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***  

 
  لفلسطينية ترحب بدعوة العاهل السعودي إلى لقاء عاجل في مكة المكرمةالقيادات ا .1

دعا خادم الحرمين الشريفين قادة الشعب الفلسطيني الى اجتماع عاجـل            :من الرياض  29/1/2007الحياة  نشرت  
يعقد في مكة المكرمة من أجل وضع حد فوري للمأساة التي تشهدها األراضي الفلسطينية والبحـث فـي أمـور                    

إن لم يضع له العقالء في فلسطين حداً حاسماً فورياً فسوف يستنزف كل طاقاتنا ليقضي على كـل                  "خالف الذي   ال
ليس دورا هامـشيا يكتفـي      "وشدد على ان دور السعودية تجاه القضية الفلسطينية         ". المنجزات النضالية الفلسطينية  

ل أن تقف صامتة متفرجة لتنظر بحـزن وألـم          ال تقب "، وأنها   "بالصمت، بل هو دور تاريخي وشراكة في المصير       
  ".عميقين لما يدور على الساحة الفلسطينية من اقتتال بين األشقاء

الرئيس عباس يرحب ويثمن دعوة الملـك       "وفي رد على دعوة الملك عبداهللا، قال مصدر مسؤول في الرئاسة ان             
وقال احمد عبدالرحمن الناطق باسم     . تلبية الدعوة ل" استعدادها الكامل "كما اعربت فتح عن ترحيبها بها و      .." عبداهللا

نرحب بهذه المبادرة الكريمة الصادرة من قائد عربي مخلص ألمتـه ويحـرص كـل               : "فتح لوكالة فرانس برس   
الحرص على قضية الشمل الفلسطيني، وفتح وهي تعتز بهذه المبادرة الكريمة تعلن استعدادها الكامل لتلبيـة هـذه                  

كلنا أمل ان رعاية الملك السعودي للحوار سـتؤدي         "واضاف  ". ذي يحدده األخوة في السعودية    الدعوة في الوقت ال   
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من دون ادنى شك الى تجاوز كل الخالفات والمعيقات وتحقيق وحدة وطنية حقيقية وقيام حكومة وحـدة وطنيـة                   
  ."وتوجيه كل الجهد الستعادة االرض وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

قيادة حركة  "ونقلت عنه وكالة فرانس برس، في اتصال هاتفي، ان          . ورحب ايضاً خالد مشعل بدعوة الملك عبداهللا      
المقاومة االسالمية ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين للقاء في ارض الحرمين الشريفين مع اخوتنا بفتح، مـن                 

  ".حكومة وحدة وطنيةاجل إنهاء كل االشكاالت والوصول الى تفاهم وطني وتشكيل 
الحـرص الكبيـر لخـادم      "وابلغ وكالة االنباء السعودية انه يقدر       . كذلك رحب رئيس الوزراء الفلسطيني بالدعوة     

  ". الحرمين على رأب الصدع في الساحة الفلسطينية، وتجاوز الخالفات وإنهاء االحتقان الداخلي
دعـا العاهـل الـسعودي      :  ونقالً عـن الوكـاالت     من غزة والرياض،   29/1/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

مـن  "المسؤولين في فتح وحماس إلى حقن الدماء والحضور إلى مكة لعقد لقاء عاجل ومناقشة أمور الخالف بينهم                  
ان المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ال تقبـل بـأن           "وأضاف العاهل السعودي    ". دون تدخل أي طرف آخر    
ر بحزن وألم عميقين لما يدور على الساحة الفلسطينية من اقتتال بين األشقاء، أصـحاب               تقف صامتة متفرجة لتنظ   

  ".القضية الواحدة من دون أن تتصدى لدورها اإلسالمي والعروبي واألخالقي تجاه أمانة الكلمة والفعل
الحكومـة سـتعمل    "ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمبادرة، وأكد المتحدث باسم الوزارة طاهر النونـو أن              

بمنتهى الجدية والمسؤولية إلنجاح هذه المبادرة النبيلة التي تأتي تتويجاً لجهود المملكة العربية السعودية الداعمـة                
  ".لشعبنا وقضيته الوطنية

وصف اسماعيل هنية دعوة خادم الحـرمين       : نقالً عن مراسلها في جدة، فهيم الحامد       29/1/2007عكاظ  وأوردت  
وأكـد فـي    . اءت في توقيت هام ومناسب وهي ايجابية للغاية وغير مستغربة من حكومة المملكـة             بأنها دعوة ج  

تصريحات لعكاظ أن حكومته وجهت نداء مماثال لجميع القوى واالطراف الفلسطينية لوقف االقتتال وانهاء جميـع                
الوحـدة الوطنيـة وتحـصين      المظاهر المسلحة وانهاء كافة مظاهر االحتقان في الشارع الفلسطيني والحفاظ على            

  .الجبهة الداخلية
ان المجلس يرحب بالدعوة ومستعد لتلبيـة الـدعوة،         "احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالنيابة       .من جهته قال د   

 ".مؤكدا أن هذه الدعوة جاءت في توقيت غاية في األهمية
 

  ترحيب فلسطيني بمبادرة مصرية من خمس نقاط لوقف االقتتال .2
قال غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية،       : نقالً عن مراسلته ألفت حداد     28/1/2007 48بعرنشر موقع   

إن رئيس الوزراء اكد خالل لقائه مع الوفد االمني المصري بحضور كل من الوزير صيام والوزير الزهار، على                  
 وبالتالي يجب أن تتمتع بكل      ضرورة أن تكون الحكومة بحكم صالحياتها هي المسؤولة عن أمن الوطن والمواطن           

  .الصالحيات التي تخولها ان تقوم بفرض النظام والقانون
واجتمع الوفد المصرى اليوم مع هنية في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها من اجل انهاء الصراع القائم بين فـتح                    

  .وحماس وفض االشتباكات الدائرة واعادة الهدوء الى الشارع الفلسطيني
د، أن هنية وضع الوفد المصرى فى صورة المجريات على الساحة الفلسطينية، وأشار حمد أن هنيـة                 وأوضح حم 

أوضح أن قوات األمن الوطني وقوات أمن الرئاسة التي تتواجد في الشارع هذه وجودها يشكل عقبة أمام استتباب                  
  ..األمن والقانون

لوفد االمني المصري حمل رسـالة مهمـة مـن          من غزة أن غازي حمد قال ان ا        28/1/2007وكالة معا   ونقلت  
واضـاف حمـد ان     . الوزير عمر سليمان تدفع باتجاه احتواء االزمة فى الساحة الفلسطينية وايجاد مخارج وحلول            

. وازالة كافة اشكال التوتر   . سحب المسلحين من كافة الشوارع     (:المبادرة المصرية تتكون من خمس نقاط تتضمن      
وان تكون الشرطة الفلـسطينية هـى       ). وازالة الحواجز التي توضع فى الشوارع     . طفينواالفراج عن جميع المخت   

وتقوم حركتا حماس وفتح بتقديم كشوفات بمن لهـم عالقـة           . الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق فى القضايا االمنية      
  .باالحداث االخيرة
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اطق باسم فتح عبد الحكيم عـوض فـي         من جهته اعلن الن   . وأوضح حمد ان هنية استمع الى المبادرة ورحب بها        
 . اتصال لوكالة معا عن موافقة فتح على المبادرة المصرية معربا عن استعداد الحركة للشروع فورا في تنفيذها

كما رحبت حماس وعلى لسان ناطقها اسماعيل رضوان باي جهد وموقف عربي او اسالمي او وطني يؤدي الـي                   
  . يار االنقالبي وعدم السماح لهوقف التدهور والى لجم ما وصفه بالت

اكد مصدر مصري موثـوق بـه   : نقالً عن مراسلتها في القاهرة، جيهان الحسيني   29/1/2007الحيـاة   وأضافت  
ان الرئيس مبارك شخـصياً يتـابع       "سيوقعان على االتفاق، موضحا     ) حماس وفتح (للحياة ان ممثلين من الطرفين      

اً برئيس الوفد األمني المصري في غزة اللواء برهـان حمـاد لمتابعـة              عمر سليمان اتصل هاتفي   "، وأن   "االحداث
، متوقعا ان يصل    "إذا لم تتوقف هذه االحداث، فإنها ستقوض القضية الفلسطينية        "وحذر من أنه    ". الموقف عن كثب  

 .الرئيس عباس اليوم الى غزة
  

  هنية يطالب عباس بسحب المسلحين ويندد بإطالق صواريخ على منزل الزهار .3
طالـب رئـيس الـوزراء      : نقالً عن مراسلها في غزة، عبدالرازق ابو جزر        29/1/2007القبس الكويتية   نشرت  

اخذ قرار سريع وعاجل لسحب جميع المسلحين ورفـع الحـواجز العـسكرية التـي               "الفلسطيني الرئيس عباس ب   
تي تكفـل احتـواء االزمـة       ، مؤكدا ان الحكومة سوف تتخذ التدابير والخطوات ال        "انتشرت في معظم مناطق غزة    

الحكومة بوزرائهـا تعقـد هـذا       : وقال هنية في كلمة استهل بها اجتماع طارئ عقدته الحكومة في غزة           . الراهنة
االجتماع الطارئ لمتابعة االحداث المؤلمة التي يمر بها القطاع والتي راح ضحيتها عدد مـن المـواطنين بـين                   

بيوت اهللا تعالى، وخطف اطفال والى غير ذلك من االحـداث           صرعى وجرحى وانتهاك وصل الى حد المساجد و       
  .المؤسفة

نود ان نوجه النداء    "قال هنية   : نقالً عن مراسلها في غزة، جهاد القواسمي       29/1/2007الشرق القطرية   وأضافت  
ليكم بابعـاد  عليكم بحماية الوحدة الوطنية عليكم بتغليب لغة الحوار ولغة العقل ع        . لكل ابناء شعبنا مرة ومرة ومرة     

  ". السالح عن الشارع وبانهاء كافة مظاهر االحتقان
محمود الزهـار،   .من غزة إلى أن اسماعيل هنية ندد باطالق الصواريخ على منزل د            29/1/2007الحياة  ولفتت  

عمليـة هـي    "واعتبر ان اطالق النار وقذائف آر بي جى على منزل الزهار بأنـه              . واعتبرها االخطر من نوعها   
 ". من نوعها، بما يمثل مساً بالحكومة وبأمن البيوت واالسراالخطر

  
  قوات عباس الفلسطينية تكدس األسلحة: رويترز .4

قالت مـصادر أمنيـة فلـسطينية ان        : القدس، جنين، غزة، ادم انتوس، هيثم تميمي، وائل احمد، ونضال المغربي          
الغربية لبناء قوة أكبر من مجرد الحـرس        المستشارين األمنيين للرئيس عباس يجمعون األسلحة في غزة والضفة          

وقالت المصادر ان عدة آالف من البنادق الهجومية وأسلحة أخرى خزنت في مخازن العـضاء االمـن                 . الرئاسي
  . الوقائي واالجهزة االخرى التي يهمين عليها فصيل فتح

وقـال  . رائيل وامريكـي  وكانت شحنات اسلحة سابقة قد خصصت تحديدا للحرس الرئاسي التابع لعباس بدعم اس            
 مليون دوالر من بينها اموال امريكية وعائدات ضـرائب          170مسؤولون امريكيون واسرائيليون ان ما يصل الى        

ولم تكـشف المـصادر   . فلسطينية افرجت عنها اسرائيل ستوفر التدريب والمعدات ووسائل الدعم االخرى للحرس  
  . راضي الفلسطينيةالفلسطينية عن مصدر األسلحة أو متى وصلت الى اال

وقالت مصادر االمن الفلسطيني التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها ان عباس لم يـسمح بعـد بتوزيـع                    
ولكن مسؤولي حماس قالوا ان القوات الموالية لعباس بدت افضل          . البنادق الهجومية المخزنة لقوات االمن االخرى     
  . االسبوع في قطاع غزةتجهيزا أثناء االشتباكات التي وقعت في نهاية 

 واسـلحة   16- بندقية كالشـنيكوف وام    4900 و 3900وقالت مصادر االمن الفلسطينية الرفيعة ان ما يتراوح بين          
. اخرى يتم تخزينها في الضفة الغربية لالمن الوقائي وايضا االمن الوطني والمخابرات العامة التـابعين لعبـاس                
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يرة ومعدات اخرى فتاكة الى الحرس الرئاسي التابع لعباس من قبـل            وسلمت عدة شحنات اخرى من البنادق والذخ      
  .مصر واالردن حلفاء الواليات المتحدة بموافقة من اسرائيل

. وقال مسؤول اسرائيلي بارز ان اسرائيل ليس لديها علم بوصول أي أسلحة الى قوات خالف الحـرس الرئاسـي                  
 مليون دوالر من عائدات الـضرائب التـي حولتهـا           100ن  وقالت ميري ايسين المتحدثة باسم اولمرت انه من بي        

 مليون دوالر الى برامج تقودها الواليات       85اسرائيل الى مكتب عباس في وقت سابق من الشهر الجاري سيوجه            
  .المتحدة لدعم حرس عباس

ف للضفة الغربية   وقالت مصادر االمن الفلسطينية انه من بين االسلحة الجديدة لقوة عباس األوسع ستوزع ثالثة آال              
  .المحتلة

  28/1/2007رويترز 
  

  عباس يتوجه بخطاب هام للغاية تتخلله جملة قرارات هامة  .5
ذكر مسؤول كبير صباح اليوم ان الرئيس الفلسطيني سيعود الى ارض الوطن خالل :  حكمت يوسف-غزة 

احة الفلسطينية وخصوصا ما يجري اليومين القادمين وقد يستهلها بزيارة الى غزة لبحث االوضاع المترديه في الس
وقال المسؤول في تصريحات خاصة لوكالة سما ان عباس سيتوجه الي الشعب . في قطاع غزة من أحداث دامية

الفلسطيني بخطاب هام سيتخذ فيه جملة قرارات مهمة على صعيد الساحة الفلسطينية تتعلق بتشكيل حكومة الوحدة 
كاشفا الى انه في حال تم االتفاق على تشكيل . متدت الى مدن الضفةواالحداث التي وقعت في قطاع غزة وا

وكشف . حكومة وحدة وطنية فانه سيتم تعيين نائب لرئيس الوزراء وسيكون من اعضاء اللجنة المركزية لفتح
  .المسؤول ان عباس حدد العاشر من شهر فبراير موعدا نهائيا لجهود تشكيل حكومة وحدة وطنية

 29/1/2007وكالة سما 
  

 الحوار سيتواصل بعد االنتهاء من تهدئة الوضع الميداني: أحمد يوسف .6
ان الحوار معلق لحين االنتهاء من      : أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني     .قال د : غزة، عبدالقادر فارس  

