئة وتهميشها   " جماهير الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة على        موسىوحث  
، مطالبـاً   "المجرم الرعديد الذي يتفاخر بعالقته مع االحتالل الصهيوني هو أكبر خائن عرفته فتح فـي تاريخهـا                

 ".فعاله واستهزائه بدين اهللا والمجتمع الفلسطينيأل"بوضع حد 
ضرورة حماية قيم المجتمع الفلسطيني من ثقافة القتل واإلفساد، التـي يحـاول             "ولفت االنتباه في الوقت ذاته إلى       

 ونحـن نـسمع   1996تسويقها هؤالء المجرمون والخونة، الذين صنعهم الشباك والـ سي آي إيه، لذلك ومنذ عام    
 ".األمريكية وهي تروج وتقول بأن دحالن هو القائد المقبل للشعب الفلسطينيالمخابرات 

  27/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  لجنة المتابعة العليا علمت بانسحاب حماس منها عن طريق اإلعالم: جمال نزال .15
، علمـت بقـرار حمـاس    جمال نزال، المتحدث باسم فتح، امس، أن لجنة المتابعـة العليـا          . أكد د  : وفا -رام اهللا   

ولفت إلى أن لجنة المتابعـة، مـصابة باالمتعـاض           .باالنسحاب من اللجنة عن طريق اإلعالم ولم تبلغ به رسمياً         
واإلحباط من تصرفات حماس وعدم تعاونها في موضوع تشكيل لجان التحقيق، في حوادث القتـل واالعتـداءات                 

   .على المواطنين
 28/1/2007  الجديدةالحياة
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 حماس غير جادة بالتوصل التفاق موحد: غييا .16
فتح عالء ياغي في مقابلة خاصة مع إيالف، بان حالة الفلتان والقتل المتعمـد    النائب عن   قال  : سمية درويش غزة،  

لكوادر فتح وبث الرعب بالشارع ال يخدم المصالح الفلسطينية، متهما في السياق ذاته، حماس بعدم جديتها بجلسات                 
ووصف مـا   . التفاق موحد حول تشكيل حكومة وحدة وطنية منذ اللقاء األول أي قبل عشرة أشهر     الحوار للتوصل 

يدر في الساحة الفلسطينية بحالة فوضى وغياب المسؤولية من قبل السلطة الوطنيـة، وفـتح البـاب للتـشريعات                   
ت الميدانية ممكـن ان تـشكل       إذا كانت عند السلطة ومتمثلة بالداخلية أو حماس او من القيادا          " الوطنية، وأضاف،   

 ياغي لجنة   عاود ".خطرا على الوحدة والمشروع الوطني، وإذا كانت مقصوده فهناك مشروع أخر من قبل حماس             
على الدوام تخـرج لجنـة      "وأوضح   .المتابعة العليا للعب دور ايجابي، واتخاذ خطوات ومبادرة لتوجية المسؤولية         

ؤالت كيف ولماذا ومن المسؤول؟، وأضاف بان لجنة المتابعـة العليـا،       المتابعة بحل وسطي يترك الشارع في تسا      
تنقصها الجرأة في تحميل الطرف المسؤول عن األحداث بعينه، والذي بدوره سيسفر بالفعل بحل األزمة، مؤكـدا                 

 ".إذا بقيت اللجنة تلعب دور الوسيط والمحايد سيبقى أمر جسر الهوة بعيدا
  28/1/2007موقع ايالف 

  
  دعو عقالء حماس الى وضع حد النفالت التيار الدموي فيهافتح ت .17

 طالبت حركة فتح العقالء في حركة حماس باألخذ بزمام المبادرة ووضع حد النفالت التيـار                : وفا – نابلس   ،غزة
الدموي المجرم الذي يعشعش في حماس وتقديم المصلحة الوطنية عن سواها والحفاظ على الوحدة الوطنية وحقـن              

إنهـا تنظـر    : وقالت الحركة في بيان لهـا      .فلسطيني وتهيئة االجواء النجاح الحوار الوطني بدال من تعليقه        الدم ال 
بخطورة بالغة إلى المنهج الموتور والمعايير المقلوبة التي يحاول تمريرها والترويج لها التيار الدموي في حماس،                

، ويحلل لنفسه القتل والتشهير والتحريض، ويحرم علـى         بأن يميز بين دم ودم، فهنا يستبيح الدم، وهناك يحرم الدم          
اآلخر حق الدفاع عن النفس واطالع المواطن الفلسطيني على الحقيقة وكشف األضاليل واألكاذيـب، بـل يقـوم                  
بانتهاك كل الحرمات والمحرمات وقتل األبرياء وسرقة أموالهم وممتلكاتهم وبيوتهم ويفتي بأنها غنائم حرب، كمـا                

زل الشهيد محمد غريب، ثم يتستر ببيوت اهللا التي حولها إلى زنازين للتحقيـق ومخـازن للعبـوات                  حصل في من  
الناسفة والمتفجرات، ويستخدم مآذنها وقبابها إلطالق النار والرصاص على المؤسسات والمارة والبيوت اآلمنة كما              

  .حدث في مسجد الهداية أمس
 28/1/2007  الجديدةالحياة

  
   بغزة مقدمة لحرب أهليةما يجري: الجهاد .18

قال خضر حبيب عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد في مقابلة خاصة مع إيالف، بان مـا                : سمية درويش غزة،  
يجري في الساحة الفلسطينية، هو مقدمات لحرب أهلية، مهددا بإنزال مقاتلين حركة الجهاد للـشوارع فـي حـال                 

رى تدفع باتجاه حقن الدم الفلسطيني، وإرجـاع األوضـاع لـسابق            وأكد بان منظمته وفصائل أخ     .تفاقمت األمور 
 .عهدها ولحالة الوفاق إلنجاح الحوار بتشكيل حكومة وحدة وطنية

  28/1/2007موقع ايالف 
  

  وجه نداء لحقن الدم ووقف االقتتالتالجبهة الديمقراطية  .19
اسية الفلسطينية وخاصة لحركتـي فـتح        وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نداء لكافة القوى السي         :نابلس

وحماس تدعو فيه لحقن الدم الفلسطيني ومنع االنجرار لحرب أهلية تعصف بمنجزات شعبنا الوطنية والديمقراطية               
 .وتخدم مخططات االحتالل اإلسرائيلي في تنفيذ خطة الضم والتوسع والفصل من جانب واحد وتكريس االستيطان              

ر محافظة نابلس لمنظمات الجبهة الديمقراطية الذي انعقد بحضور النائب قيس عبد            جاء ذلك في ختام أعمال مؤتم     
   ).أبو ليلى(الكريم 

 28/1/2007  الجديدةالحياة
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 جهات موتورة ومشبوهة تقف وراء تجدد االشتباكات: الجبهة الشعبية .20

 تجـدد االشـتباكات      أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن جهات موتورة ومشبوهة تقـف وراء            :خان يونس 
المسلحة وعمليات القتل والترويع للمواطنين واالعتداء على الممتلكات وإطالق النار على البعثـات الدبلوماسـية               

في اصرار البعض   :" وقال ناطق باسم الجبهة   . والممثليات األجنبية، والقنوات الفضائية وومثلي الصحافة واإلعالم      
لوطن والمواطن، استجابة عن وعـي أو جهـل للمخططـات المعاديـة             على مواصلة هذا العبث بأمن ومصالح ا      

المرسومة سلفاً، الدخال الشعب الفلسطيني في متاهات حروب داخلية طاحنة ال تبقي وال تذر، وتفضي إلى تـدمير        
ات بنى المجتمع الفلسطيني ومقومات كيانه المادي والمعنوي، والى تحلله والعودة به الى غياهب التفتت واالنقـسام          

وغيرها وتدمير المشروع الوطني والدفع بقضية الشعب الفلـسطيني الـى           .. ومجاهل العشائرية والقبلية والجهوية   
وحذر الناطق من استغالل الحالة الفلسطينية المأزومة، واالنفالت األمني، لتمريـر الموقـف              ".الضياع والمجهول 

يسميها دولة  " محمية إسرائيلية "لفاسدة المتمثلة في اقامة     اإلسرائيلي المخادع والمضلل والقائم على ترويج بضاعته ا       
 .فلسطينية مؤقتة، تستهدف تصفية حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس

  28/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

  التحرك الشعبي والجماهيري الحل الوحيد لوقف االقتتال وصيانة الوحدة: ملوح .21
 قال عبد الرحيم ملوح ان التحرك الشعبي والجماهيري أصبح يشكل الحل الوحيـد لوقـف                :سموديعلي   -جنين  

حالة التدهور الخطير التي وصلت إليها األوضاع الراهنة في األراضي الفلـسطينية بعـد فـشل كافـة الجهـود                    
خاص من معتقله ناشد    وفي حديث    .والوساطات التي بذلت في اآلونة األخيرة في وقف األحداث المؤسفة والدموية          

نائب األمين العام للجبهة الشعبية جماهير شعبنا الفلسطيني بذل كل الجهود لوقف هذه المهزلة المأساة لوقف سـفك                  
واكد ملوح ان ما يجري من احداث مؤلمة ومؤسفة خارج عن تقاليد واخالق شـعبنا         .الدم الفلسطيني بايد فلسطينية   

 على كل المحرمات الوطنية داعيا كافة القوى والفصائل وخاصة من هم على             ومساس بكل القيم النضالية واعتداء    
طاولة الحوار الى االسراع في انجاز االتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مذكرا اياهم بوثيقة االسرى                

وناشـد   .شعبناومحمال الجميع المسؤولية التاريخية عن حماية المشروع الوطني الفلسطيني وانجازات وتضحيات            
ملوح كافة قطاعات شعبنا استنفار كل الجهود من اجل حقن الدماء وتميق السلم االهلي وتجسيد الوحـدة الوطنيـة                   
على اسس سياسية وكفاحية مذكرا الجميع بان االحتالل ما زال جاثما على صدورنا وما زال مستمر في اغتياالته                  

  .واعتقاالت وسلب االرض وتهويدها
  27/1/2007 48عرب

  
  حماس تنفي تعيين حمدان محلالً سياسياً في الجزيرة .22

نفت حماس خبر تعيين أسامة حمدان كبير المحللين السياسيين بقناة الجزيرة القطرية الذي نشرته جريدة االتحـاد                 
 وأكدت حماس في رسالة لجريدة االتحاد أن الخبر غير صحيح جملةً وتفصيالً، وطالبت حماس بالعودة إلى                 .أمس
 .عنيين في الحركة للتأكد من األخبار الخاصة بهاالم

  28/1/2007اإلتحاد اإلماراتية 
  

  أولمرت ينوي إجراء تغييرات في الحكومة اإلسرائيلية تطال عمير بيرتس .23
كشف عضو الكنيست من حزب كاديما، يوئيل حسون، اليوم، عن نية رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، إجراء 

وقال مقربون من بيرتس في رد . على وجه الخصوص وزير األمن، عمير بيرتستغييرات في الحكومة تطال 
وقال حسون في برنامج تلفزيوني أن رئيس الوزراء ينوي  .على تلك التصريحات أن بيرتس متمسك بوزارة األمن

ألخص في األسبوعين القريبين إجراء إعادة خلط أوراق في الحكومة، وفي تقسيم الحقائب بين الوزراء، وعلى ا
وقال من الممكن أن تنتقل حقيبة األمن إلى كديما، ومن الممكن أيضا أن تبقى مع . في ما يتعلق بعمير بيرتس
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كما وستجرى تغييرات في الحكومة على . حزب العمل، ولكن ما هو واضح، أن عمير بيرتس لن يكون وزير أمن
ه السبب من وراء هبوط شعبية أولمرت في واتهم حسون بيرتس بأن .ضوء قرار المحكمة في قضية حاييم رامون

وأوضح حسون أنه إذا لم ينجح أولمرت في تجاوز تحقيقات لجنة فينوغراد والتحقيقات في  .استطالعات الرأي
  .قضية خصخصة بنك لئومي وبيع الشقق السكنية، سيكون من الصعب عليه أن يستمر في رئاسة الحكومة

  27/1/2007 48عرب
  

  يد أغلبية لقانون بيريزأولمرت يفشل في تجن .24
فشل إيهود أولمرت في تجنيد أغلبية لقانون بيريز، إذ تعترض بعض القوائم المشاركة في االئتالف الحكومي 

وعقب شمعون بيريز، في دافوس قائال أنه يعتقد أن الجمهور يود رؤيته  .كالعمل ويسرائيل بيتينو على هذا القانون
إذا لم يتم إجراء تصويت  :واضاف.  حزبا14القرار في الكنيست حيث يوجد رئيسا، ولكن في نهاية األمر يتخذ 

ويتلخص قانون بيريز، بإجراء تغيير على قانون أساس انتخاب  .علني قد أتحول إلى ضحية الخالفات السياسية
  .رئيس الدولة، بحيث يصبح انتخابه عن طريق تصويت علني، وقوانين األساس مجتمعة تشكل بديال للدستور