 وستعود األمور مـن     تهدئة الوضع الميداني وبعد أن يتم إنهاء مظاهر االقتتال الداخلي وما يسمى بالفلتان األمني،             
وأكد أنه ال يوجد أي قطيعة للحوار أو أي توقف له بل نحن ما زلنا في حماس نؤكـد                   . جديد الستكمال الحوارات  

على أن الحوار خيار استراتيجي لشعبنا وليس لنا من سبيل إال باستمرار هذا الحوار، ولكن هناك أوضاع ميدانيـة                   
ات لوضع حد لمظاهر االقتتال، واألولوية اآلن معطـاة لتهدئـة الوضـع       تستدعي التفرغ لها، وتفرغ طاقات القياد     

الداخلي وإنهاء المشاكل التي تدفع الى توتير الساحة الفلسطينية وإنهاء المظاهر غير المرغوب بها والغريبة عـن                 
  . األوضاع الداخليةشعبنا من اقتتال بين أبناء األخوة واآلن فقط المسألة معلقة لبضعة أيام لحين االنتهاء من تسوية

  29/1/2007عكاظ 
 

  تأجيل جلسات الحوار الوطني إلى أجل غير معلوم بسبب االشتباكات .7
قال إبراهيم أبو النجا رئيس لجنة المتابعة العليا ان جلسات الحوار الوطني تأجلت إلى اجل غير معلوم بسبب                  : غزة

هيئة األجواء مـن اجـل مواصـلة الحـوار الن     سنحاول ت: وأضاف لاليام . االشتباكات المؤسفة بين فتح وحماس    
  .األجواء بحاجة إلى مزيد من التهدئة

  29/1/2007األيام الفلسطينية 
 

  الشاعر يصف االقتتال بالفضيحة ويهدد باالستقالة .8
: نقالً عن مراسليها في غزة، حامد جاد ويوسف الـشايب، وعـن الوكـاالت              29/01/2007الغد األردنية   نشرت  

الوزراء وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني ناصر الدين الشاعر امس حركتي حماس وفتح             طالب نائب رئيس    
نحن ال نفرط بدم أحد من حماس أو        : "وقال في تصريحات صحافية   . بوقف االقتتال الداخلي الذي وصفه بالفضيحة     
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حول تشكيل حكومـة الوحـدة      نريد تسريع الحوار    .. فتح وال بدم أي مواطن بل نريد أن يعيش المواطنون بسالم          
وشدد الشاعر على ضرورة عدم السماح باسـتمرار        ". الوطنية ونسجل رفضنا الي تدخل يؤدي إلى وقف الحوار        

قتل المواطنين أو خطفهم أو استهدافهم أو استهداف محالهم التجارية مشيرا إلى أنه ال يوجد أي مبـرر أو غطـاء                     
وطالب الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء بتحمل مسئولياتهما       . واصلةشرعي يسمح بجرائم القتل واالعتداءات المت     

كما دعا الشاعر كافـة القيـادات   . فورا وحل مشكلة االقتتال الداخلي مؤكدا أنهما من يتحمل المسؤولية عما يحدث          
ضح أن  التي تحدث في غزة مشددا على ضرورة أال يعمل أحد على تغذية الصراع وأو             " المهزلة"الفلسطينية لوقف   

 .ما يحدث في غزة ينعكس بشكل مباشر على الضفة الغربية
نقالً عن مراسليها في غزة ونابلس، رائد الفي وأمين أبو وردة، وعـن              29/1/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ناصر الدين الشاعر بصورة غير مباشرة باالستقالة والنزول الى الشوارع لوقف هـذا االقتتـال               .هدد د : الوكاالت

اذا لم تتوقف هذه االعمال فاننا سـنرحل        "لذي ال يستفيد منه سوى االعداء وقال خالل مسيرة احتجاج في رام اهللا              ا
وننزل للشارع حتى تتوقف مظاهر االقتتال وحقن دماء الضحايا الذين يذهبون جراء هذا االقتتـال الـذي يخـدم                   

 ".االحتالل
  

  اتصاالت بين قريع ومشعل لنزع فتيل االزمة .9
أجرى أحمد قريع اتصاال هاتفيا قبل يومين مع خالد مشعل وذلك لعقد لقاء مشترك مـا بـين                  : س، فرح سمير  القد

وتتحـدث مـصادر فلـسطينية      . وفدي حماس وفتح واستكماال للقاء الذي تم ما بين عباس ومشعل في وقت سابق             
تين وأن وفد فتح سيشارك فيه      مطلعة أن قريع عرض على مشعل لقاء سريعا في ظل أجواء االقتتال ما بين الحرك              

أيضا نصر يوسف ولما كانت الحوارات هذه ستتناول أيضا موضوعات تطوير منظمة التحرير فإن تيـسير خالـد     
وتفيد هذه المصادر أن قريع سوف يبلغ مشعل بأن الرئيس عباس سوف يحـدد فتـرة                . سوف يشارك بهذا الحوار   

 يهدف لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وأوضحت أن عباس إذا تبين له            زمنية تمتد لثالثة أسابيع إلنهاء الحوار الذي      
أن الوقت قد استنفد بالنسبة لتشكيل الحكومة سوف يجري اتصاالت مكثفة مع كافة الزعماء العرب الطالعهم على                 

 .حقيقة األوضاع بعدها يدعو النتخابات رئاسية وتشريعية
  29/1/2007عكاظ 

  
  بة المتورطين في االحداث المؤسفة بحر يدعو الرئيس وهنية لمحاس .10

اننا : احمد بحر رئيس المجلس التشريعي في بيان اصدره حول األحداث المؤسفة          .قال د :  عالء المشهراوي  -غزة  
في رئاسة التشريعي نعبر عن اشمئزازنا من األحداث المؤسفة ونتوجه الى ابنـاء شـعبنا الفلـسطيني بالتكـاتف                   

. ء والعقالء وقادة الفصائل لتفويت الفرصة على من ينتهك حرمة الـدم الفلـسطيني             كما دعا كافة الشرفا   . والوحدة
إن المشاهد التي تتناقلها وسائل االعالم هي اساءة كبيرة لصورة الشعب الفلسطيني ونـضاله وجهـاده،                : واضاف

الداخليـة التخـاذ    واننا في هيئة رئاسة التشريعي ندعو الرئيس عباس بصفته القائد العام ورئيس الوزراء ووزير               
االجراءات القانونية لمحاسبة المسبب في افتعال هذه األحداث المؤسفة والعمل على تقديمهم للمحاكمة باسرع مـا                

إن هذه األحداث واشعالها يثبت أن هناك تيارا يريد ان يفشل كل الجهود في تشكيل حكومة الوحـدة                  : وتابع. يمكن
  .الوطنية ووقف جلسات الحوار الوطني

  29/1/2007دس الفلسطينية الق
  

  التشريعي يعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات االحداث المؤسفة .11
اعلن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة في         :  رائد الفي، أمين أبو وردة، وكاالت      -غزة، نابلس   

ل اليومين المقبلـين بمـن      تصريح للخليج عزم هيئة رئاسة المجلس التشريعي على عقد جلسة طارئة للمجلس خال            
  .يحضر من النواب لمناقشة تداعيات االحداث المؤسفة واتخاذ موقف واضح واعالنه للشعب الفلسطيني
  29/1/2007الخليج اإلماراتية 
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  وال أقود تياراً ضد احد.. نرفض التصفيات: دحالن .12
د تيارا انقالبيا ضد حماس أو أي قوى        نفى محمد دحالن االتهامات التي وجهتها حماس بأنه يقو        : جدة، فهيم الحامد  

عارية عن الصحة وال اسـاس لهـا        "ونفى في تصريحات لعكاظ جميع هذه التهم معتبرا ايها          . أو تنظيم فلسطيني  
مشيرا إلى أن حماس تحاول إخفاء فشلها في الشارع الفلسطيني عن طريق إلقاء االتهامـات جزافـا هنـا                   " إطالقا
ازدياد إعمال العنف لكي تمتد إلى جميع األراضي الفلسطينية قال دحالن نأمـل أن              وحول رؤيته إلمكانية    . وهناك

وقال أن على حماس أن تطلب من إفرادها وقف االقتتـال         . اليتم ذلك مطالبا الجميع بضبط النفس والتحلي بالحكمة       
ة تصفية الحسابات   وحول إن كانت المرحلة القادمة مرحل     . أيضا مشيرا إلى أن الوقف يجب ان يكون من الطرفين         

 .قال نحن نرفض مصطلح التصفية هناك نظام ومؤسسات دستورية وعلى الجميع ان يلتزم بهذه األسس
 29/1/2007عكاظ 

  
  جبريل الرجوب يؤكد على ضرورة خلق عناصر ضاغطة لوقف الصراع .13

 أبـووردة، وعـن     نقالً عن مراسليها في غزة ونابلس، رائد الفي وأمـين          29/1/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
انا كفتحاوي اشعر بالخجل ولم انضم لفتح من اجل ان نتقاتل بل من اجل تحريـر                "قال جبريل الرجوب     :الوكاالت
  .، موضحا ان الوضع وصل الى مرحلة حرجة مطالبا المجلس التشريعي باتخاذ موقف حاسم"الوطن

أكد : مد جاد ويوسف الشايب، وعن الوكاالت     نقالً عن مراسليها في غزة، حا      29/01/2007الغد األردنية   أضافت  و
" خلق عناصر ضاغطة لوقف الصراع بين حماس وفتح       "جبريل الرجوب ضرورة أن يعمل الشعب الفلسطيني على         

مطالبا الفصيلين بوقف مظاهر العنف فورا واضطالع كافة الفصائل االخرى بدورها من خالل كـشف الحقـائق                 
وشدد على ضرورة إقامة حوار مباشر بـين حمـاس          . اصة بالتهدئة الداخلية  حول هوية من ينتهكون االتفاقات الخ     
  ". ال خيار أمام الجميع سوى الوحدة وتكريس السالح الواحد"وفتح بعيدا عن الوسطاء مؤكدا أنه 

 
  األمن الوقائي يدعو المواطنين عدم السماح للمسلحين إعتالء منازلهم .14

نين في قطاع غزة عدم السماح لعناصر حماس بما فيها القوة التنفيذية            دعا جهاز األمن الوقائي جميع المواط     : غزة
من اعتالء بيوتهم أو إطالق النار من فوق أسطحها أو من داخلها أو من جانبها على أبنـاء الـشعب الفلـسطيني                      

علـى  وخصوصا أبناء األجهزة األمينة الذين قدموا حياتهم ومازالوا من أجل كرامة شعبهم وحريته، وذلك حرصا                
أنه وبعـد  :" وأكد جهاز األمن الوقائي في بيان  . سالمة المدنيين في هذه البيوت عند الرد على مصادر إطالق النار          

االعتداءات السافرة والمتكررة من قبل التنفيذية والقسام، على مقره الرئيسي في منطقة تل الهوى أنه أتخذ قـرار                  
از وأن هذه اإلجراءات تقتضي إغالق المحاور المحيطة بهـذه          بتوسيع اإلجراءات األمنية حول جميع مقرات الجه      

المقرات حفاظا على حياة أفراد الجهاز والمواطنين اآلمنين المجاورين للمقرات، مطالبا في نفس الوقت المواطنين               
 .في هذه المناطق المتوترة ممن يخشون على حياتهم عدم البقاء أو التواجد فيها عند وقوع إطالق نار 

 29/1/2007 فلسطين برس وكالة
  

  قناصة الرئاسة الفلسطينية يفرضون منع التجول ويحيلون حياة السكان إلى جحيم .15
يعيش سكان المنطقة الغربية من مدينة غزة، التي يقع فيها معظم مقرات األمن الفلسطيني، التابعة للـسلطة،                 : غزة

ذ يومين، حيث يقول األهالي هنـاك، إن منطقـتهم          بما فيهم مكتب الرئيس عباس، حالة من القلق والتوتر الدائم من          
تحولت إلى مدينة أشباح، بعد اعتالء قناصة تابعين لألجهزة األمنية، معظم البنايات المرتفعة، ونصبهم للحـواجز                

ويؤكد السكان أنه أصبح من الصعب على أحد الوصول إلى ما يسمى بالمربع األمني، الذي يوجـد                 . على األرض 
، ومقر أنصار والمقر الرئيس لألمن الوقائي ومحيطهم، وبات المواطنـون ال يخرجـون مـن                فيه مكتب الرئيس  

وقـام  . منازلهم إال للضرورة، أثناء ساعات النهار، أما في ساعات الليلة فال يجرؤ أحدهم على الخـروج مطلقـا                 
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ما اعتلى عناصر هذه   عناصر من األجهزة األمنية، ومنذ السبت، بنصب الحواجز في معظم شوارع تلك المنقطة، ك             
األجهزة البنايات العالية، ونشروا عليها القناصة، الذين لم يتوقفوا على إطالق النار بـشكل عـشوائي، وكثيـف،                  

  .ويستهدفون أي شي يتحرك صوبهم، ال سيما في ساعات الليل
ي للـسكان، وكـأن     كما ان إطالق النار العشوائي والكثيف، وسماع أصوات االنفجارات بين الفينة واألخرى، يوح            

، وهي األجهـزة األمنيـة      "حرب من طرف واحد   "حربا ما اندلعت في تلك المنطقة، غير أن األهالي يؤكدون أنها            
  .التي تطلق الرصاص على كل من يتحرك في تلك المنقطة

 هذه الحالة أثارت استياء وغضب المواطنين، نظرا ألنهم باتوا معرضين للخطر في أي لحظة، كمـا أصـبحوا ال                  
يغادرون منازلهم خشية أن تطالهم هم وأطفالهم، نيران القناصة المنتشرين فوق البنايات المرتفعة مستغربين ممـا                

  .يجري
منذ يومين ونحن ال نخرج من منازلنا نظرا لالنتشار الكثيف للقناصة مـن             : "وقال أحد سكان المنطقة، لقدس برس     

اجز المنصوبة على األرض على كل الشوارع والمفارق، بحيث         األمن الوقائي على فوق البنايات المرتفعة، وللحو      
  ".يتم استهداف أي حركة في الشارع

باألمس تم إطالق النار بشكل عشوائي على عدد من طالب الجامعة، أثناء ذهابهم إلى مقاعـد الدراسـة                  "وأضاف  
هذه المنطقة تعتبر أكثـر     حيث قتل اثنين منهم، وكل واحد منا يخشى أن يكون مصيره، كمصير هؤالء الطالب، و              

  ".المناطق حيوية في غزة، لوجود الجامعات والمؤسسات فيها
   28/1/2007قدس برس 

  
  تحذيرات استخباراتية ارجأت زيارة عباس إلى بيروت: مصادر أمنية .16

أشارت مصادر أمنية فلسطينية، للغد، في معلومات لم تنس تأكيدها من مصادر اخرى، عن أن المخابرات                : عمان
لبنانية، كانت حذرت الرئيس الفلسطيني من خطط الغتياله في بيروت، وهو ما دفعه لتأجيل زيارته التي كانـت                  ال

 . مقررة، بعد زيارته لدمشق ولم تشر هذه المصادر الى هوية الجهة المخططة لمحاولة االغتيال المذكورة
 29/01/2007الغد األردنية 

  
  وفد بريطاني يلتقي وزراء من حماس .17

 وفد برلماني بريطاني مساء السبت في رام اهللا وفداً من حكومة حماس برئاسـة نائـب رئـيس الحكومـة،                     التقى
ناصـر الـدين    .وقـال د  . وقياديين من فتح جرى خالله مناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية           

ا تهم المنطقة والقـضية الفلـسطينية       االجتماع مع البرلمانيين البريطانيين جاء لبحث قضاي      "الشاعر في تصريح إن     
تمت مناقشة األوضاع الداخليـة والـشروط الدوليـة والموقـف           "وذكر انه   ". والرؤية المستقبلية والحلول الممكنة   

واضح للجميع أننـا    "وأضاف  ". الفلسطيني في هذه القضايا والمطالبة بتعديل الشروط التي تفرض على الفلسطينيين          
ة اإلمالءات، نحن نريد من العالم محاورتنا حواراً بناء ومتساويا مع شعوب العالم مع أننا               كفلسطينيين ال نقبل سياس   

وشدد على أن كثرة الضغوط     ". تحت االحتالل ونخدم أنفسنا، ومن هنا نريد من العالم أن يعاملنا على هذا المستوى             
 . العالم أجمععلى الشعب وحالة الفقر ساعدت على التأزم الداخلي وهذا يتحمل مسؤوليته 

وشارك في اللقاء وزير األسرى وصفي قبها ووزير التخطيط سمير أبو عيشة، بينما ضم وفد فـتح أحمـد غنـيم                     
 . وفدوى البرغوثي باإلضافة إلى أمين مقبول وكيل وزارة الداخلية

 29/01/2007البيان اإلماراتية 
  

  قتلى3توقع يالت إ  فيعملية استشهادية .18
حسب ، بسرائيليين وأصيب عدد آخر بجراح اليوم االثنين في عملية استشهادية نفذها فلسطيني قتل ثالثة ا:بيت لحم

, وقالت المصادر االسرائيلية إن العملية نفذت بالقرب من مخبز في المدينة .يالتإ في مدينة ،الشرطة االسرائيلية
 أشخاص قد يكون لهم عالقة وأن حالة استنفار قصوى اعلنت في اوساط االجهزة االمنية والجيش بحثاً عن
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وقالت سرايا القدس وكتائب االقصى وجيش , وتبنت ثالثة فصائل فلسطينية مسؤولية تنفيذ العملية. بالعملية
. رداً على االعتداءات االسرائيلية, نها نفذت العملية بصورة مشتركةأ معاًوكالة المؤمنين في اتصاالت هاتفية ب

مشيراً الى نتائجها النهائية التي , ين على العملية بالقول إنها عملية خطيرةيالت برونو شتاإوعقب قائد شرطة 
وأعلنت اسرائيل حالة االستنفار القصوى في اعقاب .  آخرين بجراح3 اسرائيليين واصابة 3اسفرت عن مقتل 

 .يات أخرىونشرت مزيداً من القوات في تلك المدن خشية من تنفيذ عمل, العملية في كافة المدن االسرائيلية
المدينة التي لم تعهد مثل هذا , وأعرب قادة االمن االسرائيلي عن صدمتهم بسبب العملية التي وقعت في ايالت

 .غير مستبعدين أن يكون منفذو العملية قدموا من خارج البالد, النوع من العمليات في السابق
  29/1/2007وكالة معا 

   
  يا القدس في جنينالقوات اإلسرائيلية تغتال قياديا من سرا .19

استشهد أمس القيادي في الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي أسيد مصطفى العمور  : يو بي آي-نابلس 
وقالت  .في جريمة اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في قرية رمانة قضاء جنين، بالضفة الغربية) عاما30(

منزل القيادي العمور، وعند دخوله مع زوجته وطفلته البالغة قوات إسرائيلية خاصة اختبأت في "ن أسرايا القدس 
وذكرت أن العمور  ."من العمر ثالثة أشهر، أطلق أفراد القوات الخاصة الرصاص على رأسه فاستشهد على الفور

ي ونجا القياد .أحد قادتها المطاردين من قبل قوات االحتالل منذ ثالث سنوات، متوعدة بالرد على جريمة االغتيال
  .في التنظيم نفسه محمد عبيدي من محاولة اغتيال مشابهة نفذتها قوات االحتالل في مخيم جنين

  29/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  خالل أقل من ثالثة أيام قتيال30ً إلى ضحايا االقتتال الداخلي عددارتفاع  .20
م إثر االشتباكات الضارية  لقي خمسة فلسطينيين مصرعهم فجر اليو:غزةمن  29/1/2007 سماوكالة أفادت 

،  قتيال خالل أقل من ثالثة أيام30المتواصلة بين حركتي فتح وحماس ما رفع حصيلة ضحايا االقتتال الداخلي إلى 
 حملت حماس حركة فتح المسؤولية عن وقد .ن عمليات الخطف في محافظات قطاع غزةافيما تبادلت الحركت

رف فروانه واثنين من مرافقيه في محافظة خانيونس فيما اتهمت حركة شأخطف القيادي البارز في كتائب القسام 
 .قصى ويدعى عبد السالم القصاص ومرافقه اياد الحدادحد كوادر كتائب شهداء األأفتح حركة حماس باختطاف 

وفي غزة اختطف  .وقالت مصادر فلسطينية انه قد اطلق سراح القصاص ومرافقه في وقت سابق من ليلة امس
ن مساء ابن مدير االمن الوقائي في محافظة غزة خميس العجوز وابن شقيقه، فيما افرج عن العميد سيد مجهولو

ابوالعصر قائد االمن الوطني في المحافظات الوسطى، والرائد في االمن الوطني يوسف ابو طبيخ الذين اختطفا 
 .في وقت سابق من مساء االحد

 استهدف مقر حركة فتح في مدينة بيت حانون الليلة مما الحق اضرارا من جهة اخرى افاد شهود عيان ان انفجارا
 .جسيمة في المبنى فيما اكد الشهود ان االنفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في المكان

 أبو األمين النجار مدير المخابرات العامة بمدينة : أنخانيونسمن  29/1/2007فلسطين برس ونقل موقع 
التنفيذية احتجزت القصاص ومرافقه باإلضافة إلى خمسة عناصر من جهاز الوقائي في أكد أن عناصر  خانيونس

وعبر النجار عن استنكاره الستخدام بيوت اهللا الحتجاز المواطنين وضباط  .مسجد عباد الرحمن بمدينة خانيونس
مؤكدا أن أي من عناصر  أن هذه األفعال يقوم بها عناصر حماس حيث يعتقدون بأننا سنهاجم المساجد األمن مؤكداً

وأضاف أن تيارا شيعيا في حركة حماس هو الذي  .األمن لن يهاجم بيوت اهللا ألنهم يعرفون حرمة هذه المساجد
  .يقوم بهذه األعمال المشينة والخارجة عن القانون

 في مس، برزأبرز بعد ظهر التطور األ: فتحي صباحنقالً عن مراسلها غزة من  29/1/2007الحياة وأوردت 
 من قيادات حماس في المدينة، في خطوة مدينة نابلس شمال الضفة الغربية حيث خطف مسلحون من فتح عدداً

 مجموعات -علنت كتائب شهداء االقصى أو .تح بقوة الفتةفها فيلى الضفة التي تتمتع إحداث لى نقل األإتهدف 
طلقت ألكنها . ة والتعليم العالي في نابلسسؤوليتها عن خطف خمسة من موظفي وزارة التربيمالشهيد أبو شرار 
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وقالت . بقت سامر بروزة مرافق نائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر قيد االحتجازأربعة منهم على دفعتين وأ
خطف مسلحون من فتح كما  .حرقوا الطبقة الثانية من مبنى المديريةأن المسلحين أمديرية التربية في المدينة 

غبر، كما خطفوا ناشطين من حماس في مخيم عسكر قرب ابلس عن حماس الشيخ فياض األعضو مجلس بلدي ن
  .ارب المختطفين عندما حاول منعهم من خطفهأقحد أصابوا برصاصهم أنابلس، و
 مساء واافرج فتحي مسلح : إلى أن غازي بني عودةنقالً عن مراسلها 29/1/2007األيام الفلسطينية وأشارت 

  . احتجاز ثالثة اخرين من قادة وعناصر حركة حماسواوزة، فيما واصلغبر ودر األ عنامس
دعت حركة  : عالء المشهراوي نقالً عن مراسلهاغزةمن  29/1/2007القدس الفلسطينية من جهة أخرى ذكرت 

حركتي فتح وحماس الى سحب المسلحين من الشوارع وتهيئة األجواء اإلعالمية والميدانية , الجهاد اإلسالمي
 داوود شهاب من قادة الجهاد انه قالو .ئناف الحوار الذي قالت إنه اقترب الى حد كبير من النجاح والتقدمالست

على الطرفين أن يعطيا فرصة للجهود التي تسعى لفتح القنوات المغلقة بين الطرفين، معتبراً أن األمور وصلت 
س عن أسفه لما تشهده مدينة غزة من اشتباكات حركة امالوأعرب خالد البطش القيادي في  .الى حد بالغ الصعوبة

  . إلى أن عدم تحرك حركتي فتح وحماس بالسرعة المطلوبة أدى لتفاقم المواجهاتدامية، مشيراً
 أكدت لجنة المتابعة العليا ان الصراع بين : ألفت حدادنقالً عن مراسلته 28/1/2007 48عربوأضاف موقع 

 .لطريقة، وربما يأخذ أشكاال أكثر عنفا ما لم يجر عالج هذا االمر سياسياحركتي فتح وحماس سيبقى قائما بهذه ا
ودعا كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعضو لجنة المتابعة فى تصريح خاص إلى ضرورة 

ن مصلحة استمرار الحوار واالسراع فى انجاز اهدافه من اجل العالج السياسي للمشكالت القائمة، مشيرا إلى انه م
ترك هذه المسالة دون حل سيؤدى الى تفاقم االحداث بما "الجميع االن إيقاف ما يجرى عبر الحل السياسي، الن 

  ".يوصلنا الى مشارف الحرب األهلية
أكد أحمد عبد الرحمن الناطق  :رام اهللا وليد عوضعن مراسلها في  نقالً 29/1/2007القدس العربي وجاء في 

 وحدة ىأن السبيل الوحيد إلنهاء االقتتال الفلسطيني الداخلي هو موافقة حركة حماس عل ىباسم حركة فتح عل
وقال عبد .  أن التعددية واالزدواجية الحاصلة هي وراء هذا االقتتالى الاألجهزة األمنية ووحدة السلطة، الفتاً

بالقانون والديمقراطية وال الرحمن إن مصدر الخلل في الوضع الفلسطيني برمته هو أن حكومة حماس ال تلتزم 
تحترمها، محذرا من أن ازدواجية السلطة هي أصل المأساة والكارثة وبدون إنجاز اتفاق سريع لها عبر الحوار 

  .  كارثةىوالتوافق بشكل عاجل فإن حماس تقود الساحة الفلسطينية ال
تكللت  الشعبية والديمقراطية تانالتي بذلتها الجبه لمساعيا:  إلى أنغزةمن  28/1/2007قدس برس ولفتت 

  .بالنجاح، في اإلفراج عن المختطفين لدى حركتي فتح وحماس في خان يونس، وتمهيدا إلعادة الهدوء إلى المدينة
  

 وزير الداخلية بعث برسائل تهديد ال يمكن أن تصدر عن شخص مسؤول: مقداد .21
ورد على لسان وزير الداخلية سعيد صيام  ما  األحد،،د وصف الناطق باسم حركة فتح في غزة، ماهر مقدا:غزة

 . في غزة، بمثابة تهديد متكرر بدالً من أن يبعث برسائل تأمين وتهدئةالسبتفي المؤتمر الصحفي الذي عقده 
إن صيام وعد خالل مؤتمره الصحفي بأن يالحق من أسماهم " :وقال مقداد في تصريحات وصلت معا نسخة منها

حركة حماس وتنكر لكل الدماء التي نزفت من أبناء الشعب الفلسطيني، أو من أبناء حركة بالقتلة الذين قتلوا أبناء 
صيام، لم يذكر كلمة واحدة عن مالحقة القتلة الذين حاصروا منزل منصور شاليل في جباليا أو  " أنوأضاف ".فتح

وتابع  ".رين بهذه الطريقة الدمويةالذين قتلوا من كان داخل هذا البيت، أو الذين قتلوا الشهيد كمال حسن خليل، وآخ
نكم تبحثون عن تجارة خاسرة، تجارة الدم والموت، وبالتالي إ" :مقداد موجهاً كالمه لوزير الداخلية وحركة حماس

لم يكتب التاريخ أن أحداً ذهب إلى هذا النوع من التجارة وكسب، وستكونون أول من يحترق بهذه النيران التي 
" التحريضي"وأشار إلى أن مثل هذا المؤتمر الذي وصفه بـ .على حد تعبيره" يني بأكملهستشتعل بالشعب الفلسط

ال يمكن أن يصدر عن ضابط في الداخلية وليس وزير الداخلية، ألن هدفه شحن األمور وتوتيرها بطريقة غريبة 
   .امية وبهذه الطريقةال يمكن لرجل أمن وال لرجل سياسة أو مسؤول في هذا الوطن أن يتحدث بهذه األجواء الد
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إنه من الواضح تماماً وجود خطة لدى حماس تقضي بتأجيج األمور وتوتيرها والتحضير لحرب " :وقال مقداد
أهلية متسائالً، هل عزموا بالفعل على إحراق غزة بمن فيها، هل عقدوا العزم على تدمير المعبد على رؤوس من 

 ".فيه؟
  28/1/2007وكالة معا 

  
  ة التنفيذية تفتعل االشتباكات وال تريد للحوار الوطني أن يصل إلى مبتغاهالقو: األحمد .22