  27/1/2007 48عرب
  

  اهتمام بالغ في إسرائيل بتصاعد الصدامات الفلسطينية الداخلية .25
يتابع االسرائيليون، سلطة وإعالما، باهتمام بالغ أخبار التصعيد البالغ في االقتتال الفلسطيني            :  نظير مجلي  ،تل أبيب 

 نفـسه يـستثمرونه فـي       الداخلي، الذي يحصد عشرات األرواح، ويرصدون كل حدث صدامي كهذا، وفي الوقت           
وقال مسؤول اسرائيلي، أمس، ان اسـرائيل ليـست          .العالقات واالتصاالت الخارجية لصالح الموقف االسرائيلي     

وأضاف مفسرا  . شريكة في هذه الصراعات وليست معنية بها، لكنها في الوقت نفسه ال تكتفي بدور المتفرج عليها               
حقيقة هذه القوى التي تتحكم في المقدرات الفلسطينية، حتى يـدركوا           نحن نهتم بأن يتعرف العالم على       : هذا القول 

فالفلسطينيون يحظون بتعاطف واسع في العالم كلـه،        . األسباب التي تجعل اسرائيل متحفظة من أية اتفاقات معهم        
نهم غير مـؤهلين    وهذا االقتتال يبين للعالم كم كنا صائبين عندما قلنا ا         . لكن ال أحد يعرفهم مثلنا نحن االسرائيليين      

واليوم نحن نحاول أن نلفت نظر العالم الى هذه الحقـائق حتـى             . إلقامة دولة وغير ناضجين لتوقيع اتفاقات سالم      
  . يفهم سياستنا بشكل موضوعي

وتوقع المسؤول االسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن يطول االقتتال الفلسطيني وأن يتم القضاء على                 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة حماس وفتح، وبذلك يغلق الباب علـى امكانيـة فـك                 أية امكانية   

الحصار الدولي عن السلطة الفلسطينية وتعفى اسرائيل مـن مـستلزمات انهـاء االحـتالل المتواصـل وإزالـة                   
 الفلـسطينية وبـين دول      كما توقع ان تتسع الهوة بين الـسلطة       . المستوطنات اليهودية المنتشرة في الضفة الغربية     

الغرب حتى مع عدد من الدول العربية، خصوصا بعد الهجوم الذي نفذ على الممثليتين األلمانية والكندية فـي رام                   
وقال ان هذا الهجوم لم يكن حدثا عابرا، انما له جذور سابقة في عمليات الخطف التي تتم في قطاع غزة بحق                     . اهللا

تتمثل في الفوضى السائدة في مناطق السلطة في القطاع والتي من المحتمـل             صحافيين أجانب وله أرضية خصبة      
  .أن تتسع لتشمل مناطق الضفة الغربية

 28/1/2007الشرق األوسط 
  

  ليبرمان يطالب سكان الغجر بتقرير مصيرهم .26
ار ما بين   اعلن افيغدور ليبرمان ان على سكان الغجر الحسم في مصيرهم، واالختي           : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

واعتبر عدم  . البقاء داخل الحدود الدولية واالعالن رسميا قبولهم العيش في اسرائيل او االنتقال الى السلطة اللبنانية              
الحسم في مصير الغجر حتى اليوم بمثابة عجز وضعف للحكومة االسرائيلية، ونتيجة لغياب القدرة على اتخاذهـا                 

.  وسكان البلدة يستغلون هذه المنطقة لتهريب المخدرات واالسلحة القتالية         القرارات الحاسمة ، وادعى ان حزب اهللا      
وسيطرح ليبرمان قضية الغجر على جلسة الحكومة االسرائيلية، وسيطالب مناقشتها في المجلس السياسي االمنـي               
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الشمالية والمواقع  ميدانية على الحدود    الوفي جولته   ،  ولجان مختلفة في الكنيست التخاذ قرار بشأنها في فترة قريبة         
 ليبرمان ان اسرائيل يجب ان تغير من اعتقادها بأنه يمكن التوصل إلى سـالم مقابـل                 قال ،العسكرية في المنطقة  

  . وعلى إسرائيل أن تكون جاهزة ألي حدث، أراض
  28/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
   فيها تفرض مقاييس للسكن  بلدة في إسرائيل800:عنصرية .27

 بلدة في إسرائيل العرب والمثليين جنسياً والمعاقين والعائالت األحادية الوالدين مـن الـسكن               800تمنع أكثر من    
وأفاد تقرير نشره موقع يديعوت أحرونوت امس بأن لكل بلدة او أكثر لجنة تقرر السماح او رفض طلبـات                    .فيها

تراوح عدد السكان فيها بين بضع مئات       وتتمتع هذه البلدات، التي ي     .مواطنين اسرائيليين من السكن في هذه البلدات      
وآالف قليلة وكل البيوت فيها لسكن عائلة واحدة، بمستوى حياة مرتفع وتتوافر فيها الخدمات والبنى التحتية األكثر                 

  .تطورا في الكيان
  28/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
 إسرائيل تطور تقنيات الكتشاف أنفاق حزب اهللا  .28

 البريطانية المتخصصة في الشؤون العسكرية عن أن إسرائيل خصصت مبالغ مالية  كشفت مجلة جينز:يو بي أي
طائلة لتطوير تقنيات قادرة على اكتشاف أنفاق حزب اهللا في أعقاب الدروس التي تعلمتها من الحرب األخيرة التي 

ظمة الكتشاف أنفاق وقالت المجلة إن الجيش اإلسرائيلي يختبر عدة أن. خاضتها ضد لبنان في صيف العام الماضي
حزب اهللا والذي استخدم النموذج الفيتكونغي لتقنيات األنفاق على نطاق واسع خالل أزمة الصيف الماضي وبشكل 

وأوضحت أن جزءاً من تقنية الكشف  .سمح له بشن هجمات مباغتة ضد القوات اإلسرائيلية ثم االختفاء بسرعة
خل االنفاق أو من خالل صب عبوات ناسفة سائلة داخل هذه سيتضمن استخدام إنسان آلي لزرع المتفجرات دا

  .نفاقاأل
  28/1/2007البيان 

  
 تحويل مركز شرطة الى مستوطنة: القدس .29

حذرت لجنة الدفاع عن اراضي وعقارات بلدة سلوان في القدس المحتلة من تعاظم :  جمال جمال-القدس المحتلة 
ه يوما بعد يوم وكان اخرها تحويل مركز الشرطة االسرائيلية الى االستيطان اليهودي في البلدة الذي تزداد وتيرت

وقالت اللجنة امس ان هذا المركز قامت ببنائه الحكومة االردنية وان السلطات االسرائيلية استولت عليه  .مستوطنة
ذرة من  ومنذ ذلك التاريخ وحتى االن استخدم هذا المبنى الواسع كمقر للشرطة االسرائيلية ، مح67بعد عام 

تحويل هذا المبنى الى مستوطنة الن هذا من شانه ان يخلق تصادما واحتكاكا بين سكان المنطقة الفلسطينيين 
على صعيد اخر كشفت اللجنة عن ان الحفريات االسرائيلية الجارية تحت مسجد العين الواقع في  .والمستوطنين

 .لصعب دخولها وال يعرف اين وصلت وباي اتجاهمنطقة وادي حلوة مستمرة وان منطقة الحفريات مغلقة ومن ا
وطالبت اللجنة ادراج القدس وهمومها على راس االجندة السياسية للسلطة الفلسطينية والدول العربية خاصة 

 .االردن ومصر مؤكدة عل ضرورة وقف تهويد القدس وانقاذ المسجد االقصى
  28/1/2007الدستور 

  
 ون أنهم يعيشون في حرب أهليةمن الفلسطينيين يعتبر% 53: استطالع .30

 في المئة من الفلسطينيين يرون أن الساحة 53ر5 أفاد استطالع للرأي نشرت نتائجه امس بأن : د ب أ-نابلس 
وأبدى  .الفلسطينية دخلت مرحلة الحرب االهلية بعد تجدد االشتباكات بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة

طالع الذي أجراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية في  في المئة من المشاركين في االست66ر4
 في المئة بأنهم ال 86ر9جامعة النجاح بنابلس تشاؤما حيال الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة بينما صرح 
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 في المئة من المشاركين في 20ر6وتوقعت نسبة  .يشعرون باالمان على أنفسهم في ظل الوضع الراهن
 في المئة 50واعتقد  . شخصا زيادة حدة االشتباكات بين فتح وحماس في الفترة المقبلة1360ع وعددهم االستطال

 في المئة أن 47ر1من الفلسطينيين أن حركة فتح مسؤولة بإنهاء حالة المواجهة المسلحة مع حماس بينما اعتقد 
 .حماس معنية بإنهاء المواجهة مع فتح

  28/1/2007الرأي األردنية 
  

  األردن الف الجىء فلسطيني في 840ون و ملي .31
 وجيه عزايزة االونروا الى زيادة مخصصاتها  في األردن،دعا مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية:  بترا–القاهرة 

المالية في موازنتها لمنطقة عملياتها في االردن بشكل يتناسب مع زيادة عدد الالجئين الفلسطينيين القاطنين في 
 بالمائة من الالجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات 42وقال ان االردن يستضيف اكثر من  .ردنيةاالراضي اال

الوكالة الخمس وان منطقة عمليات الوكالة في االردن شهدت ازديادا ملحوظا في اعداد الالجئين المسجلين داخل 
 الفا ارتفع 929 بحوالي 1990عام وأوضح عزايزة ان عدد الالجئين في المملكة والذي كان يقدر في . المملكة

وقال ان ما تم تخصيصه  . بالمائة2,5 الف الجىء بزيادة سنوية نسبتها 840و نهاية العام الماضي الى مليون 
 بالمائة من موازنة الوكالة بالرغم 21 مليون دوالر ما يعادل 76,1لمنطقة االردن من موازنة االونروا هو فقط 

 . بالمائة من تعداد الالجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس42سبته من ان االردن يستضيف ما ن
 رسمية تعترف بها 10 مخيما في مختلف ارجاء المملكة منها 13وقال ان الحكومة انشأت مع وكالة الغوث الدولية 

 والحسين والطالبية الوكالة الدولية وهي مخيمات اربد والشهيد عزمي المفتي وسوف وجرش والبقعة والوحدات
ال تعترف بها الوكالة ) السخنة ومأدبا وحي االمير حسن(وحطين والزرقاء بينما هناك ثالثة مخيمات لالجئين هي 

 .الدولية وتتحمل الحكومة كافة الخدمات المقدمة لها من اجور لالراضي التي اقيمت عليها وخدمات البنية التحتية
 بالمائة من اعداد الالجئين 16 الف الجىء يشكلون ما نسبته 300ما يقارب وأضاف انه يسكن في هذه المخيمات 

في االردن، اما بقية الالجئين فقال عزايزة انهم موزعون في مناطق مختلفة في المملكة يعيش بعضهم في تجمعات 
وأضاف ان  .كالعقبة والمفرق والكرك وعمان واالغوار حيث ال توجد خدمات للوكالة في كثير من هذه المواقع

 بالمائة من اعداد الالجئين المسجلين في المملكة ال يستفيدون بشكل فعال من خدمات 84هذا يعني ان ما نسبته 
 .وكالة الغوث الدولية

  28/1/2007الدستور 
  

 وقف االقتتال" الموت المجاني"فلسطينيون يناشدون صانعي قرارات  .32
 المواطنة الفلسطينية التي تسكن في حي الرمال بمدينة غزة، أحدثت مناشدة أم أحمد،:  يوسف الشايب-رام اهللا 

عبر أثير اإلذاعة الفلسطينية، تأثيراً كبيراً في الشارع الفلسطيني في كل من الضفة وغزة، مع أنها لم تؤثر كثيراً 
واستضافت المحطات اإلذاعية المحلية الخاصة في الضفة  .على صانعي قرارات الموت المجاني في القطاع

وغزة، شخصيات دينية، ووطنية، وعددا من ذوي الشهداء واألسرى والجرحى، ومناضلين معروفين، وفنانين، 
لمناشدة حملة السالح باالستجابة للتهدئة، ووضع حد لالقتتال بين فتح وحماس، والذي بات ينتقل بشكل أو بآخر 

من نشطاء كتائب شهداء األقصى، من قيام عدد  من غزة إلى الضفة، عبر ما حصل في نابلس أول من أمس،
باختطاف صبية من حركة حماس وحدوث اشتباكات باأليدي بين أنصار حماس، وأفراد من األجهزة األمنية، في 
طولكرم أمس، في حين فضلت محطات أخرى عدم تغطية األحداث المؤسفة في غزة، ومن بينها إذاعة القدس 

 .في غزة أيضا" اإلمام"لذي تبنته إذاعة التابعة لحركة الجهاد في غزة، وهو الموقف ا
ومن بين الشخصيات التي تجندت لمقاومة االقتتال عبر األثير، الشيخ تيسير التميمي الذي ناشد القوى الفلسطينية 

وأكد التميمي على  .المتنازعة في القطاع، بوقف االقتتال الداخلي لتجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من الويالت
ية والوطنية، وعلى رأسها حرمة االقتتال الداخلي والدم الفلسطيني شرعاً، مطالباً بإنهاء كافة الثوابت الشرع

ودعا ، المظاهر المسلحة من الشارع الفلسطيني، وتجريم كل من يشهر السالح في وجه أخيه في الدين والوطن



  

  

 

  

  |          15ص          |         615: العدد         |         28/1/2007 األحد: التاريخ         |

صالة الظهر في دوار المنارة في التميمي جميع قضاة المحاكم الشرعية، وعلماء الدين اإلسالمي إلى االعتصام و
رام اهللا وساحة المجلس التشريعي في غزة، اليوم، طاعةً هللا، واحتجاجاً على االقتتال الداخلي، ودعوة للوحدة 

ومن بين الرسائل المؤثرة، تلك التي بثتها إذاعة محلية في رام اهللا، نقالً عن األسيرة قاهرة السعدي  .والحوار
بد ثالث مرات، نيابة عن األسيرات القابعات في سجون االحتالل اإلسرائيلي، عبرت فيها المحكومة بالسجن المؤ

عن مشاعر السخط والقلق إزاء ما يجري من أحداث مؤلمة وقاسية أشغلت الشعب الفلسطيني بما فيه األسيرات 
 . إلسرائيليواألسرى، عن الواقع المأساوي الذي يتعرض له الجميع جراء ممارسات وسياسات االحتالل ا

  28/1/2007الغد األردنية 
  

  خطر االبادة يخيم على عمال وجالية فلسطين في العراق: االتحاد العام لعمال فلسطين .33
تلقى مكتب األمانة العامة لالتحاد العام لعمال فلسطين رسالة عاجلة من فرع االتحاد العام في العراق تفيـد بـأن                    

يتعرضون ألبشع انواع التعذيب والتنكيل والقتل وبلـغ عـدد الـذين تـم              عمال فلسطين وابناء الجالية في العراق       
 . شهيداً 635اغتيالهم على يد العصابات التي تتبع التيار غير العروبي امثال السيستاني والحكيم والصدر اكثر من                

م الـدول العربيـة     وبناء على الرسالة الواردة من فرع االتحاد في العراق، ناشد األمين العام لالتحاد حيدر ابراهي              
التدخل من اجل انقاذ الجالية الفلسطينية في العراق ودعا المنظمات النقابية واالنسانية والديمقراطية للتدخل فـوراً                

كما ناشد المنظمات االقليمية والدولية رفع صوتها والتدخل النقاذ االرواح وحمايـة            . لوقف هذا المسلسل االجرامي   
ين العالقين على الحدود مع األردن او على الحدود مع سوريا بالعبور الـى منـاطق                الممتلكات والسماح للفلسطيني  
وتساءل اين دور الجامعة العربية وامينها العام عمرو موسى الذي لم نسمع موقفه من              . آمنة ومساعدتهم في محنتهم   

  .هذه الجريمة النكراء
 28/1/2007  الجديدةالحياة

  
  تصر فيما يحدث من فتنة إال العدو الصهيونيال من :رئيس بلدية جنين من معتقله .34

رسالة إلى أبناء الشعب " مجدو"وجه الدكتور حاتم جرار رئيس بلدية جنين من معتقله في سجن : رامي دعيبس
 إن ما يجري اآلن من الفتنة التي تحيق بالشعب الفلسطيني في مختلف مناطقه هاالفلسطيني في قطاع غزة أكد في

منتصر فيها إال العدو الصهيوني، الذي يقف موقف المتفرج الفرح، بما يجري من إراقة للدم بالضفة والقطاع، ال 
لم تكن البندقية في يوم من األيام هي وسيلة حل الخالفات الداخلية، واني : ، مضيفاً!!الفلسطيني بيد الفلسطيني

طاولة الحوار، لاللتقاء عند نقطة أدعو الحكومة والرئاسة وجميع قادة الفصائل وعقالء هذا الشعب للجلوس إلى 
يكف فيها الدم الفلسطيني عن اإلراقة دون وجه حق، وللتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة للوحدة الوطنية ومن 
مختلف الفصائل، حتى تخرج بالشعب الفلسطيني من أجواء الفتنة هذه، وااللتفاف على أهداف االحتالل وعمالئه 

  .من إثارة الفتنة
  27/1/2007 48عرب

  
  الشفاعمريون يحتجون على لوائح اإلتهام ضد المعتقلين في أعقاب مجزرة شفاعمرو .35

 عربياً 14تظاهر المئات من الشفاعمريين ظهر اليوم، السبت، احتجاجاً على نية الشرطة تقديم لوائح اتهام بحق 
 مجزرة شفاعمرو وراح ضحيتها من سكان مدينة شفاعمرو بتهمة عالقتهم بمقتل اإلرهابي ناتان زادة، الذي نفذ

وجاء أن عدداً كبيراً من أهالي شفاعمرو استجابوا لدعوة اللجنة الشعبية، التي تمثل كافة  .أربعة من سكان المدينة
وقد شارك في التظاهرة عدداً من  .القوى السياسية في المدينة، وشاركوا في تظاهرة اإلحتجاجات التي نظمت اليوم

  .كما شاركت قيادات قطرية من التجمع الوطني الديمقراطي. ة ومحمد بركة وحنا سويدأعضاء الكنيست زحالق
  27/1/2007 48عرب
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 جبهة صحافية ضد الفساد .36
طالبت مجموعة من الصحافيين الفلسطينيين بتشكيل جسم صحافي ضد الفساد يعمل على الحد من هذه الظاهرة 

 نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية جاء ذلك خالل اللقاء الذي. وتعزيز سيادة القانون
، في إطار مشروعتعزيز قدرات )أمان(ضمن عضويتها في االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة ) مفتاح(

والذي يهدف إلى تطوير دور اإلعالم في مواجهة الفساد وتطوير آليات لحماية . اإلعالميين على مكافحة الفساد
  .افيين ووسائل اإلعالم بما يضمن حرية التعبير، وتعزيز دور اإلعالم في منظومة النزاهة والشفافيةالصح

  28/1/2007البيان 
  

  تراجع المخاوف من ترحيل جراح قلب من الضفة الغربية .37
قال جراح قلب الماني من اصل فلسطيني عمل في الضفة الغربية المحتلة لسنوات يوم السبت ان اسرائيل هـددت                   

وعمل ضرغام أبو رمضان وهـو أحـد         .بترحيله لكن اسرائيل قالت انه يمكن ان يبقى بمجرد ان يطلب تصريحا           
جراحي القلب المفتوح وعددهم قليل في الضفة الغربية وقطاع غزة في مستشفيات محلية على مدى سنوات وكـان       

م السبت انه احتجز الكثر من يوم في مطار         وقال ابو رمضان يو    .يتنقل بتأشيرة سياحية اسرائيلية على جواز سفره      
وافاد مسؤول اسرائيلي انـه      .بن جوريون قبل ان تسمح السلطات االسرائيلية بتمديد تأشيرته السياحية لمدة اسبوع           

وقال شلومو درور المتحدث باسـم       .تم ابالغ ابو رمضان قبل ثالثة اشهر بأن يتقدم بطلب للحصول على تصريح            
  ." قلنا له تقدم بطلب تصريح عمل وستحصل عليه فورا"ائيلية وزارة الدفاع االسر

  28/1/2007رويترز 
  

  نصراهللا ينفذ سياسة خامنئي: الطفيلي .38
الشيخ صبحي الطفيلي عن صمته في مؤتمر صحافي عقده في " حزب اهللا"خرج االمين العام السابق لـ :بعلبك

ينفذ سياسة مرشد "ن امينه العام السيد حسن نصراهللا بعلبك امس وحمل على سياسة الحزب داخليا واقليميا وقال ا
 .وحضر حشد إعالمي الفت، خصوصا من التلفزة". الجمهورية االسالمية في ايران علي خامنئي كاملة في لبنان

اوجه خطابي الى كل لبناني، وال ازال احرص على وحدة الصف وحاضرا على وحدة الكلمة بين : "وقال الطفيلي
اؤكد الحرص على وحدة الكلمة في ما نحن فيه من خطر حرب مذهبية سنية شيعية، والحرص على . كل المسلمين

منعها، والعمل على عدم استمرارها وعدم وقوعها، والحرص على االستعانة بالجميع ليعودوا الى رشدهم، وانصح 
ومع تحرير . أنا مع الحربفقال، أما في شأن سالح المقاومة،  .لهم بذلك، وهذا ما سأطلب الجميع بأن يفعلوه

ما كان بدنا هيك يصير، ولو كنت أعلم أنهم "القدس، ومع كل انسان يرمي حجراً على اسرائيل، وال داعي لعبارة 
  ".سيردوا لما فعلت ذلك

  28/1/2007النهار اللبنانية 
  

  في محلة تعمير عين الحلوة االمور تحت السيطرة:  لبنانيمصدر عسكري .39
 جند الشام عيارات نارية في الهواء في منطقة انتشار الجيش في محلة تعمير عين الحلوة اطلق امس مسلحون من

في صيدا، احتجاجا على عدم تمكنهم من التوجه الى منازلهم وزيارة عائالتهم في المنطقة، ومطالبين بتعويضهم 
ة اخرى، زار وفد من لجنة من جه. بيوتهم، النهم يريدون اخالءها، علما ان عددها ال يتجاوز عدد اصابع اليد
والقوى " قوى التحالف الوطني الفلسطيني"المتابعة الفلسطينية التي تضم ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية و

االسالمية، مدير المخابرات في الجيش في صيدا والجنوب العقيد عباس ابرهيم في مكتبه في ثكنة محمد زغيب في 
وفد شكر للجيش خطة انتشاره في المنطقة، وأثنى على كلمة قائد الجيش العماد ال"وقال مصدر مطلع ان . صيدا

الوفد ابدى االستعداد للقيام بكل ما "، مشيرا الى ان "ميشال سليمان خالل تفقده اخيرا القوة العسكرية المنتشرة هناك
التي ال تزال قائمة، خصوصا في يلزم، من اجل تثبيت االمن واالستقرار في المنطقة، والمساعدة في تذليل العقبات 

، )الشارع التحتاني(المحلة المجاورة لنقاط انتشارالجيش والقريبة من مخيم الطوارىء ومدخل عين الحلوة الشمالي 
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االمور تحت "وأكد مصدر عسكري رفيع المستوى ان ". حيث عناصر عصبة االنصار االسالمية وجند الشام
هناك متابعة دقيقة لبعض المسلحين الذين يحاولون القيام "، مشددا على ان "مالسيطرة، والوضع يتحسن يوما بعد يو

  ".بأعمال استفزازية او ما شابه
  28/1/2007النهار اللبنانية 

  
 الجماعة اإلسالمية طالبت السنيورة بإطالق موقوفيها .40

ا، تقول إنهم اعتقلوا قبـل      دعت الجماعة االسالمية في لبنان رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الى إطالق موقوفين له            
وقال النائب السابق أسعد هرمـوش      . »اسبوع وتعرضوا لالهانة، منددة بما اعتبرته صيف وشتاء فوق سقف واحد          

ان الحدود لالنقسام الطائفي والمذهبي الذي لطالما حذرنا منه ودعونا الى           «بعد لقائه السنيورة مع وفد من الجماعة        
الة اجماع وطني شامل وليس الى حالة توظيف سياسي في الداخل او تسخير طائفي              تفاديه وإيصال المقاومة الى ح    

ان هذه الحالة تعرضت في االسبوع الماضي لهجمة جديدة في البقاع الغربي والعرقوب حيث سـمعتم                . او مذهبي 
  .»عن دهم ألحد مواقع العمل المقاوم الذي يعود الى الجماعة اإلسالمية

  28/1/2007الشرق األوسط 
  

 بالونات اسرائيلية تسمم سكان الجنوب .41
اعتداء اسرائيلي جديد شهده جنوب لبنان امس تمثل بإلقاء الطائرات االسرائيلية :  رئيفة المالح،جنوب لبنان

 بحاالت اعياء ثالثة أشخاصلبالونات حرارية تحتوي على مواد سامة تصيب من يستنشقها مما أدى الى اصابة 
وقد تدخل الجيش اللبناني عبر قوة .  الفوقا، وقد تم نقلهم الى مستشفى النبطية الحكوميواستفراغ في بلدة النبطية

  .من فوج الهندسة سريعاً حيث عمل على تفجير هذه البالونات محذراً السكان من االقتراب او مسها
  28/1/2007عكاظ 

  
   األزرقللخط خرقاً إسرائيلياً 12 .42

لداخلية استغل الجيش اإلسرائيلي الوضع وعمد إلى إقامة مواقع صغيرة ما في ظل انشغال لبنان بأزماته السياسية ا
 على طول السياج 12بين السياج الحدودي والخط األزرق المتفق عليه مع األمم المتحدة تجاوز عددها الـ 