 على القوة التنفيذية التابعة لوزارة  الذعاًشن عزام األحمد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح هجوماً: رام اهللا
وقال في  .يةمسؤولية ايقاف تدهور الوضع األمني في األراضي الفلسطين" حماس"الداخلية، وحمل حركة 

بصراحة هنالك قوة تفتعل اإلشتباكات وال تريد للوفاق الوطني أن يحصل، وال : "تصريحات خاصة لقدس برس
تريد للحوار الوطني أن يتم، وما يجري في قطاع غزة يدل على أن هنالك إصرارا على االستمرار في النهجة 

أنا أقصد بذلك القوة التنفيذية : "شتباكات، قال عزام األحمدوعمن يقصد بهذه القوة، التي تفتعل المعارك واال". القديم
 وأرادت أن تكرر طريقة إعدام محمد غريب ،التابعة لوزارة الداخلية التي حاصرت قيادي فتح منصور شاليل

واعتبر األحمد أن المقصود من هذه التصرفات هو إضاعة الوقت لفرض األمر الواقع  ".لفرض هيمنتها بالقوة
من يتحمل المسؤولية هو حماس ألن كل المشاكل تفتعلها القوة التنفيذية وتريد كسب : "اد بالرأي، وقالواالستبد

إن المفاوضات والتسوية لن : الوقت والمماطلة، وأنا أذكر هنا بتصريحات خالد مشعل لصحيفة إيطالية، حين قال
  ".تتم إال عبر حماس

  28/1/2007قدس برس 
  

  دة فتح للحكماعإ هدفه إنهاء المقاومة واً إسرائيلياً أمريكياًدحالن يقود مشروع: برهوم .23
فتح، حتى يرفع   مع حركةا تعليق مفاوضاتهت قرر الحركةأن حماس أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة: غزة

ة القادة السياسيون من هذه الحركة الغطاء عن المتورطين في أحداث القتل واالختطاف التي جرت في األيام القليل
 كل أشكال المفاوضات مع حركة فتح لقد علقنا فعالً: " في تصريحات خاصة لقدس برس برهوموقال .الماضية

وأشار برهوم إلى أن  ".ألنها تعطي تغطية لفرق الموت كي تمارس أعمالها اإلرهابية ضد عناصر حركة حماس
نقالبي داخل حركة فتح، إلى التيار اال، وحمل مسؤولية ذلك الوضع األمني في األراضي الفلسطينية يزداد سوءاً

 إسرائيلي يقوده محمد دحالن هدفه إنهاء البنية التحتية - ، إنه مشروع أمريكيالمشروع واضح تماماً: "وقال
للمقاومة وفق خارطة الطريق حتى يعترفوا بإسرائيل، ويقبلوا بدولة بحدود مؤقتة يلتفون فيها على الحقوق 

، "هو مسألة التوقيت الذي تم اختياره إلعادة التصعيد.. ما يعزز هذا الرأي"إلى أن  أشارو". الفلسطينية التاريخية
عندما كنا جلوسا في لجنة الصياغة إلنهاء الخالف حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية عمد أتباع هذا : "وقال

إنه تيار ال يريد . سجد الهدايةالتيار إلى تفجير آلية عسكرية تابعة للقوة التنفيذية ثم جاء االختطاف ودخول م
  ".  للحوار الوطني أن يمضي إلى أهدافه األساسية وعلى رأسها إعالن حكومة الوحدة الوطنية

  28/1/2007قدس برس 
  

  من لجمهمما يمارسه االنقالبيون من جرائم تجاوز كل الخطوط الحمر وال بد: حماس .24
ن، الدخالء على حركة فتح، من جرائم ومذابح بحق أبناء ما يمارسه االنقالبيو"حذّرت حركة حماس من أن : غزة

وقالت في بيان لها، تلقى  ".حركة حماس والقوة التنفيذية واألبرياء من أبناء شعبنا، قد تجاوز كل الخطوط الحمر
 لقد فُجع شعبنا الفلسطيني بالممارسات الوحشية واألفعال الهمجية التي: "المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه

اقترفتها عناصر جهاز األمن الوقائي والفئة االنقالبية الرخيصة في حركة فتح بحق بيوت اهللا تعالى، والتي 
تجسدت أوضح ما تكون في استباحة مسجد الهداية في حي تل الهوى مساء الجمعة الماضي، وما تالها من 

تداء عليهما بالرصاص الحي الذي  أمس واليوم، واالع،محاصرة مسجدي عمار بن ياسر واألنصار في ذات الحي
الممارسات القذرة "وأكدت حماس أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه  ".لم يوجهه هؤالء يوما إلى صدر االحتالل
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 ودعت ."واألعمال العدوانية التي تطال بيوت اهللا تعالى، وتعتدي عليها وعلى روادها ودعاتها والمصلين فيها
اتخاذ موقف واضح وصارم مما يجري بحق المساجد على أيدي "فتح إلى محمود عباس وقيادة حركة  رئيسال

عناصر األمن الوقائي والفئة االنقالبية المأجورة داخل فتح التي تجردت من كل قيمة دينية ووطنية وأخالقية 
 ".وإنسانية، وباعت نفسها للشيطان، وتحللت من أي التزام تجاه شعبها وقيمه وعقائده وحضارته اإلسالمية

  29/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  في تعمير عين الحلوةمساٍع لضبط عناصر جند الشام .25
تبذل القوى الفلسطينية الوطنية واالسالمية في مخيم عين الحلوة جهوداً متزايدة لقطع دابر أي اشكال : محمد دهشة

ر جند الشام احتجاجاً وآخرها اطالق أمني في تعمير عين الحلوة بعد سلسلة من االعتراضات التي تقوم بها عناص
وعلمت  .بعضهم النار في الهواء لعدم تمكنهم من الوصول الى منازلهم عند خط السكة والمطالبة بالتعويض عليهم

صدى البلد من مصادر فلسطينية ان هذا الموضوع اضافة الى خطورة األوضاع الداخلية على ضوء الخالفات بين 
ر زيارة خاصة قام بها أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية حركتي فتح وحماس كانت محو

في لبنان سلطان أبو العينين الى مخيم عين الحلوة حيث عقد اجتماعاً في منزل المسؤول الفلسطيني خالد الشايب 
ناصر جند الشام وذكرت المصادر أن أبو العينين أكد على أهمية ضبط ع .مع مسؤولي القوى االسالمية والوطنية

وأشارت الى أن ابو العينين  .ألن المرحلة دقيقة وتتطلب وأد أي فتنة أو أي محاولة لزج المخيمات الفلسطينية
طلب من القوى االسالمية التي أشاد بدورها في تطويق ذيول االشتباك مع الجيش اللبناني لحظة انتشاره في 

ناصر من أجل التزامها باالجماع الفلسطيني واال واجهت الجميع التعمير، ممارسة المزيد من الضغط على هذه الع
 .بموقف حازم

  29/1/2007البلد اللبنانية 
  

  اسرائيل تخشى انعكاسات االقتتال الفلسطيني وتدرس شن عملية واسعة اذا انتصرت حماس .26
 موقف المتفرج من في الوقت الذي تتبنى اسرائيل ظاهرياً:  اسعد تلحمي-الناصرة  من 29/1/2007 الحياة قالت

االقتتال الفلسطيني الداخلي، تشير تصريحات وزراء في حكومتها وتعليقات في وسائل االعالم الى ما تتمناه الدولة 
العبرية من االقتتال، اذ رأى الوزير زئيف بويم ان على اسرائيل الحذر من ان يرتد االقتتال الفلسطيني الى نحرها 

ركة حماس، معتبرا تحقق هذا االحتمال رسالة واضحة ستحتم على اسرائيل خصوصا في حال كانت الغلبة لح
وقال بويم قبل جلسة الحكومة امس ان هذا التحرك  .التحرك فورا للحيلولة دون تحول قطاع غزة الى لبنان آخر

ي ضروري حتى لو اضطرت اسرائيل الى تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في القطاع على غرار عملية السور الواق
حدودي بين مصر والقطاع في الضفة الغربية قبل خمس سنوات، باالضافة الى اعادة السيطرة على الشريط ال

محور فيالدلفي وفصل رفح عن القطاع، للحيلولة دون تحول غزة الى مخزن للسالح والوسائل القتالية المعروف ب
 وزير الصناعة ايلي يشاي انه يجدر من جهته، قال نائب رئيس الحكومة .على نحو يهدد جنوب اسرائيل كله

واضاف ان . باسرائيل االنتظار اآلن الى ما ستؤول اليه األوضاع في القطاع، لكن ليس لوقت غير محدود
اسرائيل ليست معنية بالتدخل في الصراعات الفلسطينية الداخلية، لكنها مع ذلك يجب أن تكون مستعدة لتفادي 

 جنوب لبنان وعلينا عمل شيء او االستعداد للتحرك لمواجهة حفر األنفاق مواجهة وضع شبيه بالذي واجهته في
  .ومواصلة التسلح وتحسين الفصائل الفلسطينية قدراتها

امس، ان غزة ستكون الهدف االول لرئيس االركان الجديد غابي " معاريف"أوردت  29/1/2007 النهار وجاء في
اشكنازي "وقالت ان  ".حزب اهللا"ائيلي وتوجيه رسائل تحذير الى اشكنازي الستعادة هيبة الردع لدى الجيش االسر

يواجه عدداً كبيراً من التحديات الصادرة من قطاع غزة، وفي مقدمها صواريخ المقاومة الفلسطينية التي تسقط 
 ."داخل بلدة سديروت وهو ما يمكن ان يقلب الوضع الهادئ في اي لحظة ويجر الجيش االسرائيلي الى الرد بقوة

، وان "ديناصوراً"ونقلت الصحيفة عن قائد كتيبة غزة الجنرال تشيكو تامير، ان القطاع يتحول من يوم الى يوم 
المنظمات الفلسطينية تستغل التهدئة لتتسلح وقد بدأت حديثاً انتاج مجموعة من الصواريخ تحمل مواد متفجرة ذات 
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ا كان الوضع في السابق، وعوض اطالق عشرات مواصفات عالية وتبقى صالحة لالستعمال طويالً، عكس م
ونسبت الى ضباط في قيادة  .الصواريخ في اتجاه اسرائيل اسبوعياً، انتقلوا الى عدد محدود من الصواريخ القاتلة

في هذه المرة يجب ان تكون الضربة مؤلمة، كي يدركوا اننا سنستوفي الثمن الذي يردعهم عن العمل "الجنوب انه 
ومن الواضح انه من اجل اطالق شاليت وفتح افق سياسي واضح، عليهم ان يدفعوا الثمن . واريخفي اطالق الص

من الواضح ان غزة هي الهدف "وخلصت الى انه  ".الذي يضعهم في الحجم المناسب بعد الحرب على لبنان
  .المقبل، وانها ستكون االمتحان االول الشكنازي

 يستعد الجيش اإلسرائيلي، إلمكانية القيام بحملة عسكرية واسعة في بينما أنه 28/1/2007 48 عربوأورد موقع
قطاع غزة، بذريعة وقف إطالق صواريخ القسام، فإن الوزارات تجري استعدادات لعملية إخالء لمناطق تقع في 

قع حيث تستعد وزارة األمن ووزارة الرفاه إلمكانية إخالء سكان سديروت والمستوطنات التي ت. محيط قطاع غزة
ووفقما جاء في نشرة أخبار القناة التلفزيونية الثانية، فإن الهدف هو اإلستعداد لوضع يكون . في محيط قطاع غزة

هناك حاجة إلخالء بعض سكان المنطقة في أقصى سرعة ممكنة، في حال حصول تصعيد في الحرب وفي إطالق 
بالرغم من أن الحديث ليس عن سيناريو ونقل عن مصادر تشرف على هذه الحملة أنه  .الصواريخ من القطاع

   .متوقع حدوثه في األيام القريبة، إال أن التقديرات تشير إلى أنه سيحصل تصعيد في قطاع غزة
      

  سياسة إسرائيل ضد حماس أفرزت نتائج عكسية: هآرتس .27
بل اسفرت عن   قالت صحيفة هارتس أمس أن السياسة التي تتبعها اسرائيل ضد حكومة حماس منيت بفشل ذريع،                

وقالت الصحيفة بمناسبة مرور عام على فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية، إن الحكومـة               . نتائج عكسية 
اإلسرائيلية بعد هذا الفوز اصيبت بحالة من الفزع، حاولت التخلص منه عن طريق االنتقال الى سياسـة فـرض                   

 التخلص من الواقع الذي نجم عن هذه االنتخابات، لكنهـا           العقوبات االقتصادية على أمل أن تنجح هذه السياسة في        
واعتبرت الصحيفة أن أخطر نتيجة لسياسة فرض العقوبات على حكومة حماس هـو              .فوجئت بمزيد من المشاكل   

ارتفاع وزن ايران والحكومة السورية وقيادة حركة حماس في الخارج في التأثير على مجريات األمور في الضفة                 
فت أن اضطرار الفلسطينيين لمحاولة تخفيف آثار الحصار دفعهم للبحث عن بدائل للمصادر المالية              وأضا. والقطاع

) ابـو مـازن   (وأشارت الصحيفة الى أن زيـارة       . التي كانت تعتمد عليها السلطة، فاتجهوا مضطرين نحو ايران        
واوضـحت الـصحيفة أن قيـام     .األخيرة لدمشق ولقاءه بخالد مشعل، دليل على نمو نفوذ وقيادة حماس الخارجية    

واعتبرت . اسرائيل باختطاف واعتقال وزراء ونواب حركة حماس لم يؤد الى أي نتائج ايجابية على أرض الواقع               
أن اسرائيل فشلت في رهانها على محاولة اثارة الجمهور الفلسطيني ضد حكومة حماس عبـر مواصـلة فـرض                   

سب الصحيفة هو أن الصمود في وجه الحصار الذي تفرضـه           وما لم يدركه قادة اسرائيل ح      .الحصار االقتصادي 
واعتبرت أن نظام العقوبات الذي تفرضه       .دولة احتالل يعتبر بالنسبة للشعب المحتل مصدرا للفخر والعزة القومية         

اسرائيل على الفلسطينيين ال يشبهه أي نظام في العالم، حيث أنها تحاول أن تفرض شروطا من دون أن تطرح لهم                    
واعتبرت أن الكثير من الدول التي استاءت كثيراً من فوز حماس تـرفض              .ال في حال التزموا بهذه الشروط     مقاب

قرار أبو مازن بإجراء انتخابات مبكرة ألنها تخشى من فوز حماس مجدداً في هذه االنتخابات، مشيرة الى أن هذه                   
وأضافت الصحيفة أنه حتى لـو      .  وطنية الدول تمارس ضغوطاً على الرئيس عباس إلقناعه بتشكيل حكومة وحدة         