طيران فإن ال،  وبالتوازي مع هذه الخروقات،الحدودي الشائك الممتد من الناقورة غرباً وحتى جبل الشيخ شرقا
في الجنوب '' يونيفل''اإلسرائيلي واصل انتهاكه شبه اليومي لألجواء اللبنانية، بالرغم من معارضة ورفض قوات 

  .واحتجاجات الحكومة اللبنانية في هذا المجال
  28/1/2007اإلتحاد اإلماراتية 

  
 مصر طلبت ثالث نقاط من الفلسطينيين لفك الحصار وتشكيل حكومة وحدة وطنية .43

أكد السفير محمد بسيوني رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الـشورى المـصري ان              : سيد عبدالعال ،  ةالقاهر
مصر ال تهتم كثيرا بمكان االعالن عن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لكن مصر تريد من الحكومة القادمة ان                  

رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، واضـاف  تلبي مطالب اللجنة الرباعية حتى يمكن للحكومة الفلسطينية القادمة   
وحذر السفير بـسيوني مـن ان االقتتـال الـداخلي     . ان تشكيل الحكومة ليس هدفا في حد ذاته كما يتخيل البعض    

الفلسطيني ووقف الحوار الفلسطيني الفلسطيني قد يؤدي الى انهيار المشروع الفلسطيني واقامة الدولة الفلـسطينية               
ف ان التهدئة هي الحل الوحيد لإلسراع في تنفيذ المشروع الفلسطيني ألنه بدون التهدئة لن             وعاصمتها القدس واضا  

تجلس اسرائيل على طاولة المفاوضات، كما ان االقتتال الداخلي سيحول دون تشكيل رؤيـة فلـسطينية موحـدة                  
ما ان الدول الراعية لعملية     للتفاوض مع االسرائيليين وقال ان اسرائيل تطالب بالتهدئة واالمن كشرط للمفاوضات ك           

واشار السفير محمد بـسيوني     . السالم ال يمكن ان تستأنف المفاوضات في ظل الصراع الحالي بين حماس و فتح             
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الى ان مصر طالبت الفلسطينيين بثالث مطالب رئيسية حتى يمكن فك الحصار وتشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة                   
 : وهي

لسطيني من الداخل من خالل اعادة بناء منظمة التحرير الفلـسطينية           وحدة الصف الفلسطيني وترتيب البيت الف      .1
 . ووقف االقتتال الداخلي بين حماس وفتح

 . استقاللية اقرار الفلسطيني واالبتعاد عن االنخراط والتبعية للدول واالنظمة الخارجية .2
 .  المستحيلالواقعية بمعنى ان يعي الفلسطينيون الواقع والتعاطي مع الممكن وذم السعي وراء .3

من ناحية اخرى ذكر مصدر عربي بالقاهرة لعكاظ ان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية سوف تعلن من القـاهرة                  
وقـال ان   . بحضور عدد من الدول العربية ليكونوا شهودا على هذه الحكومة لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني              

ر عليه حتى تشارك العرب معها في اإلعـالن عـن           هذا الطلب توافق عليه حماس وفتح لكن حماس هي التي تص          
وأضاف المـصدر ان الـدول االخـرى        . هذه الحكومة القادمة بحيث ال يكون هناك أي عقوبات أمام فك الحصار           

الفاعلة في عملية السالم ال تعترض على اعالن الحكومة الوطنية من القاهرة، لكن موعـد اإلعـالن عـن هـذه                     
أعتقد ان المشكالت العالقة بين حماس وفتح سوف تستغرق وقتا          : وقال. ك فيه كثيرا  الحكومة نهاية هذا الشهر شك    

وأكد المصدر ان مشكلة وزارة الداخلية وخطاب التكليف والتعامل مع إسرائيل هي ابرز الملفـات               . أكبر من ذلك    
  .يني في قطاع غزةالعالقة حتى اآلن مؤكدا ان هذه األمور سيتم حسمها من خالل لجنة الحوار الوطني الفلسط

  28/1/2007عكاظ 
  

  قوى إقليمية وراء التصعيد في األراضي الفلسطينية: مصر .44
 اتهم مصدر مصري موثوق به  قوى إقليمية بلعب دور خطير في الساحة الفلـسطينية                : جيهان الحسيني  -القاهرة  

نية والذي يـدفع الـثمن هـو        وقال المصدر للحياة هذه القوى غير مكترثة بالمصلحة الفلسطي        . تسعى إلى توتيرها  
وحدد كال من إيران وإسرائيل اللتين تعمالن على خلق أجواء تمهد لحرب أهلية مـن خـالل                 . الشعب الفلسطيني 

أدواتهما، موضحاً أن إيران تسعى لخلق أزمات في المنطقة في كل من لبنـان والعـراق وفلـسطين مـن أجـل                      
مفاتيح الحل في يدها وأنها كقوة إقليمية في المنطقـة ال يمكـن             مصلحتها، وأنها ترسل رسائل إلى األميركيين بأن        

 -مشدداً على أن إسرائيل وإيران تعمالن على إفشال أي مشروع تفاوضي من خالل صـدام فلـسطيني                  ،  تجاهلها
 هناك أيد إسرائيلية وراء الفتنة التي تجري حالياً، وشدد على أن حركة حماس لو كان لديها النية                 : وقال. فلسطيني

: لتوقيع اتفاق مع حركة فتح لوقعته خالل اللقاء الذي جمع بين عباس ومشعل في دمشق االسبوع الماضي، متسائالً                 
هل بإمكان اسماعيل هنية وقيادات حماس فى غزة أن يحلوا وهل يملكون اتخاذ القرار تجاه قضية معينة إذا كـان                    

  .فالقرار يأتي من دمشقال أحد منهم يمكنه أن يحل : مشعل متعنتاً تجاهها؟، وزاد
وحول ما يتردد عن جهود ووساطات حالياً من أجل استئناف المفاوضات وحلحلة الجمود الحـالي فـي العمليـة                   

ما يتحدث ايهود أولمرت في هذا الصدد كالم نظري، مشيراً إلى أن اإلسرائيليين يربطون استئناف             : السلمية، أجاب 
إن : وقال المصدر  .ق الجندي اإلسرائيلي االسير في غزة غلعاد شاليت       المسار التفاوضي والتحرك السياسي بإطال    

مشيرا في هذا الصدد     مصر تسعى إلى استئناف العملية السلمية من خالل اتصاالتها مع القوى الدولية واالقليمية،              
 وأوضـح أن    .إلى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها مدير االستخبارات عمر سليمان إلى واشنطن االسبوع المقبـل              

وأوضـح أن سـليمان سـيحض        . القضية الفلسطينية ستكون على رأس أجندة محادثاته مع المـسؤولين هنـاك           
األميركيين على دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب الذي ال يمثـل                

تطالب بااللتزام باالتفاقات الموقعـة مـع الجانـب      فصيالً بعينه بل يمثل كل الفلسطينيين باعتباره شخصية معتدلة          
وحول ما يتردد عن اتصاالت لحركة حماس مع أوروبيين وأميركيين لطرح مبادرة سـالم جديـدة،                 .اإلسرائيلي

أجاب أن حماس غير معنية بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حالياً، إذ أنها مرتبطة مع قوى أخرى في المنطقة ولن                    
  . هذا االتجاه إال بعد التنسيق مع هذه القوىتتخذ أي خطوة في

  28/1/2007 الحياة
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  الجامعة العربية ترفض االقتتال بين الفصائل الفلسطينية .45
عبرت الجامعة العربية عن األسف واالستياء لما تشهده الساحة الفلسطينية من عمليات قتل وخطف متبادلة تنـذر                 

إن األمين العـام واألمانـة العامـة        :  للجامعة السفير هشام يوسف    وقال رئيس مكتب األمين العام    . بأوخم العواقب 
يجريان اتصاالتهما على مدار الساعة مع القوى السياسية الفلسطينية كافة بغية وضع حد فـوري إلراقـة الـدماء                   

ال يعقـل وال يقبـل أن تنـشغل الفـصائل           : وأضـاف . وإنهاء عمليات الخطف والقتل واستئناف الحوار الوطني      
ينية عن تحرير األرض المحتلة باالنغماس في اقتتال داخلي يصب في النهاية في صـالح قـوى االحـتالل         الفلسط

اإلسرائيلية التي تسلب أبناء الشعب الفلسطيني حقوقه وتعمل على تغييب قضية االحتالل مستغلة ما تشهده الساحة                
رئيسي جراء هذه المواجهات ألن هذا يمثل       الفلسطينية من خالفات، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني هو الخاسر ال          

وطالب األطراف كافة بمعالجة خالفاتها من خـالل        . إهانة لتضحيات قدمتها األجيال الفلسطينية والعربية المتتالية      
وعبر عن استعداد الجامعة للمساعدة في أي       . الحوار وأن تكون إراقة الدم الفلسطيني خطا أحمر فوق أية مهاترات          

  . أجل تحقيق الوفاق الوطني الفلسطينيجهود تبذل من
  28/1/2007 الحياة

  
 منظمة المؤتمر االسالمي تناشد فتح وحماس االلتزام بحرمة الدم الفلسطيني .46

بعـد  " االلتزام بحرمة الدم الفلسطيني   "حثت منظمة المؤتمر االسالمي الفلسطينيين على استئناف الحوار وناشدتهم          
واصدر االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي اكمـل الـدين           .تي فتح وحماس  تجدد المواجهات الدامية بين حرك    

للعودة الـى طاولـة الحـوار       "للمواجهات بين الفلسطينيين ودعا قادتهم      " اسفه"احسان اوغلي بيانا اعرب فيه عن       
صف الفلسطيني  اهمية توحيد ال  "واكد على    ".الوطني لحل الخالفات الداخلية واالسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية        

وان تنصب جميع الجهود الفلسطينية نحو فك الحصار الدولي عن الشعب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية على                
 ".كامل التراب الفلسطيني

  28/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  

 القادة الفلسطينيون مسؤولون عن إراقة دم مواطنيهم: إخوان مصر .47
مسلمين في مصر القادة الفلسطينيين لكافة الحركات امس، مـسؤولية إراقـة دم              حملت جماعة االخوان ال    :ا ف ب  

اننـا لنحمـل كافـة المـسؤولين     "وقال المرشد العام محمد مهدي عاكف في بيان   .مواطنيهم في مواجهات داخلية   
وتـابع   ".لوالزعماء الفلسطينيين مسؤولية ما يحدث ونعلق الدماء المسفوكة في رقابهم، ال نفرق بين فصيل وفصي              

، في اشارة الـى     "ان كل السلطات والمناصب ال تساوي قطرة دم وال حتى قالمة ظفر اي مجاهد فلسطيني              "البيان  
... لقد سبق ان ناشدنا واتصلنا بقـادة الحـركتين        "واضاف عاكف    .الصراع على السلطة بين حركتي حماس وفتح      

ط فيها قتلى وجرحى ممـا يـدل علـى ان هنـاك             وسمعنا منهم كالما طيبا مسؤوال ورغم ذلك تقع صدامات يسق         
مجموعات تنفذ مخططات اميركية صهيونية فضحتها اجهزة االعالم تهـدف الـى اشـعال حـرب اهليـة بـين                    

ولذلك فنحن نطالب الجميع ان يطردوا دعاة الفتنة وعمالء االستعمار ولو كانوا من صـفوفهم               "وبين   ".الفلسطينيين
على السلطة والحكومة ان تتصرفا من منطلـق انهمـا سـلطة وحكومـة كافـة                و... بل ان يقدموهم الى القضاء    

ان قلوبنا لتنفطر وتنزف حسرة وأسى على من سقطوا قتلى وجرحى في اشـتباكات              "واضاف البيان    ".الفلسطينيين
 ".االمس بين مسلحي فتح وحماس

  28/1/2007الغد األردنية 
  

  على رئيسه بالمشبوهالحزب اإلسالمي العراقي يصف بيانا لفتح يتهجم  .48
وصف الحزب اإلسالمي العراقي، تصريحات نسبت لحركة فتح في األردن، تهجمت فيهـا علـى رئـيس                  :بغداد

جاء ذلك فـي     ".قلة من المتهورين  "الحزب، طارق الهاشمي، بالمشبوهة، متمنيا أن ال تضع الحركة مصيرها، بيد            
هجمت فيه على طارق الهاشمي واصفة إياه بالعصابات        معرض رد الحزب اإلسالمي على بيان لفتح في األردن، ت         
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وأبـدى الحـزب     .المجرمة في معرض استنكار فتح لعمليات القتل التي يتعرض لها الفلسطينيون فـي العـراق              
وأوضح البيان أن الحزب اإلسالمي كانت له مواقف ثابتة          اإلسالمي في بيان له، استغرابه لمثل هذه التصريحات،       

واعتبر  . عن الفلسطينيين الذين أصبحوا أهدافا ألعداء األمة، منذ أن قامت الحرب على العراق             وراسخة في الدفاع  
حرجاً لمنظمة فتح بـدالً     "الحزب اإلسالمي تصريحات يونس الرجوب، بأنها غير مسؤولة ومشبوهة، مما سيسبب            

طينية، وال يـسعنا هنـا إال أن        من أن يعمل على تقويتها في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الساحة الفلس              
إننا نعتب على   "وأضاف البيان   ". ندعو جميع األطراف إلى الوحدة والتسامح وتوجيه جهودهم ضد العدو المشترك          

األخوة في قيادة فتح على هذا الفلتان في التصريحات وإطالق التهديدات التي ال ترقى إلـى أي مـدى مقبـول أو              
بيد قلة قليلة من المتهورين الذين ال يحسنون حساب األمور أو التعامل مـع              معقول، ونرجو أن ال تضع مصيرها       

  ."الشخصيات الوطنية المخلصة
  27/1/2007 قدس برس

  
  الهالل اإلماراتي يؤكد مضيه في إنشاء مشاريعه بغزة على الرغم من الظروف السائدة .49

شاريع اإلنسانية التي أطلقها الهالل خـالل        أكد مسؤول في هيئة الهالل األحمر في دولة اإلمارات، أن الم           :أبوظبي
السنوات الماضية في مناطق السلطة الفلسطينية، تمضي وفق ما هو مخطط لها، مشددا على أن األحداث الجاريـة                  

وأضاف المسؤول في تصريحات لقدس برس من أبـوظبي، أن           .في قطاع غزة لن تؤثر على إكمال تلك المشاريع        
ع اإلنسانية للهالل األحمر اإلماراتي وضعت عددا من خطط الطـوارئ التـي تـسمح               الطواقم العاملة في المشاري   

وأن تحد قدر المستطاع من المعوقات التي تنشأ عـن تراجـع            "باستمرار العمل على الرغم من الظروف السائدة،        
ـ                ". األوضاع األمنية  ارج وكشف المسؤول، الذي فضل عدم اإلشارة إلى اسمه، عن أن هناك قـوى فلـسطينية خ

فرض سيطرة ما على عـدد مـن        "الحكومة الحالية مارست ضغوطا على ممثلي الهالل األحمر في غزة لغرض            
لـم يـتم    "، إال أن المسؤول أكد علـى أنـه          "ومحاولة إسكان عائالت يقومون هم باختيارها     .. المشاريع اإلسكانية 

وبعدها عن  "اريع الهالل األحمر اإلماراتي     ، مشددا في الوقت ذاته على البعد اإلنساني لمش        "الرضوخ لطلبات هؤالء  
  ".الصراعات المحلية السائدة

  27/1/2007 قدس برس
  

  الدولة العبرية ال تعنينا: حاخام اليمن يؤكد .50
شن كبير حاخامات يهود اليمن يعيش بن يحيى يعـيش هجومـاً عنيفـاً علـى وزارة                 :  أبو بكر عبداهللا   -صنعاء  

نوعه، على خلفية الحرب اإلعالمية بين صـنعاء وتـل ابيـب فـي اعقـاب                الخارجية اإلسرائيلية هو األول من      
اإلتهامات اإلسرائيلية لصنعاء باضطهاد أبناء الطائفة اليهودية اليمنية، غداة المواجهات بين اليهود من أصول يمنية               

الحـوثي فـي    الذي يقوده يحيى الحوثي نجل رجل الدين الشيعي بدر الدين           " الشباب المؤمن "وجماعات من تنظيم    
نحن من أبناء الشعب اليمنـي      : "وطالب الحاخام إسرائيل بعدم التدخل في شؤونهم، وقال        .محافظة صعدة الشمالية  

ال عالقة إلسرائيل بنـا     ... ونعيش تحت راية دولة وحكومة اسمها اليمن وال تعنينا إسرائيل وتصريحاتها في شيء            
وقللـت  . ا، خصوصا أننا نعيش حياتنا الطبيعية وديانتنا بكل حرية        وال عالقة لنا بها وال يحق لها التدخل في شؤونن         

الحكومة اليمنية شأن تصريحات الناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية عن تهديدات تستهدف األقليـة اليهوديـة فـي                 
ليمني أبناء الطائفة اليهودية مواطنون يمنيون وحمايتهم ضمن القانون والدستور ا         "وقال مسؤول حكومي إن     . اليمن

الحكومة اليمنية ال تفرط في حقوقهم وهم يمارسون حياتهم وطقوسهم الدينية           "، مشيراً إلى أن     "وليس من خارج البلد   
بحرية مطلقة ولديهم المعابد والمدارس العبرية التي يدرس فيها أبناؤهم، كما أن الحكومة قدمت وال تـزال تقـدم                   

وأعلـن محـافظ صـعدة       ".اً بوئام ومحبة مع سائر أبناء الوطن      إليهم كل التسهيالت والحاجات، وهم يعيشون سوي      
بـدوره، نفـى     .العميد يحيى الشامي أن ترتيبات تتخذ إلعادة أبناء الطائفة اليهودية إلى ديارهم وإحاطتهم بالحماية             

 ووالـده   الذي يتزعمه يحيى الحوثي المقيم في أوروبا منذ احداث التمرد التي قادها شـقيقه             " الشباب المؤمن "تنظيم  
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العام قبل الماضي في محافظة صعدة، أن يكون التنظيم وجه رسائل تهديد الى اليهود في محافظة صعدة تطـالبهم                   
  .بالرحيل

  28/1/2007النهار اللبنانية 
  

 خاتمي ينفي إجراء مقابلة مع صحيفة اسرائيلية .51
منتدى االقتصادي العالمي، ان يكون     نفى الرئيس االيراني السابق محمد خاتمي الموجود في دافوس للمشاركة في ال           

 .اجرى مقابلة مع صحيفة يديعوت احرونوت، كما اعلن المتحدث باسمه محمد علي ابطحي مساء أول من أمـس                 
، "لم أمنح اي مقابلة الي صحيفة اسرائيلية والتصريحات التي نسبت الـي خاطئـة             "وقال خاتمي بحسب المتحدث     

 ".بدسائس وسائل االعالم االسرائيلية "مشيرا ابطحي إلى أن الرئيس خاتمي ندد
  28/1/2007الغد األردنية 

  
  االراضي الفلسطينية تعلن عن احباط عمليات تسلل الى السلطات المصرية .52

 كان ينوي الـدخول     ،اعتقلت السلطات المصرية السبت شابا    : ب.ف. ا نقالً عن  28/1/2007 الشرق األوسط    قالت
 مـن   الـشاب وأوضـح المـصدر ان      . ة انتحارية، كما افادت اجهزة االمـن      الى االراضي الفلسطينية لتنفيذ عملي    

االسكندرية ترك رسالة لعائلته يقول فيها انه يتوجه الى االراضي الفلسطينية عبر الحدود برفح المـصرية لتنفيـذ                  
  . عملية انتحارية بعد االنضمام للمقاومة الفلسطينية

 مصريين  4 االمن المصرية احبطت امس، محاولة تسلل قام بها          قوات أن   28/1/2007اإلتحاد اإلماراتية    وأوردت
الى اسرائيل عبر الحدود الدولية، وقد تم ضبطهم اثناء محاولتهم التسلل عبر احدى النقاط الحدودية الدوليـة بـين                   

  .مصر واسرائيل في منطقة جنوب رفح، وتم احالتهم الى جهات التحقيق
  

   في الشرق االوسطالمانيا واالردن يدعوان لدفع السالم .53
دعت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لالتحاد االوروبي واالردن المجتمع الدولي يوم السبت للعمل معـا                : برلين

وقالت المستشارة أنجيال ميركل ان اجتماع الرباعيـة         .الحياء عملية السالم المتعثرة بين االسرائيليين والفلسطينيين      
وقالت للصحفيين في أعقاب اجتماع     . لثاني من فبراير شباط يوفر فرصة لتحقيق تقدم       الذي سيعقد في واشنطن في ا     

 .مع العاهل االردني انها تعتقد أن طرفي الصراع المستمر منذ عقود يبذالن جهدا وأن الدول العربية مساندة أيضا                 
كون هناك فرصـة االن اذا      يتعين أن نحاول بأقصى ما نستطيع وقد اتفقنا على أنه من الممكن أن ت             "وقالت ميركل   

وقال عبد اهللا انه يتعين استغالل هذه الفرصة لدفع السالم في الشرق االوسط مضيفا               ".تضافرت كل الجهود الدولية   
وسوف تتوجه ميركل الى المنطقة فـي االيـام          .ان هناك اجماعا في االراء بشأن عواقب عدم التوصل الى سالم          

  .القادمة
  27/1/2007رويترز 

  
   اليوناني يتظاهر دعماً للفلسطينيين اليسار .54

 شخص أمس في اثينا تلبية لدعوة عدد من المنظمات اليسارية للتعبير عن دعمهم لكفاح الشعب                300تظاهر حوالى   
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي مسؤوالن عـن       "ورفعت في التظاهرة الفتات كتبت عليها عبارات        . الفلسطيني

وبعد تجمـع فـي     ". ال للحرب الدائمة  "لتخرج القوى االمبريالية من الشرق األوسط و      "و" يينالمجزرة بحق الفلسطين  
احدى الساحات المركزية قرب سفارة الواليات المتحدة في العاصمة اليونانية، سار المتظاهرون حتـى الـسفارة                

  .اإلسرائيلية
  28/1/2007الخليج اإلماراتية 
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  خضم الحرب العالمية الرابعةنحن اليوم في: رئيس سي آي إي األسبق .55
 ان العالم اليوم في خضم ،اعتبر جيمس وولسي الرئيس االسبق لوكالة سي آي إي: الترجمة،جوزيف حرب

اذا كان زميلي اليوت كوهين االستاذ في جامعة جونز هوبكنز  :وقال لمجلة ديرشبيجل. الحرب العالمية الرابعة
المية الثالثة فإنني اعتبر انه علينا النظر الى الحرب الجارية حالياً ضد وصف الحرب الباردة بأنها كانت الحرب الع
ان والية الفقيه في ايران هي حركة عقائدية شمولية، ترتكز في : وقال .االرهاب على انها الحرب العالمية الرابعة

المتشددين تشكل وأكد ان هزيمة  .روحيتها وليس في سياستها فحسب، على تدمير الواليات المتحدة واسرائيل
 . التحدي األكبر في عصرنا هذا، تماماً كما كانت في السابق هزيمة النازية وهزيمة الشيوعية

  28/1/2007عكاظ 
  

 تصعيد مفاجئ أم طريق التفافي حول حكومة الوحدة؟ .56
 عريب الرنتاوي

لفصيالن، مندفعين ثمة ما يدعو للريبة والشك في جولة التصعيد األخيرة بين حركتي فتح وحماس، فقد كان ا
 مشعل في دمشق، يضعان اللمسات األخيرة على حكومة الوحدة الوطنية، فإذا -بالنتائج اإليجابية الجتماع عباس 

باألرض تخرج أثقالها من تحت أقدام المتحاورين، وتبدد المناخات اإليجابية التي خيمت فوق قطاع غزة والضفة 
فعل المؤشرات اإليجابية الصادرة عن اجتماع دمشق، أو بسبب تراجع الغربية خالل األسبوعين الماضيين، إن ب

 . حدة المواجهة والتصفيات واالغتياالت المتبادلة
ما الذي حصل فعال؟ وكيف انتقلنا من هذا المناخ المواتي إلى زرع العبوات الجانبية واالختطافات المتبادلة 

ية عن هذا التدهور المباشر، الذي أريد به تعليق الحوار ومحاصرة منازل ناشطين كبار؟ أي فريق يتحمل المسؤول
حتى إشعار آخر، وربما الحيلولة دون التئام موائده من جديد، وإحباط مسعى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإبقاء 

 . الحال الفلسطيني على حاله
ومن بدأه، وأين اتخذت لسنا على بينة من مختلف التفاصيل، واألرجح أننا لن نعرف كيف بدأ مسلسل التفجير 

قرارات التصعيد ومن اتخذها، لكن ما نحن على يقين حياله، أن الحقيقة مبثوثة في بيانات الشجب والتهديد 
اإلنقالبيين المبثوثين في أوساط فتح والسلطة : المتبادلة، والمسؤولية تقع على كاهل األقصويين في كال المعسكرين

والتكفيريين المبثوثين في ..  اإلدارة على محور الشر الممتد حتى غزةالذين تطربهم تصريحات رايس وتحريض
حماس، والذين يبدو خطابهم السياسي أقرب ما يكون للسلفية الجهادية، منه إلى الخطاب اإلخواني المعروف، 

وا مع أولئك الذين بدأوا تجربة حماس في السلطة بل واستبقوها بمحاوالتهم فرض الشريعة بقوة السالح، وائتلف
قاعدة الجهاد وسيوف الحق وغيرها من المسميات التي ال تكف عن إعالن  ولم يميزوا أنفسهم عن" جيش اإلسالم"