وابو مازن الى يهود، فإن إسرائيل لن تقوم بـأي          ) رئيس الوزراء (حدث المستحيل وتحول مشعل واسماعيل هنية       
 وشددت على أن اسرائيل لن توافـق علـى اقامـة دولـة              ،خطوة يمكن أن تؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة        

ك سيكون مقترنا بازالة معظم المستوطنات في الضفة الغربية، وألنهـا ببـساطة             فلسطينية ألن قيادتها تدرك أن ذل     
  .غير قادرة على ذلك حتى لو رغبت، بسبب خوفها من ردة فعل المستوطنين

  29/1/2007الشرق األوسط 
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  الحكومة اإلسرائيلية تعين مجادلة وزيرا دون حقيبة عن حزب العمل  .28
 صادقت على تعيين عضو الكنيست عن حزب العمل ،مة اإلسرائيليةالحكو أن 28/1/2007 48 عربذكر موقع

غالب مجادلة، مكان أوفير بينيس الذي استقال من وزارة الرياضة والثقافة احتجاجا على ضم أفيغدور ليبرمان إلى 
ون وقد توصل إيهود اولمرت ووزير األمن عمير بيرتس إلى اتفاق تسوية يعين بموجبه مجادلة وزيرا د .الحكومة
مجادله تولى رئاسة لجنة الداخلية عن حزب العمل وفي . وتسلم له حقيبة الرياضة والثقافة بعد أسبوعين حقيبة،

مجرد دخول "جمال زحالقة أن .واعتبر النائب د. فترته مرت كثير من القوانين العنصرية ضد عرب هذه البالد
ان "وتابع زحالقة  ".ه للعنصرية، وكان مبدئيامجادلة بدال من بينيس عار عليه، الن بينيس رفض اعطاء شرعي

تعيين مجادلة يضر بمصلحة المواطنين العرب، النه ال يحدث اي تغيير في سياسة التمييز بل ان وجوده في 
الحكومة يعطي شرعيه لهذه السياسة، ففي الوقت الذي ندعو فيه العالم لمقاطعة ليبرمان يأتي وزير عربي ليجلس 

ان عمير بيريتس يريد ان يحظى باصوات في االنتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل  "واكد زحالقة". معه
  ". القادمة بعد ان ارتكب كل الجرائم في لبنان

 اعتبر ان تعيين مجادلة ليس ،عضو الكنيست محمد بركةأن : ب.ف. ا،القدس من 29/1/2007 عكاظ وأضافت
ان تعيين مجادلة انما هي "وقال . "رب انما هو وزير لحزب العملليس وزيرا للع"خطوة باتجاه المساواة حيث انه 

ال يعقل ان يحل وزير عربي محل وزير يهودي خرج من "واضاف  ."لتعزيز مواقع عمير بيريتس االنتخابية
ان تعيين وزير عربي مسلم الول مرة "وقد اعتبر مجادلة  ."الوزارة واستقال من وزارته احتجاجا على العنصرية

ريخ دولة اسرائيل يعتبر مؤشرا للمواطنين العرب لتحقيق ودفع القضايا العربية االجتماعية نحو المساواة في تا
  ."وعلى المسار السياسي العام

  
  لجنة التشريع في الكنيست تصادق على قانون بيريز .29

يز والذي يقضي   صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، على مشروع القانون المعروف بقانون بير            
وقد ايد مشروع القانون فـي       .بان تجري الكنيست تصويتا علنيا النتخاب رئيس الدولة بدال من التصويت السري           

اللجنة سبعة وزراء، بينهم وزيرة الخارجية ليفني وباقي وزراء حزب كديما باستثناء الوزير مئير شطريت الـذي                 
من المتوقع أن يواجه القانون معارضة واسعة       و. راء العمل عارض باإلضافة إلى خمسة آخرين وهم ثالثة من وز        

وفي حالة نجاح الحكومة في تجنيد أغلبية       . حين يطرح على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت في القراءة التمهيدية         
  . عضوا، فقد ال يبدأ العمل وفق القانون في المنافسة الحالية61

  28/1/2007 48عرب
  

   ساعة96تمر الحرب سوى حالوتس كان يتوقع أال تس .30
لجنـة  "أدلى رئيس األركان المستقيل دان حالوتس طوال أكثر من سبع سـاعات بإفادتـه أمـام                 : ي ب أ، أ ش أ     

ومن المتوقع ان يكون     .2006التي تحقق في أداء القيادة اإلسرائيلية خالل الحرب على لبنان في تموز             " فينوغراد
ونقلت  .لى رئيس الوزراء ايهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس        ألقى مسؤولية اخفاقات الجيش في الحرب ع      

عن مصادر في الجيش االسرائيلي ان حالوتس عرض وثـائق تـشمل ملخـصات للقـاءات                " الجيروزاليم بوست "
عسكرية داخلية توضح أن بيرتس هو الذي دفع الجيش إلى الحرب، في معارضة صريحة منه لتوصيات الجـيش                  

التـي  " فجـر "عت فقط الى توجيه رد محدود قد يكون مثالً شن هجوم على منصات صـواريخ                االسرائيلي التي د  
وثمة تخمينات ان يكون حالوتس ركز في إفادته علـى تقديراتـه وأولمـرت أن             . على إسرائيل " حزب اهللا "أطلقها  

ان اللجنة سـألت    وأشارت أنباء إلى     . ساعة يليها وقف للنار ثم مفاوضات سياسية       96الحرب لن تستمر أكثر من      
حالوتس عن عملية صنع القرار داخل الجيش االسرائيلي خالل الحرب وسبب تردده في القيام بعملية برية واسعة                 

  في الجنوب اللبناني، وعن استعدادت الجيش للحرب وسبب خفض مستوى تدريب الوحدات النظامية ووحدات 
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كذلك عن المعلومات االستخبارية التي كانت لدى الجـيش         االحتياط في الجيش االسرائيلي في السنوات االخيرة، و       
  ".كاتيوشا"آالفا من صواريخ " حزب اهللا"عن امتالك 

  29/1/2007النهار 
  

  ليبرمان سيفرك يديه طربا بما يجري بين الفلسطينيين: أحمد الطيبي .31
تابع بكثير من الحـزن     نحن ن : "قال أحمد الطيبي، تعليقا على ما يجري من صراع دموي في األراضي الفلسطينية            

واأللم وبكثير من الخجل هذه المناظر المؤلمة والمخجلة في األراضي الفلسطينية عبـر القتـل وإطـالق النـار                   
ورفض الطيبي تحميل المسؤولية عن تفاقم الصراع،       ". والصواريخ واالختطاف دون أن نفهم على ما هذا االقتتال        

 أريد التقريب بين المختلفـين،      48مل المسؤولية ألحد ألنني كابن      ال أريد أن أح   : "ألي طرف من األطراف، وقال    
وقد كان لي حديث مع قيادات في فتح وحماس من أجل هذا الغرض، وتجميل المسؤولية لطرف بذاته ال يساعدني                   

" تحف"حركتي  " إيغال"وانتقد ما سماه     ". على هذه المهمة، لكني أؤكد لك أن األزمة مستشرية ويجب حلها فلسطينيا           
 و  .، حسب وصـفه   "في هذا الصراع، وال شك أن ليبرمان سيفرك يديه طربا بما يجري بين الفلسطينيين             " حماس"و

ما من شك أن الحصار له دور في تفاقم األزمة داخل األراضي الفلسطينية، لكن من يطلق النار هنا                  ": قال الطيبي 
فلـسطينيي  "سطيني النقاب عن أنهم كسياسيين من       وكشف السياسي الفل  ". وهناك هم فلسطينيون، وهذا هو المخجل     

على الرغم  : قاموا والزالوا بجهود وساطة بين الحركتين، من أجل رأب الصدع بين الجانبين والزالوا، وقال             " 48
من أن وزير األمن الفلسطيني قد منعنا من السفر إلى غزة فقد تحدثت هاتفيا مع وزيري الخارجية والداخلية ومـع              

  .  ، وفق قوله" مازن ألننا ال نريد لهذا الوضع أن يستمرالرئيس أبو
  28/1/2007 قدس برس

  
 حركة إسرائيلية جديدة للحث على التفاوض مع سوريا .32

تنوي شخصيات إسرائيلية شغلت في السابق مناصب سياسية وأمنية في إسرائيل، تشكيل حركة جديدة : مهدي السيد
وأفادت صحيفة  .بضرورة إجراء مفاوضات مع سوريا والدفع باتجاههاتسعى إلى اقناع الرأي العام اإلسرائيلي 

هآرتس أمس بأن الحركة التي أطلق عليها اسم الحركة الوطنية للسالم مع سوريا، تضم الرئيس السابق ألركان 
محي الجيش أمنون شاحاك، والرئيس السابق للشاباك يعقوب بيري، والمدير العام السابق لوزارة الخارجية ديفيد ك

مع المندوب ) سرية في األعوام الماضية(والمدير العام السابق للخارجية الون ليئال وآخرين ممن أداروا محادثات 
وتنوي هذه الشخصيات تسجيل الحركة المذكورة رسمياً في األيام القريبة المقبلة، وقد  .السوري إبراهيم سليمان

الفرصة ) اإلسرائيلية(استطاعتها لكي ال تفوت الحكومة شددت، في بيان أصدرته أمس، على أنها ستعمل بقدر 
وأضاف البيان أن . المطروحة على الجمهور اإلسرائيلي، في أعقاب االتصاالت غير الرسمية مع محافل سورية

تجاهل مبادرة المصالحة مع سوريا سيكون رهاناً عديم المسؤولية يلحق ضرراً بمصير دولة إسرائيل، ويجب 
   .صوات الصادرة من دمشق ألن ثمن السالم هو أدنى بكثير من الثمن الهدام للحروباإلنصات إلى األ

  29/1/2007األخبار اللبنانية 
  

 لن نسمح للعالم بالتهرب من مواجهة إيران: أولمرت .33
افتتح إيهود أولمرت، جلسة الحكومة األسبوعية أمس، بكلمة تطرق فيها إلى الخطر النووي اإليراني : علي حيدر

تل أبيب، أكد فيها أن إسرائيل لن تسمح للعالم بالتهرب من مواجهة دولة تتحدث بصورة خطيرة للغاية وتدعو على 
إلى إبادتها، مشدداً على أننا لن نسمح للعالم بأن ينسى مرة أخرى، من خالل الالمباالة، التهديد الوجودي للشعب 

 لدى األميركيين لمنع تحويل األموال من إيران إلى من جهة أخرى، ينوي أولمرت تعيين منسق إسرائيلي .اليهودي
وقالت صحيفة هآرتس إن وزير  .جهات معادية إلسرائيل، بينها حزب اهللا وحركتا حماس والجهاد اإلسالمي

المواصالت، شاؤول موفاز، الذي ترأس وفد إسرائيل للحوار االستراتيجي مع األميركيين، أبلغ الجانب األميركي 
ونقلت الصحيفة عن مصدر  .عيين المنسق، خالل اجتماع عقد في تل أبيب األسبوع الماضيبقرار أولمرت ت
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سياسي إسرائيلي قوله إن المنسق اإلسرائيلي سيتعقب حركة تحويل األموال من إيران إلى حزب اهللا وحماس 
 لمبالغ طائلة، ما والجهاد اإلسالمي ومنظمات أخرى في إسرائيل واألراضي الفلسطينية، مؤكداً أن هناك تحويالً

 .يستدعي وجود سلطة لمكافحة ذلك
  29/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  "حزب اهللا"الى " زلزال"صواريخ  إسرائيل تخشى وصول  .34

" زلزال"أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن خشيتهم من وصول صواريخ إيرانية حديثة ومتطورة من طراز               
امس عن المـسؤولين    " يديعوت أحرونوت "ونقلت   .في لبنان " حزب اهللا "ي   كيلومتر، الى ايد   400يصل مداها الى    

 .فإنه سيتمكن من ضرب كل مكـان فـي اسـرائيل          " حزب اهللا "األمنيين، انه في حال وصلت هذه الصواريخ إلى         
خـالل  " حـزب اهللا  "وتأتي هذه الخشية خصوصاً في ضوء التوقعات اإلسرائيلية بشأن تجدد القتال بين إسرائيل و             

  .لصيف المقبل أو بعد ذلكا
   29/1/2007المستقبل 

  
 حرب لبنان زادت معاداة اليهود وخاصة في فرنسا وروسيا .35

أظهرت دراسة إسرائيلية جديدة، عرضت أمس أمام الحكومة اإلسرائيلية، ارتفاعاً دراماتيكياً في حوادث معاداة 
وأظهرت  .أساسي في كل من روسيا وفرنسااليهود في أوروبا في أعقاب العدوان األخير على لبنان، وبشكل 

معطيات الدراسة، التي أعدها معهد ستيفان روت ألبحاث معاداة السامية التابع لجامعة تل أبيب، وأدارها 
البروفيسور دينا بورات، أن فرنسا تصدرت الدول األوروبية في الحوادث المسجلة ضد اليهود، وأوضحت 

وبحسب الدراسة، فقد سجلت الدول االسكندنافية  لثانية في معاداة السامية،الدراسة أن روسيا احتلت المرتبة ا
، بينما كانت بريطانيا الدولة األوروبية الوحيدة التي 2006 حادثاً عام 53 الى 2005 حادثاً عام 35ارتفاعاً من 

 .2006 حادثاً عام 312 الى 2005 حادثاً عام 321سجلت تراجعاً من 
  29/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  مخطط إلنشاء معبر حدودي بين األردن وإسرائيل قرب البحر الميت .36

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب، عن أن رئيس مجلس تمار اإلقليمي دوف ليطبينوف، ونظيره األردنـي غالـب                 
 بين  الشمايله متصرف لواء غور الصافي األردني، يعمالن على إطالق مبادرٍة مشتركة إلقامة معبر حدودي جديد              

وكان االثنان التقيا مؤخرا، وقد تم خـالل         .إسرائيل واألردن في مستوطنة نأوت هكيكار القريبة من البحر الميت         
اللقاء طرح مبادرة إلقامة معبر حدودي، يمر من خالله العمال إلى عملهم في الزراعـة، ولتمريـر المنتوجـات                   

اء أشدود، ومن هناك إلى أوروبا، وذلك بدالً من نقل هـذه  الزراعية األردنية والفوسفات والمغنيسيوم عبره إلى مين   
وقال ليطبينوف إن المبادرة إلنشاء المعبر الحدودي حيوية لكال الطرفين، وإن من شأن              .البضاعة عبر ميناء العقبة   

  .هذا المعبر أن يساهم في تطوير الزراعة والسياحة والسالم، على حد تعبيره
  28/1/2007 قدس برس

  
  يهود يطلقون موقعا إلكترونيا يحرض على بدو النقب جنوب فلسطينمتطرفون  .37

، عن قيام متطرفين يهود يعتقد أنهم من مدينـة          48كشفت مصادر فلسطينية في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام          
وينفي مشغلو الموقع، أن يكونوا يحرضـون علـى          .بئر السبع، بتشغيل موقع إلكتروني، يهدف إلى إرهاب البدو        

نصرية، ويحافظ مشغلو الموقع على سرية هويتهم، غير أنهم يعرفون أنفسهم بأنهم من سكان بئر السبع الـذين                  الع
وفي ذات السياق، أعلن  شـاي نيتـسان، نائـب            ".بدوافع ذاتية وغير منضوين في أي إطار      "ادعوا أنهم يعملون    

  .مستشار الحكومة اإلسرائيلية القضائي، أنه سيأمر الشرطة بالتحقيق
  28/1/2007 قدس برس
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 ابو شريف يعلن تشكيل تنظيم فلسطيني جديدبسام  .38

حيث .  عن تشكيل تنظيم جديد في الساحة الفلسطينية أطلق عليه اسم الديمقراطيبسام أبو شريفأعلن : رام اهللا
 في  أن الحاجة أصبحت ماسة وملحة لتشكيل تنظيم جديد يمثل الشعب الفلسطيني ويعمل لتحقيق تطلعاتهأعتبر

 تتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على األراضي التي هواوضح ان أهداف. الحرية والديمقراطية واالستقالل
 لهذه حدود البرية والبحرية والجويةالراضي والأكافة  تكون عاصمتها القدس وبسيادة كاملة على ،67 احتلت عام

 الشعب وان تكون السلطات فيها مخولة ومستقلة وتتمتع أن تحكم فلسطين سلطة ديمقراطية تنتخب منعلى ، الدولة
  .بكامل الصالحيات التي نص وينص عليها الدستور

  16/1/2007الدستور 
  

  محاولة اغتيال فاشلة لحقوقي فلسطيني من قبل مجهولين في طولكرم .39
الغتيال الفاشلة التـي    فارس أبو الحسن، أنه ال يستطيع أن يخفي تأثره الشديد، من محاولة ا            المحامي  أكد  : طولكرم

تعرض لها، وتساءل عما إذا كانت هذه هي المكافأة، التي استحقها بعد أن أمضى حياته في الدفاع عـن األسـرى                     
  . يعمل محاميا لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، حيثوالمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

  28/1/2007 قدس برس
  

   لوقف االقتتال الداخليفلسطيني بتحرك شعبي اسرى عسقالن يطالبون .40
علـى رفـضهم    من قبل مؤسسة مانـديال،       تمت زيارتهم في سجن عسقالن امس         فلسطينيون أكد أسرى : رام اهللا 

 وقد  .لذلكواستيائهم من تصاعد وتيرة االحداث الداخلية الدامية، وطالبوا بتحرك جماهيري شعبي واسع لوضع حد               
  .داث يسيء لمعاناتهم وتضحياتهم أن ما يجري من أحواأكد

  29/1/2007الحياة الجديدة 
  

  رام اهللا تنتفض رفضاً لالقتتال وتأكيداً على حرمة الدم الفلسطيني .41
رفضا بادر المجلس األعلى للقضاء الشرعي برئاسة قاضي القضاة الى اعتصام ومسيرات             : نائل موسى  -رام اهللا   

 الـرئيس  ،جانين خطابيين منفصلين في ميدان المنارة وباحة التـشريعي ودعا المتحدثون في مهر   .لإلقتتال الداخلي 
 ومن اجل االتفاق علـى  ،رئاسة المجلس التشريعي للقاء لبحث وقف ما وصف باالقتتال المخجل         وورئيس الوزراء   

الثـة  قواعد حكومة الوحدة الموعودة النجاز تشكيلها واعالنها بأسرع وقت ممكن، محملين المستويات القياديـة الث              
ولوح الخطباء باللجوء الى الشارع والدعوة لتحرك شعبي واسع وفاعـل للـضغط              .والقوى المسؤولية عما يجري   

ناشد التميمي المتقاتلين بروح ياسر عرفات واحمـد ياسـين          قد  و .على الفرقاء من اجل وقف االقتتال والتحريض      
  . والقضية في مواجهة االحتالل ومخططاتهوكل الشهداء الكف عن االقتتال والتوحد في خندق االقصى والقدس

  29/1/2007الحياة الجديدة 
  

   وراء التصعيد بين فتح وحماس عمالء إسرائيل : عكرمة صبري .42
عمـالء    الشيخ عكرمة صـبري اعتبـر أن      أن    :  أ ش أ   نقال عن غزة   من   29/1/2007 األهرام المصرية    نشرت

 كما طالب   .  مطالبا الطرفين بطي صفحة الخالفات     ، ح وحماس  يقفون وراء تصعيد الموقف بين حركتي فت        إلسرائيل
   .  طاولة المفاوضاتى أن تتدخل بقوة لمنع االقتتال وإلزام الطرفين بالجلوس الىرجال االصالح والفصائل االخر

الشيخ عكرمة صبري أفتى بأن قتلى      أن  : غزة من   28/1/2007 إسالم أون الين      مراسل مصطفي الصواف وذكر  
 . الفلسطينية ليسوا شهداء ما داموا كانوا حريصين أيضا على قتل إخوانهم من الفلسطينيين- ات الفلسطينيةالمواجه

  
   باستخدام صالحياتهعباساستنكار وشجب لالقتتال في غزة ومطالبات ل .43
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تواصلت امس ردود الفعل المستنكرة لالشتباكات الدموية بين حركتي حماس وفتح في قطـاع غـزة،                : محافظات
صفت القوى والفعاليات الفلسطينية في بيانات لها ما يجري بالكارثة على القضية الفلسطينية وناشد عدد مـنهم                 وو

إلى الفلسطينيين  دعت منظمة أنصار األسرى، كافة       في حين    .محمود عباس استخدام كافة صالحياته لوقف النزيف      
 مؤسـسة   فيمـا رأت  . تكاك واالشـتباك  الخروج بمسيرات واحتجاجات على ما يحدث وخصوصاً في مناطق االح         

الضمير أن عدم انسجام الهيئات الرسمية والتنسيق فيما بينها وبالتحديد الحكومة والجسم القضائي يمثل عامالً مهماً                
  .في استمرار غياب القانون وسيادة شريعة الغاب

  29/1/2007الحياة الجديدة 
  

  في غزةزرة مسجد هوية منفذي مج دوالر لكشف 20000خليجي يتعهد بدفع  .44
تعهد رجل خليجي في اتصال هاتفي بمسئول حكومي فلسطيني استعداده لدفع مبلغ            :  خاص -  فلسطين اآلن  - غزة

مالي كبير لمن يدلي بمعلومات أكيدة عن الجهة التي تقف خلف االعتداء على بيوت اهللا وكشف أسماء المتورطين                  
كيده بتقديم األسماء لوزير الداخلية أو رئيس الوزراء الفلسطيني         ألامعلومات  ال لديه   منأن يقوم    على   .بهذه الجرائم 

  .وسيقوم هو بدفع المبلغ المالي
  28/1/2007نشرة عين على فلسطين 

  
  مسيرتان في بيت حانون وخان يونس تدعوان لوقف االقتتال الداخلي .45

لوطنيـة واإلسـالمية رفـضاً      خرج المئات من مواطني بلدة بيت حانون بتظاهرة حاشدة دعت إليها القوى ا            : غزة
وحرص الكثيـر علـى االنـضمام        .لالقتتال الداخلي، والصدامات المسلحة بين حركتي فتح وحماس، مساء أمس         

مدينة في مسيرة دعـوا     الوفي خان يونس، شارك المئات من أبناء         .للمسيرة رغم االشتباكات التي وقعت في البلدة      
  . توفير األمن واألمان لهم ولذويهم، ومالحقة المجرمين والمعتدينخاللها كافة األجهزة األمنية المختصة إلى

  29/1/2007األيام الفلسطينية 
  

   2006فلسطينياً حكم عليهم بالسجن المؤبد خالل سنة أسيرا  32 .46
كشف تقرير أصدرته مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان النقاب عن أن االحتالل أصدر، خالل سنة               : رام اهللا 
 حكمـاً   67 أسيراً فلسطينياً أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، وصـل بعـضها إلـى               32ى أكثر من    ، عل 2006
أن كثيراً من هذه األحكام يتم المصادقة عليها دون أن يحصل المعتقل على حقه في الدفاع عـن                   وأكدت .متراكماً

  .نفسه أو محاكمة عادلة
  28/1/2007تقرير االسرى 

  
  من غير الالجئين   لمتزوجاتا لفلسطينياتلاألونروا تصدر بطاقات  .47

 ألف الجئة متزوجة من غير      35أطلقت وكالة األونروا حملة اصدار بطاقات تسجيل خاصة، بأسماء قرابة           : عمان
 حالة ألف   11 الى وجود    هاوتشير تقديرات  .الالجئين، مضافاً اليها األبناء واألزواج، خالفاً لما كان معموالً به سابقاً          

 25 ألف الجئة تتجاوز أعمـارهن ال        20أسماؤهن مدرجة ضمن بطاقات تسجيل آبائهن، إلى جانب نحو          ال تزال   
اعدادهن في مناطق عملياتها    إلى أن   تقديرات الوكالة تذهب     مع االشارة إلى أن      .عاماً يقعن ضمن حاالت الشبهات    

  . الف الجئة مع األبناء350 بنحو الخمس تقدر
  29/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  
  

  مواطنا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية26قوات االحتالل تعتقل  .48
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 مواطنا فلسطينيا في مناطق مختلفة من 26ذكرت مصادر عبرية أن قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم : القدس
 .ينتمون لعدد من الفصائل الفلسطينية، الضفة الغربية

  29/1/2007وكالة فلسطين برس 
  

  الحجارةالصطياد راشقي  فلسطينية في منازل  عنوةيبيتونجنود االحتالل  .49
 شمال  - دأب جنود اسرائيليون مؤخراً على المبيت عنوة في منازل عائالت من بلدة سلواد               : نائل موسى  -رام اهللا   

 يستخدمون هذه المنازل شراكاً تنصب في الصباح الصطياد تالميذ تزعم قوات االحـتالل            هموبدا ان  .شرق رام اهللا  
ويقص  . الماضي سبوعاعتقلت اربعة فتية بهذه الطريقة اال     قد   و ،نهم يرشقونها بالحجارة في الطريق الى المدرسة      ا

 ويتحـدثون عـن     ،اصحاب المنازل المستهدفة روايات متطابقة عن المعاناة التي يسومها لهم ضيوفهم ثقيلو الظل            
  .قي الغرف ومرافق المنزلحشرهم في غرفة واحدة خلف باب موصد بعد ان يستولوا هم على با

  29/1/2007الحياة الجديدة 
  

  مجهولون يعتدون على مقر نقابة المعلمين في بيت لحم .50
ـ               : بيت لحم   وأشـعلوا   هاعتدى مجهولون على مقر نقابة المعلمين في بيت لحم، فجر امس واطلقوا النار على أبواب
 لجهـة   ، دون توجيه االتهام   في األراضي الفلسطينية   ضمن ظاهرة الفلتان األمني المفتعل       ذلك د أعتبر وق. هالنار في 
، االعتداء، ووصف منفذيه بأنهم فئـة ضـالة         المدينةاستنكر مكتب نواب التغيير واإلصالح في       من جهته   و .معينة

  .انقالبية على الشرعية الفلسطينية
  29/1/2007الحياة الجديدة 

  
  ل في الشمامستقبلالتيار وفد فلسطيني يتفقد جرحى : لبنان .51

قام وفد من أنصار رفيق الحريري في المخيمات الفلسطينية، بزيارة إلى جرحى تيار المـستقبل فـي مستـشفيات                   
  . شمال لبنانعكار وطرابلس

  29/1/2007المستقبل 
  

   لجنة فلسطينية إسرائيلية لتشجيع التعاون االقتصادي:دافوس .52
لعالمي عن تشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية لتـشجيع        المنتدى االقتصادي ا  في  تم اإلعالن   : دافوس-تامر أبو العينين  

وتسهيل التعاون االقتصادي بين رجال األعمال من الجانبين، وتعزيز العالقات االقتصادية بينهما للمـساعدة فـي                
 في الشرق األوسط الذي سـيعقد       القادمخالل أعمال المنتدى    سيعقد  وقد علم أن أول اجتماع لها        .جهود بناء السالم  

  .بحر الميت في أيار المقبلفي ال
  29/1/2007الجزيرة نت 

  
   لمحمود درويشعروض مسرحية فلسطينية في فرنسا .53

سيكون عشاق المسرح في فرنسا على موعد بعد يومين لمشاهدة عرض مسرحي فلسطيني لرائعة محمود               : رام اهللا 
تقـديم سـتة    ، حيث سيتم     التي ستعرض باللغة العربية وتترجم عبر شاشة المسرح الى الفرنسية          "جدارية"درويش  

 أول مسرح عربي يقدم مسرحياته في مسرح الفنان العالمي          ، المسرح الوطني الفلسطيني    وبذلك يكون  .هاعروض ل 
طر شاعر على فراش    تتحدث عن خوا   يشار على هذا الصعيد إلى أن المسرحية         . بحسب أحد مسؤوليه   بيتر بروك 

  .الموت
  28/1/2007رويترز 

  
  ويدعو لالنسحاب من الشارع  يثني على المفتي :مسؤول الجماعة في الشمال .54
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دعا المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الشمال عزام األيوبي أمام شخصيات وهيئات من منطقـة                :طرابلس
. الجة األمور مكانها معروف داخل المؤسسات الدسـتورية       أن مع وباب التبانة، الى االنسحاب سريعاً من الشارع،        

 .وأثنى علـى مواقـف مفتـي الجمهوريـة     .وأكد أن طرابلس في الميزان السياسي هي لون وتوجه سياسي واحد         
السيد حسن نصر اهللا مساء الخميس، وبعد أحداث الجامعة العربية، طلب من أنصاره اإلنـسحاب مـن                 : أضافو

  . سحبهم من الشارع إذا كان يعتبر أن المطلب يتحقق في الشارع، وهو ما أقدم عليه بدايةلماذا: والسؤال. الشارع
 29/1/2007المستقبل 