 .مسؤوليتها عن ضرب هذا المنتجع والتهديد بقتل ذاك المسئول
خفاء نحن أمام طابور خامس ينشط بقوة، نقولها هكذا ببساطة، وبعيدا عن أسلوب تجهيل الفاعل المتّبع عادة إل

المسئولين الحقيقيين عن جرائم مماثلة، ال لشيء إال ألننا ندرك بان الجسم الرئيس في حركتي فتح وحماس، قادة 
وقواعد، أبعد ما يكون عن هذا الخط التصعيدي، وألننا بحسابات السياسة والعقل، نقرأ بتفاؤل صفحات التقارب 

ق العالقة ما بين قيادتي فتح وحماس، لنفاجأ بهذا التصعيد، بين الرئاسة والحكومة، واالنفراجات التي الحت في أف
 . وبتزامنه المدروس مع تصعيد مماثل في لبنان، بلغ حد استدعاء القناصة واستحضار تجربة القتل على الهوية

وإزاء وضع كهذا، فإن أسوأ ما يمكن أن ينقاد إليه الفصيالن الرئيسان هو الخضوع ألجندة تياري التفجير 
فير، فالرد على التصعيد يكون بتسريع الحوار واالنضباط ألجندته ورزنامته، والوصول إلى توافق وطني والتك

فلسطيني حول حكومة الوحدة أو أي خيار توافقي آخر، هو الكفيل بنزع فتيل االنفجار والتفجير، وهو الوسيلة 
 . األطراف وإحباط مراميها البشعةلمحاصرة االنقالبيين والتكفيريين وهو الطريق لتجفيف مصادر قوة هذا 

نريد للعقالء في فتح وحماس، ونريد للتيار الوطني الفلسطيني الثالث، وللمجتمع المدني والسياسي الفلسطيني، نريد 
من هذه األطراف جميعها أن تنهض بأعباء المرحلة الصعبة الراهنة، وأن تدفع باتجاه الوفاق والتوافق، وأن تقطع 
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على حد سواء، فمستقبل القضية الفلسطينية " أمراء الحرب وفقهاء الظالم"التي ينطق بها " ترياتالعن"الطرق على 
 .يرتسم اليوم في شوارع غزة وأزقة رفح

  28/1/2007الدستور 
  

  وبعدين معاكم؟: الى حماس وفتح .57
 مازن حماد 

مد هللا وألف الحمد هللا ان حتى االن ما زال الوضع تحت السيطرة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة، الح
الحرب االهلية لم تقع بعد، فال بأس من عشرة او عشرين قتيالً وسبعة او ثمانية أمثالهم من الجرحى كل شهر او 
حتى كل اسبوع، وال بأس من قتل طفل عمره سنتان ظناً من قاتليه ان السيارة التي أقلته كانت تحمل مسلحين من 

 الفريق اآلخر،
 الحمد هللا ان الفلسطينيين يتقنون الحوار بالرصاص ويتحكمون بالطلقات عدداً وعياراً، والحمد له الحمد هللا وألف

تعالى انهم لم يصلوا بعد الى المرحلة العراقية حيث السيارات الناسفة التي تقتل في اليوم الواحد مائة عراقي، 
 هلية،ويقال حتى هذه اللحظة ان العراق لم يصل بعد الى مستوى الحرب اال

الحمد هللا ثم الحمد هللا ان أهلنا في الضفة وغزة لم يستخدموا اآلر بي جي وال االسلحة الجرثومية، ولم يشْك احد 
منهم االخر الى مجلس االمن الدولي، وحتى عندما يطلقون النار على القارب الوحيد الذي يحملهم فانهم يحرصون 

 على اال يغرق دفعة واحدة،
وخصوصاً خير حماس وفتح عندما يسارع كل منهما بعد كل معركة بسيطة وبعد دفن قتلى كثَّر اهللا خيرهم 

االشتباكات المحلية المؤسفة، الى استدعاء لجنة تحقيق ولجنة متابعة ولجنة حوار، اما عندما تشتد المعارك ويسقط 
 النهم يحافظون على شعرة في يوم واحد فيعلقون الحوار وال يقطعونه كما يفعل غيرهم في مثل هذه الظروف، 15

 معاوية رغم ان معاوية نفسه كما نتصور كان سيشد شعره لو لم يزل على قيد الحياة،
لن نحمل اسرائيل مسؤولية هذا االنسداد السياسي، مع انها ليست سعيدة فحسب بما يحدث من اقتتال بين 

ور احداً منهم وال حتى محمود عباس ذاته، اال الفلسطينيين، لكنها تقول ببراءة الذئب حين يحرس الغنم إنها لن تحا
وهم يعرفون، اي الفلسطينيين، بل ان كل واحد منهم يعرف، ان لدى اسرائيل الف طريقة . بعد ان يسووا خالفاتهم

 .وهي بالتأكيد تستطيع.. لصب الزيت على النار او االمتناع عن إطفائها اذا استطاعت
على " مباركة"د عباس وخالد مشعل في دمشق االسبوع الماضي ان هذه خطوة قلنا وليتنا لم نقل بعد اجتماع محمو

طريق التسوية ليس مع اسرائيل، ولكن بين الفلسطينيين والفلسطينيين، واذا بالرصاص يزغرد ليس في وداع 
 .شهيد، وانما في الرد على لقاء دمشق بخمس عشرة جثة

، لكنها بنظرنا بسيطة وصغيرة وقابلة للحل في جلسة قد تكون المشكلة كبيرة في نظركم، نقصد فتح وحماس
 .ال نريد ان نصطف مع احد منهما او ان نلوم احداً على حساب احد فاللوم موجه الى كليهما بالتساوي. واحدة

 وعندما اندلعت المعارك، كان السبب المباشر لغماً فتحاوياً كما يقال، انفجر في عربة تابعة للقوة التنفيذية التابعة
لوزير الداخلية سعيد صيام فقتل احد اعضاء حماس، اما الناطق بلسان حركة فتح فقد تساءل بمرارة عن كيفية 

 نجاح الحوار الوطني مع حماس وهناك قنبلة تحت الطاولة،
تعلموا من الدولة العبرية كيف يجلس متدينوها . تعلموا من اسرائيل وتذكروا انكم خاضعون جميعاً لقوة احتالل

انيوها وعنصريوها ومعتدلوها ومتطرفوها وملحدوها تحت سقف برلمان واحد ويخرجون دائماً بصيغة وعلم
وتذكروا انكم كيان غير سيد، خبزكم ونفطكم وقروشكم تأتي من اسرائيل . ديمقراطية وبقرارات تحددها االكثرية

 .وال يصرف شيء او يصل شيء اال باذنها
 قدر اهللا حرباً اهلية جديدة، أهون من ان تقتتلوا انتم ايها الفلسطينيون، ليس فقط وحتى اقتتال اللبنانيين ودخولهم ال

الن اللبنانيين يقتتلون فوق ارض سيدة ويستوردون احتياجاتهم مباشرة وليس عن طريق الطرف الثالث، وهو 
الفلسطينيون تقاتلون اصالً المحتل االسرائيلي في الحالة الفلسطينية، ليس لذلك السبب مع اهميته، ولكن النكم ايها 
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حريتكم من االحتالل، فأنتم لديكم اولوية التخلص من االحتالل وتحرير االرض، ثم اقتتلوا ما .. من اجل الحرية
 شاء لكم ان تقتتلوا،

وتذكروا ايضا انكم لستم فقط قدوة نضالية، بل كنتم قدوة سياسية ايضا، بعد ان برهنتم في ما مضى قدرتكم على 
 .ومع ذلك كنتم تنجحون.. عب المواقف، والخروج منها الى مواقف اصعبولوج اص

واالمر الالفت في قصتكم مع بعضكم البعض ومع اسرائيل، ان حركة المقاومة االسالمية حماس عندما دخلت 
ذا االنتخابات لم تدخلها كي تفوز وانما كي تشارك في العمل السياسي، وعندما دخلتها وفازت وشكلت الحكومة، وه

من حقها، هاجت الدنيا وماجت واتهم الشعب الفلسطيني باالرهاب النه اختار حماس وعوقب في رزقه وما زال 
  .قيد العقاب

ال يعني ذلك ان حماس قد اخطأت النها تمسكت بشرعية انتصارها، لكن فتح اخطأت عندما سعت الى االنقالب 
عباس، صحيح ان فتح لم تتحمل الهزيمة، لكن على حماس وهو ما شجع الغرب على طلب المزيد من محمود 

حماس لم تتحمل االنتصار، والنقطة االهم هي ان المواقف السياسية االخيرة التي عبرت عنها حماس والتي 
هي نفسها ذات المواقف التي تطرحها " 1967"تتلخص في قبولها بحل على اساس قيام دولة فلسطينية على حدود 

 . الوضع النهائي فالمواقف متقاربة الى حد التماثل في بعضهاوحتى بالنسبة لقضايا. فتح
والتقدم به الى " الحد االدنى"فعالم االقتتال اذن؟، وانتم قادرون على ارساء موقف مشترك يرتكز على قاعدة 

 حقنا ان انفسكم اوالً ثم الى اسرائيل ثانياً؟ واذا كنتم متفقين على االساسيات ومستعدين للتفاوض مع اسرائيل، فمن
 ،"المتحركة"نستنتج ان الخالف هو على كرسي الحكم وليس على الثوابت 

مع % 23، اي ان المجموع هو %22مساحة غزة تساوي واحداً بالمائة من فلسطين والضفة الغربية تساوي 
 .القدس الشرقية، اما اسرائيل فجالسة تنتظر قراركم وتعزز في الوقت ذاته مستوطناتها

واذا لم يبادر كبار القوم الى اإلقدام على تنازالت متبادلة وحقيقية . لسطيني انتهكت وتبللت القضية بهحرمة الدم الف
في مواقفهم السياسية تجاه بعضهم البعض، فان الدم سيغطي تلك القضية بالكامل، وسيعود الفلسطينيون الى ما قبل 

جل التحرر الكثير من مصداقيتها وقدسيتها اوسلو، او الى مرحلة روابط القرى، وستخسر فكرة النضال من ا
 .وستوصم بارهاب ال فكاك منه هذه المرة

يدي حماس وفتح، واال فان .. فليأت كل منكم على نفسه قليالً، ويبدأ بالحديث الجاد عن التصفيق بيدين ال واحدة
 .القنبلة الجاثمة تحت الطاولة ستنفجر في الجميع

  28/1/2007الدستور 
  

  هل تسير باتجاه تطوير المبادرة العربية؟: صريةالمبادرة الم .58
  بالل الحسن

عبر (وقد أثار هذا اإلعالن     .  اإلسرائيلي -أعلن الرئيس حسني مبارك عن مبادرة مصرية لتسوية الصراع العربي           
، وبسبب تأييد مـصر لتلـك       )سعودية(الدهشة في أوساط السياسيين، بسبب وجود مبادرة عربية         ) صحيفة األهرام 

ازدادت الدهشة حين ذهب الرئيس مبارك إلى ليبيا ليناقش المبادرة مع مجموعة من الرؤسـاء العـرب                 . ادرةالمب
وتغيب عن االجتماع الرئيسان السوداني والتونسي، ومن دون أن يعرف أحـد            ). السودان وليبيا وتونس والجزائر   (

 االجتماع الذي اقتصر على مصر وليبيا       وتم اإلعالن رغم ذلك أن    . لماذا، ومن دون أن يصدر عنهما أي توضيح       
وفي جو الدهشة هذا، كان ال بد أن تخطر على البال أن الرئيس مبارك لم يحـضر                 . والجزائر ناقش مبادرة مصر   

، وإن كانت مصر أكدت في حينـه التزامهـا بمـا    2002عام  ) السعودية(قمة بيروت التي أقرت المبادرة العربية       
  . وبقي سؤال الغياب المصري آنذاك معلقا، وال يزال معلقا حتى اآلنسيصدر عن القمة من قرارات، 

هذا السؤال المعلق لم يفرز أي موقف مصري يوحي بتحفظ ما تجاه المبادرة العربية، بل وكانت هنـاك مواقـف                    
وفي وساطات مصر بين حركتي فتح وحماس، كان الموقـف          . مصرية واضحة وقوية باتجاه دعم المبادرة العربية      

  . لمصري يصر دائما على ضرورة دعم المبادرة العربيةا
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وبرز في هذا السياق موقف مصري متميز عبر عنه علنا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، حين دعا إلى ضرورة                   
 اإلسرائيلية المحتملة، موضحا أن المفاوضات السابقة فشلت بـسبب          - تحديد الهدف النهائي للمفاوضات الفلسطينية    

يشكل هذا الموقـف المـصري      .  الهدف الذي تسعى إليه مسبقا، أو بسبب عدم االتفاق على هذا الهدف            عدم معرفة 
قفزة نوعية في التعاطي مع قضية التسوية وقضية المفاوضات مع إسرائيل، فهدف المفاوضات النهائي المحدد سلفا                