  
 لن نثأر لشهدائنا من األدوات بل من أسيادهم ولن نذهب الى الفتنة: نصر اهللا .55

ق الجديدة كان كميناً    أكد األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا أن ما حصل يوم الخميس الماضي في الطري                
نا لن ننتقم لشهدائنا من هؤالء بل من أسيادهم وشدد علـى أن المعارضـة لـن                 ان :مدبراً من الفريق الحاكم مؤكداً    

وتناول نصر اهللا فـي كلمـة        .ا في وجه أحد   هشهر سالح تتستسلم ولن تذهب الى الفتنة وال إلى حرب أهلية ولن           
ف الرئيس األميركي جورج بوش حزب اهللا بأنه إرهابي وتهديداتـه،           ألقاها مساء أمس في مجلس عاشورائي وص      

  . الصمت لدى المسؤولين اللبنانيين على تهديدات بوش وكأن حزب اهللا وأنصاره غير لبنانييناستغربم
  29/1/2007األخبار اللبنانية 

 
  مدبرو حوادث الخميس يجب إعدامهم: نصراهللا .56

 ان  ، في المجلس العاشورائي الذي يقيمه الحزب في الـضاحية         ،اهللا نصررأى االمين العام لحزب اهللا السيد حسن        
معتبـرا  . مدبري حوادث الخميس يجب اعدامهم، داعيا الى تأليف لجنة تحقيق من علماء الشيعة والسنّة للنظر فيها               

ا مـن   من يحب أبا عبداهللا الحسين عليه السالم ويلتزم نهج رسول اهللا يجب ان يكون على درجة عاليـة جـد                   ان  
  .االلتزام واالنضباط

  29/1/2007النهار 
  

 في احداث الثالثاء والخميساتّهام مسبق لسوريين وفلسطينيين : نمؤسسة حقوق اإلنسا .57
عقدت مؤسسة حقوق اإلنسان والحق اإلنساني مؤتمراً صحافياً تناولت فيه أحـداث يـومي الثالثـاء والخمـيس                  

 تحذيرات المعارضـة مـن      :ير تقريراً أعدته المؤسسة، رأت فيه أن      وتال رئيسها وائل خ   . الماضيين وامتداداتهما 
عواقب عدم المشاركة في اإلضراب، وبالمقابل إشارة الدكتور سمير جعجع الى أن تغيب الموظفين عن أعمـالهم                 

. يخدم السلطات التي تشكو تضخّم القطاع العام وتسعى الى تقليص عدده، فكلها تعتبر انتهاكـاً لحقـوق اآلخـرين                  
وعن البيئـة، قـال     . اعتداء على األمالك العامة والخاصة وعلى األشخاص       وتحدث خير عما تضمنه التقرير من     

 إن أجهزة قياس الهواء في بيروت سجلت ارتفاعاً في مستويات الجزئيات السامة تجاوز الحدود المـسموحة                 :خير
: سوريين والفلسطينيين بأنهم اشتركوا، وقـال    وتناول خير االتهامات الجاهزة في األحداث كاتهام ال       . بعشرين ضعفاً 

، ما من حدث إال وسارعت السلطة أو بعض الجهات إلى اتهـام عناصـر               2005منذ جالء الجيش السوري عام      
جرياً على هذه العادة أشارت بعض التقارير الصادرة عن مراجع األكثريـة            . سورية باشتراكها في أعمال الشغب    

  .تركوا في عمليات القنص يوم الخميسإلى ان سوريين وفلسطينيين اش
  29/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  حول لبنانمسؤول سعودي يواصل مساعيه في طهران  .58

لم تصل االتصاالت اإلقليمية، وخاصة بين الجانبين السعودي واإليراني، الى حدود تحقيق خرق سياسي جدي في                
طار علمت السفير، استناداً الى مصادر دبلوماسية عربية في          وفي هذا اإل   ،جدار األزمة السياسية المفتوحة في لبنان     

العاصمة اإليرانية، أن االتصاالت بين طهران والرياض باتت تتخذ شكالً مكوكياً وأن مـسؤول األمـن الـوطني                  
 وكان. السعودي اوفد مسؤوالً سعودياً يواصل حالياً مهمته في طهران مع المسؤولين اإليرانيين عن الملف اللبناني              
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الفتاً لالنتباه ما أكدته المصادر نفسها من أن محاوالت تحقيق انفراج بين دمشق والرياض لم تتقدم حتـى اآلن، إال          
  . أن القيادتين السعودية واإليرانية تحاوالن إيجاد ارضية مشتركة لبنانياً ال تتناقض مع المطالب السورية
  29/1/2007السفير 

  
  مة السنيورة لمطالبة مجلس األمن بقرار وقف نار شاملوزير الخارجية المستقيل يدعو حكو .59

دعا وزير الخارجية اللبناني المستقيل فوزي صلوخ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى مطالبـة مجلـس                : بيروت
األمن باتخاذ قرار بوقف اطالق نار شامل لضمان عدم استمرار اسرائيل في ذرائعها لتواصل عدوانها على لبنان،                 

والحظ ان ترنح الموقف في مجلس االمـن يـشجع          .  يقضي بوقف االعمال الحربية فقط     1701ن القرار   باعتبار ا 
وقال صلوخ، امس، ان اسرائيل ابتدعت سالحا جديدا للفتك بالمواطنين اللبنـانيين تمثـل               .اسرائيل على عدوانها  

  .بالبالونات السامة
  29/1/2007الشرق األوسط 

  
 ع لفتح الطرقات كلما دعت الحاجةالقوات ستنزل إلى الشار: زهرا .60

أكد النائب أنطوان زهرا استعداد القوات اللبنانية للنزول الى الشارع كلما دعت الحاجة دفاعاً عن لبنـان،                 : وطنية
 .لفتح الطرقات ومنع المخطط االنقالبي الذي تمارسه المعارضة

  29/1/2007األخبار اللبنانية 
  

  ر السالح بالدولة حصدعوات للتهدئة والعودة للحوار و .61
 على ان لبنان بات على شفير الخطورة داعيا         ، في حديث اذاعي بث امس     ،شدد النائب السابق نسيب لحود    : بيروت

واعتبر ان مبادرة االمين العام لجامعة الـدول        . االطراف الى الجلوس مجددا حول طاولة الحوار العادة بناء لبنان         
ب وزير االتصاالت مروان حمادة بالعودة الى الحوار وتحويل لجنة الحوار           طال كما   .العربية هي المبادرة الوحيدة   

وقال ان االتصاالت السعودية االيرانية يبـدو       . الى هيئة حوار دائم تواكب العمل الحكومي حتى انتظام هذا العمل          
 االسـتعجال فـي     ودعا النائب غسان تويني رئيس مجلس النواب نبيه بري الى         . وكأنها فتحت آفاقاً جديدة للتفاهم    

. دعوة مجلس النواب الى االنعقاد، مطالباً اياه بان يضغط لدعوة المجلس واال ليعقد طاولة الحوار خارج المجلـس                 
وان ما  . ان االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيعود الى بيروت في محاولة لتشكيل حكومة جديدة              : وقال

ودعا الحزب التقدمي االشتراكي الذي يرأسـه        .1948ول في العام    حصل في بيروت يذكرنا بالصدام الطائفي اال      
وليد جنبالط لالقالع عن الخطاب المتشنج مؤكدا حرصه التام على انجاح مشروع الدولة وحقها الحـصري فـي                  

 في كلمة القاهـا خـالل لقـاء         ،قال عضو قيادة الحزب التقدمي االشتراكي النائب عالء الدين ترو         و. حمل السالح 
ان الصراع ليس صراعا سنيا شيعيا او مذهبيا، بـل هـو صـراع              :  في بلدة برجا امس    " اذار 14"ي لقوى   سياس

وفي المقابل، قال نائب االمين      .سنة وشيعة وموارنة، ونحن معنا سنة وموارنة وشيعة       ) المعارضة(سياسي، فمعهم   
ان المعركة هي مع حشد دولي      :  امس الشيخ نعيم قاسم، في كلمة القاها خالل مجلس عاشورائي         العام لـحزب اهللا  

وأكد النائب علي بزي ان امل والمعارضة الوطنية،        . وان هروبنا من الفتنة نقطة قوة لنا      . ال يريد للبنان ان يستقر    
كما تعاطت في السابق بروح عالية من المسؤولية وااليجابية مع المساعي التي بذلت لحل االزمة الـسياسية التـي        

تتعاطى اليوم بنفس الروحية من المسؤولية الوطنية مع اي افكار ومساع تهدف الى اخراج لبنان               يتخبط بها لبنان،    
طالب نائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعلى الـشيخ عبـد االميـر قـبالن كـل                  كما   .من ازمته الراهنة  

 . المسؤولين بالتواضع والتنازل والتقارب
  29/1/2007الشرق األوسط 

  
  

   ص خبراء األسلحة الكيميائية والبيولوجية سلبيةاليونيفيل فحو .62
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ـ      : جنوب لبنان  -صور المستقبل، أن الفحوص التي أجراها خبـراء األسـلحة          كشف مصدر في القوات الدولية ل
البيولوجية والكيميائية في الكتيبة اإليطالية للبالونات اإلسرائيلية التي ألقيت على عدد من المناطق الجنوبية، بينـت                

  .وقال المصدر، إن هذه النتيجة أبلغت الى الجيش اللبناني أيضاً .سلبية، وال تحتوي على أي سمومأنها 
 29/1/2007المستقبل 

  
  اإلسالميون يستجوبون وزير الخارجية بشأن نشاط فتح في االردن .63

له الخطيب عن    وزير الخارجية عبد اإل    ىوجه نائب إسالمي أردني امس األحد سؤاالً نيابياً ال        :  يو بي آي   -عمان  
طبيعة نشاط حركة فتح الفلسطينية في األردن، وسبب السماح لبعض ممثليها بإصدار البيانات انطالقاً من الـساحة                 

سونة وطلب ح  . الرغم من أن الحركة ليست أردنية ويحظر عليها القانون المحلي ممارسة أي نشاط             ىاألردنية، عل 
 يونس الرجوب، ولحركة فـتح      ىسؤول حركة فتح في األردن ويدع     أسباب السماح لم  من وزير الخارجية موافاته ب    

  .عموما بالعمل في األردن مع انه يمثل فصيالً غير أردني
29/1/2007القدس العربي   

  
   ونفي تدريب عسكري لتيار المستقبلاتصاالت مع حماس: األردن .64

 وجود اتصاالت بـين بـالده       كشف رئيس الوزراء األردني الدكتور معروف البخيت عن       :  جمال إبراهيم  -عمان  
 ونفى الدكتور البخيت أن يكون األردن قد        .ا رافضا الحديث عن طبيعة هذه االتصاالت أو مستوياته        وحركة حماس 

   .درب عناصر عسكرية تابعة لزعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري
29/1/2007االتحاد االماراتية   

  
  ات في دول المحيطقلق اردني من حمالت نزوح نتيجة االضراب .65

يتوزع القلق  حيث  . تتسع موجة قلق االردنيين من حركة نزوح مصاحبة لتصاعد العنف التي تشهدها دول المنطقة             
 وانعكاسات الغالء المعيـشي علـى الطبقـات         ذلك،والمخاوف بين اعباء جديدة قد تقع على الدولة االردنية جراء           

وفـي   .حضور قضية فلسطينيي العراق في الحياة اليومية االردنية       هناك ما يمكن ان يطلق عليه اتساع         و .الشعبية
 نت، حملة دولية اليجاد حلول لهؤالء الفلسطينيين مـن دون ان يـضع خيـار                -هذا السياق، اطلق موقع الملف      

وجاء في عريضة نشرها الموقع ان االحصاءات        .قدومهم لالردن في سياق السيناريوات المطروحة النهاء ازمتهم       
 الف الجئ يقيمون في العراق، وسط       50 قتيل من بين     600ية تفيد بان عدد ضحايا القتل على الهوية فاق الـ           االول

طالبت االمـم المتحـدة،     قد  و .عدم اكتراث دولي وعجز عربي وصمت االطراف الفلسطينية المتحالفة مع طهران          
م للحصول على حق العودة الـى االراضـي         ايجاد دولة لجوء ثالثة لهؤالء الالجئين الى حين اتاحة الفرصة امامه          

والى جانب الحملة التي اطلقها الموقع االلكترونـي االردنـي،           .الفلسطينية الذي تنص عليه قرارات االمم المتحدة      
  .واصلت منظمات المجتمع دعواتها ومناشداتها لحل قضية هؤالء الالجئين

  29/1/2007الراي الكويتية 
  

  ا من السجون اإلسرائيلية مصري 26  جهود مصرية إلعادة .66
  ،  صرح السفير محمد منيس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج             : إبراهيم البهي . كتب د 

 مـصريا محتجـزين داخـل        26  بأنه يجري حاليا اتخاذ اإلجراءات بين السلطات المصرية واإلسرائيلية إلعـادة          
في تـصريحاته أمـس     ،  وأوضح مساعد وزير الخارجية     . األسابيع القليلة المقبلة   وذلك خالل     ، السجون اإلسرائيلية 

  9 مـنهم ،    مـصريا   35   أن العدد الفعلي للمصريين داخل السجون اإلسرائيلية حاليا هـو          ،للمحررين الدبلوماسيين 
  .   متهمين في قضايا تتعلق بتهريب أسلحة ومتفجرات ومخدرات

  29/1/2007األهرام المصرية 
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 التعاون الخليجي يدعو الفلسطينيين للحوار .67
دعا مجلس التعاون الخليجي امس الفلسطينيين الى الحوار لتعزيز التوافق الوطني، معربـا عـن أسـفه                  :ا ف ب  

  .في قطاع غزة، كما جاء في بيان نشر في الرياض للمواجهات المسلحة الدامية الجديدة بين حركتي فتح وحماس
29/1/2007المستقبل   

  
  السالم لن يتحقق إال باالنسحاب االسرائيلي الكامل: ريا واليمنسو .68

اختتمت أمس اجتماعات اللجنة العليا السورية اليمنية المشتركة التي عقـدت برئاسـة رئيـسي الحكومـة                  :دمشق
التزامهما بالـسالم العـادل والـشامل كخيـار         ا  أكدحيث  السورية محمد ناجي العطري ونظيره اليمني عبدالقادر        

االسرائيلي من الجوالن العربي السوري      ال يمكن أن يتحقق إال باالنسحاب الكامل لقوات االحتالل        ه  راتيجي وبأن است
 واستكمال االنسحاب االسرائيلي من     1967المحتل وبقية األراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو لعام            

الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف       الجنوب اللبناني بما في ذلك مزارع شبعا وإقامة الدولة          
 ومبدأ األرض مقابل السالم ومرجعية مؤتمر مدريد للسالم ومبادرة السالم العربية            ،وفقاً لقرارات الشرعية الدولية   
  . 2002التي أقرتها قمة بيروت عام 