وهو االنسحاب اإلسـرائيلي    ) ولىمفاوضات كامب ديفيد األ   ( اإلسرائيلية   -كان حاضرا في المفاوضات المصرية      
وهدف المفاوضات النهائي كان وال يزال حاضرا في المفاوضات الـسورية           . الكامل من شبه جزيرة سيناء المحتلة     

 اإلسـرائيلية   -وفشلت المفاوضات السورية    .  اإلسرائيلية، وهو االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من هضبة الجوالن        -
 اإلسرائيلية استندت   -وحدها المفاوضات الفلسطينية    . ائيل على التسليم بهذا الهدف    وال تزال بسبب عدم موافقة إسر     

إلى قاعدة مختلفة، ال تحدد الهدف النهائي للمفاوضات، بل وتقر بأن مرجعية التفاوض هي فقط مـا يتفـق عليـه                     
لت بـسبب   وفـش ) 1993 - 1991(حدث ذلك في المفاوضات التي تلت مؤتمر مدريد في واشنطن           . المتفاوضون

حيث تم اعتماد القاعدة نفسها، وتم الوصول إلى        ) 1993(وحدث األمر نفسه ثانية في مفاوضات اتفاق اوسلو         . ذلك
اتفاق مبادئ يتحدث عن مفاوضات ستجري بشأن الحل النهائي، وعن قضايا محددة ستبحث في مفاوضات الحـل                 

وهنا تم اختراع شعار عام اسمه هدف إنشاء دولتـين          . النهائي، ولكنه ال يحدد سلفا الهدف الذي سيتم الوصول إليه         
إسرائيلية وفلسطينية، واعتبر أن هذا هو هدف المفاوضات، ولكن تحديد هذا الهدف تم من دون تحديد لالنـسحاب                  

ومن دون اتفـاق مـسبق علـى إزالـة المـستوطنات            . 1967اإلسرائيلي الكامل من األراضي التي احتلت عام        
ذهب كل طرف إلى المفاوضات وفي ذهنه حدود للدولة الفلسطينية تختلف جوهريا عما فـي               . .اإلسرائيلية، ولذلك 

ولذلك، فإن مبادرة وزير الخارجية المصري إلى المطالبة بضرورة تحديد الهـدف النهـائي              . ذهن الطرف اآلخر  
ديد الهدف من قبـل     للمفاوضات كانت مبادرة مهمة، وإن كانت لم تخرج عن إطار اإلعالن اإلعالمي، ولم يتم تح              

. وهنا يصبح السؤال مشروعا عما إذا كانت مبادرة الرئيس مبارك تتطرق إلى هذه المسألة وتحـددها أم ال                 . مصر
  وهل ستكون المبادرة في هذه الحالة مبادرة جديدة أم عملية توضيح وتطوير للمبادرة العربية؟ 

ات عمر سليمان، سيتوجهان إلى واشنطن للتـداول        أعلن في مصر أيضا أن وزير الخارجية يرافقه رئيس المخابر         
 عربي شامل مع كل من      -وتم اإلعالن عن ذلك من دون أية إشارة إلى تداول مصري            . مع المسؤولين األميركيين  

  . يعنيهم األمر، إال إذا كان هذا التداول تم من دون اإلعالن عنه
كستاني برويز مشرف زار المنطقة وأعلن أن يفكر في         الرئيس البا . ولكن حديث المبادرات ال يتوقف عند هذا الحد       

واألوروبيون أعلنوا من جانبهم مبادرة خاصة بهم تستند إلى فكرة عقـد            . مبادرة إسالمية بشأن القضية الفلسطينية    
ولكنهم أوضحوا بدقة، وعلى    . مؤتمر دولي جديد على غرار مؤتمر مدريد، يبث الحياة في جسد المفاوضات الميت            

ئيس الفرنسي جاك شيراك، أنهم يؤيدون قاعدة أن التفاوض وحده هو مرجعية المتفاوضين، وأن دورهـم                لسان الر 
وبقدر ما يشكل المؤتمر الدولي قفزة إلى األمام، بقـدر مـا            . ينحصر بعد ذلك في ضمان تنفيذ ما يتم االتفاق عليه         

اء، ألنها تتجاهل أن هذه القاعدة بالذات       يشكل التمسك بقاعدة أن التفاوض هو مرجعية المتفاوضين خطوة إلى الور          
كانت سببا رئيسيا من أسباب فشل المفاوضات السابقة، ألنها تلغي مرجعية الشرعية الدوليـة والقـانون الـدولي                  

  . وقرارات األمم المتحدة
م الحاصـل   إن هذا النشاط كله يشير إلى شيء ما، ال ندري حتى اآلن ما إذا كان مضمونه سلبيا أم إيجابيا، فالتكت                   

ولكن الوقائع اإلسرائيلية واألميركية تسير منذ سنوات باتجـاه معـاكس           . بشأنه ال يتيح الفرصة إلطالق حكم دقيق      
غيرت إسـرائيل موقفهـا مـن مـشروع         ) 2000عام  (فمنذ أن جاء آرييل شارون إلى السلطة        . لكل هذا المنحى  

 ذلك المنحى استند إلى فكرة التفاوض فـإن شـارون           التسوية، وموقفها من مؤتمر مدريد واتفاق اوسلو، فإذا كان        
أعلن تخليه عن مبدأ التفاوض، واعتمد نهج الحل المنفرد الذي يتم فرضه على الفلسطينيين كأمر واقع، ونفذ ذلـك                   

وأضافت إسـرائيل إلـى     . في قطاع غزة، وجاء خلفه ايهود اولمرت ليعلن استعداده لتنفيذ ذلك في الضفة الغربية             
وتريد . وتريد ضم المستوطنات الضخمة المحيطة بالقدس     . أنها تريد ضم مدينة القدس    : وية المفروضة مشروع التس 

وتريد الـسيطرة   . وتريد السيطرة على السيادة في الجو والبحر والمعابر البرية        . ضم قطاع واسع من غور األردن     
  .  وإنشاء جدار الفصل العنصريإضافة إلى رفض حق العودة،. على مواقع المياه الجوفية في الضفة الغربية



  

  

 

  

  |          26ص          |         615: العدد         |         28/1/2007 األحد: التاريخ         |

أما الوقائع األميركية فقد سارت في االتجاه نفسه، ووافقت إدارة الرئيس جورج بوش             . هذا عن الوقائع اإلسرائيلية   
على سياسة إسرائيل الجديدة، بل وشجعتها عليها، فرفعت في خارطة الطريق شعار دولة فلسطينية بحدود مؤقتـة                 

  : الذي يلغي مضمون التفاوض سلفا، ويوافق لشارون على) وعد بوش(حسب مشروع شارون، وصاغت 
   1967عدم العودة إلى حدود  .1
  عدم إزالة المستوطنات األساسية  .2
  رفض بحث موضوع حق العودة  .3
  دعم منهج يهودية دولة إسرائيل  .4

وانسدت الطـرق   ومن خالل هذا التطابق بين إسرائيل وأميركا، انسدت الطرق كليا أمام منهج التفاوض المجدي،               
كليا أمام تسوية سياسية مقبولة، وبات مطلوبا بإلحاح أن يتم تطوير المبادرة العربية بما يشكل ردا على اإلضافات                  

  : وهنا يمكن لهذا التطوير أن يشمل ما يلي. اإلسرائيلية على مشروع التسوية
  ر الفصل ، ردا على جدا1967إن االنسحاب اإلسرائيلي يجب أن يكون إلى كامل حدود  .1
   2000القدس العربية تعود كلها ومن دون أي نقاش تفصيلي على غرار ما جرى في مفاوضات كامب ديفيد  .2
  ال بقاء إلسرائيل في منطقة الغور، أو في قواعد عسكرية بالضفة  .3
  إزالة كل المستوطنات، وخاصة مستوطنات القدس  .4
ابق، وذلك بسبب طبيعة الوضع االستيطاني      رفض طرح فكرة تبادل األراضي من جديد، والتي طرحت في الس           .5

المكثف الذي تم، وألن هذا االستيطان يحاصر القدس ويفصل بينها وبين الضفة الغربية، وألن المستوطنات تقطـع              
  أوصال الدولة الفلسطينية الموعودة، وبقاؤها يمنع قيامها 

  مم المتحدة مرجعية التفاوض أن يتم التفاوض الجديد تحت إشراف األمم المتحدة، لتكون قرارات األ .6
وهنا ال بد أن نالحظ بقوة، أن اإلضافات اإلسرائيلية على مشروع التسوية تخالف كلها الـشرعية الدوليـة، أمـا                    

  . اإلضافات العربية المطلوبة لتطوير المبادرة العربية، فإنها تقع كلها ضمن إطار الشرعية الدولية
ة، وأن تتبلور المبادرة الباكستانية، وأن تتطور المبادرة األوروبية، باتجـاه           وما نأمله هو أن تسير المبادرة المصري      

وحين تعود كوندوليزا رايس إلى المنطقة   . فقد انتهى عهد الصيغ العامة، وآن أوان المطالب المحددة        . من هذا النوع  
ن تـسمع كالمـا واضـحا       مع محمود عباس وايهود اولمرت، فمن المفيد لنا ولها أ         " استماع"بعد شهر لتعقد جلسة     
  .وصريحا من هذا النوع

  28/1/2007الشرق األوسط 
  

  خطأ الطرفين .59
  جهاد الخازن

سألت عدداً من المفاوضين الفلسطينيين في كامب ديفيد وطابا عن رأيهم في شلومو بن عامي، وزير الخارجية في 
  .ك تستطيع أن تعقد سالماً معه غداًحكومة إيهود باراك، وكان رأيهم جميعاً تقريباً من نوع أنه ممتاز، أو ان

: ندوب الحرب، جروح السالم"كنت سألت عن الوزير السابق، وهو أيضاً أكاديمي ومؤرخ، بعد أن طلبت كتابه 
، وقال لي أكاديمي فلسطيني قرأ الكتاب أنه موضوعي ال خالف له إال مع جزء " العربية-المأساة االسرائيلية 

  .يسير جداً منه
ل أن يصل الكتاب وقعت على نص مقابلة طويلة أجرتها الصحافية إيمي غودمان مع بن عامي غير أنني قب

، تولى فيها الثاني نقد الكتاب، ووجدته أشد في محاسبة بن "صناعة المحرقة"ونورمان فنكلستين، مؤلف كتاب 
  .عامي من أي ناقد عربي

 محطة محلية، أما بن 500وبرنامجها يذاع عبر نحن هنا نتحدث عن ثالثة يهود طيبين، وغودمان منصفة دائماً 
عامي فمن نوع المؤرخين الجدد في اسرائيل الذين أصبحوا يسجلون ما لحق بالفلسطينيين من أذى بسبب قيام 

بكتاب " صناعة المحرقة"اسرائيل في وسطهم، أما فنكلستين فهو مؤرخ جريء بالغ الدقة، وقد أتبع كتابه المشهور 
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ولعل من القراء ". اسرائيل) الدفاع عن(قضية "التي يختبئ وراءها آالن ديرشوفيتز، مؤلف كتاب أزال كل األقنعة 
  .، والمقصود أكثر من مجرد وقاحة"ما وراء خوتزباه"من يذكر أنني عرضت كتاب فنكلستين هذا وكان عنوانه 

م، فال تستطيع حكومة حماس غودمان بدأت بالحديث عن معاناة الفلسطينيين، وحجب اسرائيل أموال الضرائب عنه
 مليون دوالر، وهذه تواصل بناء 700 ألف موظف، مع أن لها عند اسرائيل حوالى 130دفع مرتبات 

  .المستوطنات في أراضي الفلسطينيين
سأكمل اليوم، واألرجح غداً، باختصار، وليس لي من فضل سوى الترجمة، فالموضوع مهم وهو يعكس فكر فريق 

نمو باستمرار، وعندما يتحدث بن عامي عن كتابه يبدأ بالقول أنه حاول انهاء بعض الخرافات جديد في اسرائيل ي
التي ال تزال قائمة بين اليهود واالسرائيليين مثل أن اسرائيل كانت الفريق األضعف في المواجهة مع الجيوش 

 فالواقع كما يشرحه بن عامي هو العربية، أي خرافة البطولة اليهودية في وجه جيوش أكثر عدداً وأفضل تسليحاً،
  .أن الجيوش العربية كانت مرتبكة وغير كافية في ميدان القتال

 أن المشروع الصهيوني 1929غودمان قرأت من كتاب بن عامي قوله فعالً عن أحد منظري حزب العمل سنة 
تُكبت مذابح ضد السكان هو مشروع احتالل، ثم اعترافه بأن الجيش االسرائيلي هدد الفلسطينيين وأرهبهم، وار

  .المحليين وفظائع
بن عامي رد بأن الكل يولد في الخطيئة، بما في ذلك الدول، غير أن هذا ال يقلل من مبررات قيام دولة يهودية 

وبعد أن يتحدث عن دور المؤرخين الجدد في . على رغم الظروف القاسية والنتائج الالخالقية بحق الفلسطينيين
مكتوب السرائيل يقول أنه حاول عبر مساهمته المتواضعة في عملية السالم انهاء الظلم الالحق تصحيح التاريخ ال

هو يتحدث عن آخر  (2001ومن المؤسف أن جيله لم ينجح مع أنه كان قريباً جداً من السالم سنة . بالفلسطينيين
  ).اجتماع في طابا قرب نهاية الشهر األول من تلك السنة

عامي أن يؤخر الحديث عن عملية السالم ألنها تريد من القراء أن يسمعوا شيئاً من كتابه غودمان طلبت من بن 
عن تأسيس اسرائيل سيجدونه غريباً لصدوره عن وزير خارجية سابق، وهو يقول إن االسطورة االسرائيلية عن 

، وهو يعترف بأن ال  تتحدث عن مواجهة الجيوش العربية، وتتجاوز الفلسطينيين الذين دفعوا الثمن1948سنة 
  .توجد طريقة للتعويض في شكل كامل على الالجئين

وتشير غودمان الى الزعم أن فلسطين كانت خالية من السكان عندما جاء اليها اليهود، فيقول أن هذا سخف ألن 
  .البالد كانت عامرة بأهلها

ي، فيقول إنه يتفق مع الكاتب في هنا يدخل فنكلستين النقاش وتسأله غودمان أن يعلق على ما سمع من بن عام
عرضه التاريخي حتى قيام اسرائيل، ويسجل أن مؤرخين من نوع بني موريس اعترفوا بالتطهير اإلثني الذي 
تعرض له الفلسطينيون، إال أنهم يقولون أنه من أعراض الحرب، في حين أن بن عامي يعترف بأن التطهير 

  .العرقي كان متعمداً
ذلك أنه يختلف مع بن عامي في تحديد المسؤولية، فهي تتجاوز المسؤولية االخالقية كما ترد يقول فنكلستين بعد 

في الكتاب، ألن هناك القانون الدولي وما يحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة من التزامات، فمثالً ينص 
  .القانون الدولي على عودة الالجئين الى بيوتهم بعد انتهاء القتال

مي وفنكلستين بعد ذلك في جدال طويل حول القانون الدولي والالجئين وقرارات األمم المتحدة، وكله يدخل بن عا
  .مهم، غير أن المجال ضيق، وأريد أن اختار من انطباعات بن عامي عن ياسر عرفات

 بمصير القدس، هو قال أنه لم يلحظ أن أبو عمار كان مهتماً في شكل كبير بالالجئين، وإنما بدا له أكثر اهتماماً
  .وتدينه" االخوان المسلمين"وفسر السبب بأنه يعود الى خلفية أبو عمار في 

وأضاف بن عامي أنه عندما كان الفلسطينيون واالسرائيليون يتفاوضون في أوسلو كان هناك وفدان آخران 
يين مثل حق تقرير يتفاوضان في واشنطن حيث سأل الجانب الفلسطيني عن نقاط صحيحة من وجهة نظر الفلسطين

أما في أوسلو فتوصل عرفات الى اتفاق ال يذكر حق تقرير المصير، بل . المصير، وحق العودة، وانهاء االحتالل
  .ال يذكر الحاجة الى وقف اسرائيل بناء المستوطنات

ياً ودينياً ونفسياً بن عامي يعتقد بأن أبو عمار لم يكن يهمه القانون الدولي في شيء، وإنما وجد أنه ال يستطيع اخالق
وهو يضيف أن ياسر عرفات أخّر االتفاق في طابا معتقداً أنه سيحصل على صفقة أفضل . قبول شرعية اسرائيل
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ويسخر بن عامي من الطرفين، وهو يقول إن . من جورج بوش االبن، فقد كان يرى أنه سيكون مثل أبيه
 منهم بأنه سيكون أفضل لهم، وأن الفلسطينيين أرادوا فوز االسرائيليين أرادوا أن يفوز آل غور بالرئاسة اعتقاداً

  .بوش االبن اعتقاداً منهم بأنه افضل لهم، وتبين في النهاية خطأ الطرفين، وأكمل غداً عن طابا وأطُر بيل كلينتون
  28/1/2007 الحياة

 
 ونهاية الطريق .. بين خريطة الطريق .60

  ناصيف حتي  
ب مجدداً على دبلوماسية الصراع العربي اإلسرائيلي وبشكل خاص على المسألة هل هنالك عودة الروح في االنكبا

الفلسطينية مع التذكير ان هذا االنكباب قد يكون لهدف تحسين األداء في دبلوماسية إدارة الصراع أو قد يكون 
تندرج في وقد تكون أهداف البعض، العربي خاصة واألوروبي طموحة و. يهدف لولوج باب دبلوماسية التسوية

الهدف األخير لكن قدراتها وقيود عالقاتها الدولية وخاصة مع القوة الفائقة تجعلها ترضى بالهدف األول واألكثر 
 . تواضعاً والذي ال يخرجنا من الحلقة المفرغة

جملة من المؤشرات الخجولة واإليحائية أو الواعدة بتحفظ أو المتحفظة في وعودها تدل على إعادة اكتشاف 
طر استمرار هذه األزمة على الصعيدين الدولي واإلقليمي ولو أن هذه المخاطر تختلف في درجاتها بين طرف مخا

 . وآخر، كما تختلف في تقدير حجم ومدى تداعياتها على الملفات اإلقليمية األخرى المشتعلة
همية مبادرة السالم العربية اإلسرائيليون، ليس فقط من أهل اليسار بل من كاديما وبعض الليكود يكتشفون فجأة أ

ولو أن كالً منهم يضعها في موقع معين على طاولة الشطرنج العربية اإلسرائيلية، أو يفككها إلى عناصر ويعيد 
 . تركيب أولوياتها

األوروبيون يرحبون بشدة بالمبادرة العربية ويشددون على ضرورة دور أوروبي فاعل ويتحمسون لضرورة 
والحديث عن .  إلى مدريد أخرى ولو بصيغ مختلفة، حماس وترحيب بدرجات مختلفة بالطبعالدعوة لمؤتمر دولي،

مؤتمر دولي ال يعني في الخطاب الدبلوماسي األوروبي بالضرورة المؤتمر الدولي الذي يفترض ان يعقد في إطار 
 . األمم المتحدة إلعادة إطالق عملية السالم

الخارجية األوروبية أحدث نقلة نوعية في خطابه بدعوته إلى تغيير المقاربة خافيير سوالنا الممثل األعلى للسياسة 
القائمة بشأن الصراع العربي اإلسرائيلي والتحول من إدارة األزمات إلى حل الصراع مما يشكل قطيعة مازالت 

 . على مستوى الدعوة بالطبع مع السياق الدولي القائم في هذا الشأن منذ سنوات ست تقريباً
دوليزا رايس تقول عن حصول حلحلة في الملف الفلسطيني تسمح بإعادة إطالق خريطة الطريق وتحريك دور كون

والمبادرة العربية أخذت بالدخول إلى الخطاب األميركي كعنصر مساعد أو مكمل أو مشجع في ". الرباعية"
د اجتماع للرباعية في مطلع خطوطها العريضة بالطبع، واشنطن تتحمس بالتعاون مع أوروبا في العمل على عق

 . الشهر المقبل
وبعض العرب يقدمون األفكار لتشجيع أصحاب القرار الدولي بإحياء العملية الدبلوماسية من خالل إعادة ترتيب 
بعض عناصر خريطة الطريق، وباعتبار أنهم غير قادرين وحدهم ورغم رغبتهم الشديدة بفرض هذه المسألة على 

 . مازالت أولوياتها تحدد خارج المنطقةأجندة المنطقة التي 
يجري ذلك فيما يتم التسريب المتعمد في توقيته حول مشروع ورقة التفاهم السورية اإلسرائيلية التي وضعت على 

للمستقبل حينما تسمح بذلك معطيات شديدة التعقيد تقع خارج اإلطار المباشر " وديعة"الرف ربما مؤقتاً وقد تكون 
خالف يعكس . القرارات العربية والدولية" التزام"و" احترام"طينيون ما زالوا مختلفين بين مفهومي والفلس. للصراع

اختالفاً أساسياً بين رؤيتين واستراتيجيتين للصراع ويبقى المطلوب حسم هذا االختالف لمنع االنفجار الفلسطيني 
 . ية الدبلوماسية الموعودةأوالً ولكن أيضاً كشرط لالنخراط الفاعل وذات المصداقية في العمل

أوالً، أن مشروع . خمس مالحظات أساسية يجب التأكيد عليها في هذه اللحظة الشرق أوسطية الشديدة الخطورة
السالم العربي يقدم تصوراً جريئاً وثوروياً مقارنة مع ما سبقه في التعامل مع دبلوماسية الصراع والتسوية فهو 

 . م ثنائية وإنهاء حالة الحربإلى جانب توفيره التفاقيات سال
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واألمن المتوازن وتسوية قضية الالجئين يقدم تصوراً لتغيير أساسي على المستوى اإلقليمي يتخطى األطر الثنائية 
للتسويات القانونية التعاقدية والدبلوماسية، كما انه يفتح الباب لعملية تطبيع للعالقات على المستوى المجتمعي 

وهي بذلك توفر مقاربة واقعية . لتدرج عبر الزمان وعلى شرط تحقيق إنهاء االحتالل كلياًولكنها قائمة على ا
 . بعكس الطروحات األميركية والغربية التي كانت تود وضع عربة التطبيع أمام حصان التسوية الشرعية

مطلع األلفية الثالثة ثانياً، ان دبلوماسية الصراع العربي اإلسرائيلي قد وجدت ذاتها أسيرة كلياً منذ بداية 
الستراتيجيات ومشاريع هندسات إيديولوجية كبرى فرضت أجندتها على المنطقة بحيث لم تعد هذه المسألة مركزية 

في مصادرها الصراعية ولذلك شاهدنا اللجوء إلى منطق الديمقراطية أوالً واإلصالح أوالً وبغداد " استقاللية"وذات 
راقي كمدخل لتسوية شبه تلقائية أو لتسهيل شديد لتسوية هذا الملف مما أحدث نوعاً أوالً كأن تتم تسوية الملف الع

تشويه يعبر عن جهل كبير بهذا الصراع أو عن حالة . من التشويه في فهم طبيعة الصراع العربي اإلسرائيلي
 . عدائية قصوى للعرب، ويصب في سياسات خاطئة تساهم في إشعال النار

الصراع والتوتر في الشرق األوسط قد انتقل مرة أخرى من المتوسط إلى الخليج ومن " قلب"ثالثاً، صحيح ان 
فلسطين إلى العراق ومعها إيران، كما حصل في مطلع الثمانينات مع الحرب العراقية اإليرانية، ولكن ذلك ال يعني 

تعقيداً واشتعاالً، فهنالك ترابط انه يمكن تجاهل مسألة شديدة التعقيد واالشتعال لمصلحة مسألة أخرى ال تقل عنها 
وتداخل مباشر أحياناً وغير مباشر دائماً في رفع منسوب التوتر وفي صياغة االصطفافات اإلقليمية والمحلية وفي 

وبالتالي فال يمكن تجاهل الصراع العربي اإلسرائيلي أو تأجيله من خالل . قوة هذه االصطفافات عبر هذا الترابط
 . اسية إدارة النزاع فهذه لها حدودهاعبر دبلوم" تبريده"

رابعاً، ان المطلوب دور أساسي وفاعل لما يعرف بالطرف الثالث في إطالق وتسهيل ومواكبة عملية التسوية وفي 
توفير الضمانات إلنجاحها وتثبيت نتائجها وفي هذا السياق فان المؤتمر الدولي له دور يتخطى دور منصة 

انه دور اإلطار المستمر والذي يعبر عن التزام دائم وحازم وعلى أعلى .  المجهولاالنطالق الذي قد يكون نحو
 . المستويات من قبل أطرافه لطمأنة وتشجيع األطراف المتنازعة على ولوج التسوية

خامساً، ان المطلوب تعريف واضح ودقيق لألهداف النهائية للتسوية وتوفير الضمانات لتحقيق هذه األهداف وعدم 
فاء كما هو حاصل باإلعالنات والمبادئ العامة والمبهمة، فالتعريف الدقيق والذي يجري االلتزام به كنهاية االكت

الطريق في أهداف التفاوض يسمح لكل طرف بتقديم تنازالت أو يسهل له القيام بذلك نحو تحقيق هذه األهداف 
البداية وبشكل متزامن ومواز إلجراءات بناء بحيث انه يجب بلورة أهداف التسوية النهائية والتوجه نحوها منذ 

 .فهذه األخيرة أيضاً يسهل توفيرها طالما اتضحت كلياً أهداف نهاية الطريق. الثقة
خيار التحريك والدوران في حلقة مفرغة تحت عنوان إحياء خريطة الطريق : الشرق األوسط اليوم أمام خيارين

لعل عودة الوعي ولو انها محدودة وخجولة حالياً تدفع . ة الطريقوخيار التحرك والتقدم تحت عنوان تحديد نهاي
 . باتجاه تحقيق الهدف األخير

  28/1/2007البيان 
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