29/1/2007الخليج اإلماراتية   
  

  نان وقطاع غزةالبابا يدعو الى وضع حد للعنف في لب .69
رفـع  " من غير المقبول  "دعا البابا بنديكت، يوم االحد، الى وضع حد للعنف في لبنان وقطاع غزة قائال انه                : روما

وقال البابا في عظته االسبوعية انه يشعر بحزن بالغ لما يحدث لـشعب لبنـان               . السالح لتحقيق طموحات سياسية   
 اخرين االسبوع الماضي في اشتباكات بين مؤيدين للحكومة         400حيث لقي سبعة أشخاص حتفهم بينما أصيب نحو         

ومن غير المقبول السير فـي      . خالل االيام القليلة الماضية عاد العنف الدامي الى لبنان        "وأضاف  . ومعارضين لها 
  ." هذا الطريق للدفع باتجاه تحقيق االهداف السياسية

  28/1/2007رويترز 
  

   استخدام العنقوديةانتهاكات إسرائيلية في: الكونغرس .70
أعلنت وزراة الخارجية األميركية أمس أن إدارة الرئيس جورج بوش ستبلغ الكونغرس :  عمر أحمد-واشنطن 

 إللقائها قنابل عنقودية على القرى "قد تكون انتهكت االتفاقيات الموقعة مع الواليات المتحدة"اليوم أن إسرائيل 
هذه النتيجة، رغم أنها ال تزال مبدئية، " أمس أن "نيويورك تايمز"صحيفة وذكرت . اللبنانية خالل العدوان األخير

وأوضحت .  الطالقها القنابل"إال أنها أثارت نقاشاً حاداً داخل إدارة بوش بشأن احتمال توقيع عقوبات على إسرائيل
بوش قرار فرض في حال عدم تقدم الكونغرس بمبادرة، فإنه يعود إلى الرئيس األميركي جورج "الصحيفة أنه 

 عن مسؤول أميركي قوله إن "نيويورك تايمز"ونقلت . ، وهو احتمال يبدو غير مرجح"عقوبات أو ال على إسرائيل
الذخائر االنشطارية تشمل قذائف مدفعية وصواريخ وقنابل تلقيها طائرات، وتم شراء العديد منها قبل سنوات من "

النتائج المبدئية الخاصة "رة الخارجية األميركية الكونغرس بـومن المقرر أن تُخطر وزا. "الواليات المتحدة
وقال المتحدث باسم وزارة .  األميركية إلى إسرائيل"باالنتهاكات المحتملة لقانون الرقابة على صادرات األسلحة

اء من المهم تذكر نوع الحرب التي خاضها حزب اهللا باستخدامه المدنيين األبري"الخارجية شون ماكورماك إن 
قدمت رداً "ورأى المتحدث باسم السفارة اإلسرائيلية في واشنطن ديفيد سيغيل أن إسرائيل . "وسيلةً لحماية مقاتليه

لوقف هجمات حزب اهللا " بشأن استخدامها للقنابل العنقودية، "تفصيلياً على استفسارات اإلدارة األميركية
تعرضت لخسائر كبيرة في األرواح "يفاً أن إسرائيل ، مض"الصاروخية غير المبررة على مراكز تجمع المدنيين

  ."جراء هذه الهجمات، وتصرفت مثل أي حكومة في حالة دفاع عن النفس
  29/1/2007األخبار اللبنانية 
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  عملية السالم أولوية خالل رئاسة ألمانيا لالتحاد األوروبي: بوركهات .71
تور كالوس بوركهات ان عملية السالم في الشرق قال السفير االلماني في عمان الدك:  نادين النمري-عمان 

وأضاف السفير في مؤتمر صحافي،  .األوسط تعد احدى اولويات جدول اعمال الرئاسة االلمانية لالتحاد األوروبي
معلقة على رئاسة بالده لالتحاد، ليس داخل " آماال كبيرة"أمس، بمناسبة تسلم المانيا رئاسة االتحاد األوروبي ان 

وشدد السفير االلماني  . فقط، بل في الشرق األوسط كذلك من اجل بذل جهود جديدة إلحياء عملية السالماالتحاد
على ضرورة تحقيق تقدم واستفادة من اللقاء المرتقب بين عباس واولمرت وفتح فرصة جديدة الستئناف مفاوضات 

وقال ان االتحاد  .رة الموجودة لتحقيق السالمالسالم، مشيرا إلى تصريحات الملك عبد اهللا الثاني حول الفرصة الناد
. األوروبي وألمانيا يرغبان في وجود دولة فلسطينية ديموقراطية تعيش بسالم جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل

 ".األمر المهم أالن أن يتم جمع الطرفين على مائدة المفاوضات وخلق الثقة المتبادلة بامكانية تحقيق السالم" وتابع
لسفير على ضرورة أن تبدأ المفاوضات بمعالجة القضايا األبسط وصوال إلى المسائل االكثر تعقيدا كقضية وشدد ا

يجب التميز بين امرين، "وحول الموقف األوروبي وااللماني من حكومة حماس قال السفير انه . الالجئين والقدس
لمانيا رحبت باالنتخابات التي تم عقدها وأضاف ان أ ".هما االنتخابات التي تمت العام الماضي وحكومة حماس

العام الماضي واعتبرتها حرة ونزيهة، إال انه اعتبر أن حكومة حماس التي تم تشكيلها اثر نتائج االنتخابات 
نحن مستعدون للتعاون مع هذه الحكومة لكن هناك شروطا يجب تحقيقها، "وتابع  ".تصرفاتها غير مسؤولة وخطرة"

وأكد السفير انه على . ة إسرائيل وبجميع االتفاقيات التي وقعتها الحكومات الفلسطينية السابقةاولها االعتراف بدول
الوضع اإلنساني الصعب " يدرك"الرغم من عدم االتفاق بين االوروبيين وحكومة حماس إال أن االتحاد األوروبي 

ه المعاناة فقد رفع االتحاد األوروبي من انطالقا من ادراكنا لهذ"وتابع  .الذي يعشه الفلسطينيون وتحديدا في غزة
 مليون وزعت لدعم قطاعي الصحة 600 إلى حوالي 2006قيمة المساعدات المقدمة للفلسطينيين لتصل في العام 

 ".والتعليم بشكل اساسي
  29/01/2007الغد األردنية 

  
  بعد اإلعالن عن استراتيجية بوش الجديدة، شعبيته تهبط إلى حضيض جديد .72

ية جورج بوش إلى حضيض جديد في أعقاب خطابه الذي وجهه لألمـة األمريكيـة فـي األسـبوع                   هبطت شعب 
 سنتان فـي  هوبالرغم من أنه قد تبقى ل  .الماضي، وذلك وفقما يتضح من استطالع للرأي أجرته أسبوعية نيوزويك         

 بها فـي مطلـع العـام        كان يتمتع % 83، بالمقارنة مع نسبة     %30البيت األبيض، إال أنه يتمتع بدعم ال يتجاوز         
أنهـم يعتقـدون أن     % 53قال  في حين    اآلن،   تهيفضلون أن تنتهي والي   % 58ويتضح من اإلستطالع أن      .2002

  . في مصاف الرؤساء ممن هم تحت المتوسطهالتاريخ سيضع
  29/1/2007 48عرب

  
   حد التحريضىواشنطن تساند أبو مازن إل  : رمضان شلح .73

ما يجري في الساحة الفلسطينية دعا بعض المراقبين إلي الخشية          : ب الطيب الطاهر   العز  -  أجري الحديث بالدوحة  
 أن الـساحة الفلـسطينية   ى لكن البعض اآلخر يـر   .. من تحول الصراع بين حركتي فتح وحماس إلي حرب أهلية         

 والجبهـة    ، سطين والجبهة الشعبية لتحرير فل     ،  كالجهاد اإلسالمي  ى بل هناك فصائل أخر     ، ليست فتح أو حماس فقط    
  . فيما يلي نتائج الحوار .  الفلسطينية المقاومةى وكلها تشكل القوى فصائل آخرى إضافة إل ، الديمقراطية

   هل تقصد بغياب المرجعية غياب منظمة التحرير الفلسطينية تحديدا؟ * 
زن في حوارات القـاهرة بـين       أجل فهذه المنظمة لألسف عمليا لم تعد قائمة برغم أنه تم االتفاق مع األخ أبوما              -

 ولكن لألسـف لـم    ،  وضع آليات إعادة بناء منظمة التحرير وتطويرهاى تشكيل لجنة تتولىالفصائل الفلسطينية عل  
   .  اتفاق القاهرةى اآلن برغم مضي أكثر من عام ونصف العام علىتجتمع هذه اللجنة حت

  لمظلم؟ إلي أين تتجه القضية الفلسطينية وهل دخلت النفق ا * 
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 صعبة فالشعب الفلسطيني واجه من قبل محطات ومنعطفات أكثر خطـورة ممـا               " النفق المظلم  "  أحسب أن عبارة  
يواجهه في المرحلة الحالية وتمكن بحول اهللا من تجاوزها وعبورها إلي مراحل جديدة بيد أن التعقيد الذي تـشهده                   

حقيقية للصراع علي أرض فلسطين والتي تتمثل في أن ثمـة           القضية الفلسطينية هو نتيجة االبتعاد عن البوصلة ال       
احتالال إسرائيليا مازال جاثما علي األرض والبشر وهو ما يستدعي اصطفاف الشعب الفلسطيني بكـل مكوناتـه                 
وقواه وفصائله في خندق واحد لمواجهة ومقاومة هذا االحتالل وإذا كان الصراع بين الفرقاء علي السلطة فـنحن                  

األمر ال نملك هذه السلطة ومن مفارقات هذه الحقيقة المؤلمة أن رئيس السلطة الوطنية ليس بمقدوره أن                 في حقيقة   
 بدون إذن االحتالل اإلسرائيلي وأي سلطة بدون سيادة تكون سـلطة وهميـة فهـل                ى اخر ىيتحرك من مدينة إل   

   .  وهمىالصراع الدائر هو صراع عل
ري حاليا بين فتح وحماس هو صراع من أجل السلطة بينما الطرفان ينفيان              هل أفهم من ذلك أنك تري أن ما يج          * 

  ذلك؟
 السلطة هي بوضوح انعكاس للمأزق الذي دخل فيـه النظـام            ىفي تقديري أن المسألة أكبر من قصة صراع عل        -

   . السياسي الفلسطيني
   بما في ذلك حركة حماس؟ * 

 غيـر أن المعـضلة      ى والفصائل األخر  ىلك فتح وكل القو   أجل فحركة حماس جزء من هذا النظام السياسي وكذ        -
 كل االطراف والحاصل أن هناك مشروعين يحكمـان المـسار           ى تصور ورؤية واضحة لد    ىتكمن في االفتقار إل   

 عـشية إجـراء     ىالفلسطيني احدهما يؤمن بالتسوية طريقا للحل واالخر يؤمن بخيار المقاومة هذا هو الوضع حت             
عام الفائت ولكن اإلخوة في حماس أرادوا من الدخول في االنتخابات الجمـع بـين الـسلطة                 انتخابات يناير من ال   

 الصعيد الداخلي ويتمثل في تنفيذ برنامج لالصالح فـي مواجهـة            ىوالمقاومة مستهدفين من ذلك أمرين أولهما عل      
 شروط العملية السياسية     تحسين ى الصعيد الخارجي وينزع حسب رؤيتهم إل      ىالفساد المتفشي في السلطة والثاني عل     

ـ                 . ىبحيث ال تكون خاضعة للشروط االسرائيلية واألمريكية وتراعي فقط مصلحة الشعب الفلسطيني بالدرجة األول
 بعد تجربة عام أمضتها حماس في السلطة أن العالم كله تقريبا وقف دونها رافضا السماح لها بتغييـر          ىوالذي جر 

 في مفاوضات كامب    "ال"ية السياسية ولعلنا نذكر أن ياسر عرفات بعد أن قال           قواعد اللعبة أو أي من شروط العمل      
 به األمر   ى انته ىديفيد وحاول إحداث قدر من التغيير في قواعد اللعبة ففرض عليه الحصار لمدة ثالث سنوات حت               

   .  قناعة قوية بأنه سممى عل -  وأنا منهم - موتا بطريقة غامضة كثيرون
اس بفوزها في االنتخابات ثم تشكيلها الحكومة دخلت فيما وصفه األستاذ محمد حـسنين هيكـل                 أن حم  ى أال تر   * 

  بالمأزق اإلستراتيجي؟
المعروف أن حركة الجهاد اإلسالمي لم تشارك في العملية االنتخابية في بداية العام الماضي وثمة سبب بـسيط                  -

ـ        للغاية وراء ذلك تمثل في رفض الدخول في أية عملية تحت س             الـسخرية   ىقف أوسلو وهو أمر دفع الـبعض إل
 ألن القبول بعملية انتخابية تحت سقف أوسلو يعني القبول بمحددات وشروط هذه االتفاقية وعدم السماح                 " الجهاد " من

   . بتجاوز قواعد اللعبة التي وضعتها
قضية الفلسطينية ليس فـي   فرض رؤية ونهج وحل معين للىوكنا ندرك نحن في الجهاد أن معادلة أوسلو تهدف إل       

مصلحة الشعب الفلسطيني حسب قناعاتنا لذلك لم نقبل أن نكون جزءا من هذه المعادلـة ألنهـا سـتفرض علينـا      
 ومن ثم كان قرارانا رفض الدخول في         ، شروطا ومسارات لن تكون مطلقا في صالح المشروع الوطني الفلسطيني         

 كان لهم رؤية واجتهاد آخر مؤداه أنه من الضروري االنضواء تحت             بينما األخوة في حماس     2006 انتخابات يناير 
 امتالك هذه القدرة غيـر      ى التغيير من الداخل فالبقاء خارج الدائرة لن يفضي إل         ىمعادلة أوسلو المتالك القدرة عل    

يف وتتـواءم    تغيير أي رقم في المعادلة بل يتعين عليها أن تتك          ىأن الواقع أثبت أنه ليس بوسع حماس أن تعمل عل         
ـ                 البرنـامج   ىمع متطلبات وشروط هذه المعادلة ولكن اإلخوة في حماس رفضوا االستجابة لهذا المطلب استنادا إل

   .  رفض االعتراف بالدولة العبرية والتمسك بخيار المقاومةىالذي شاركوا به في العملية االنتخابية والذي يقوم عل
ـ           أ  -   وهو اعتقاد صحيح    - إذن حماس تعتقد    ىن الشعب الفلسطيني عندما منحها أغلبية المجلس التشريعي كان عل

ـ               ـ     ىدراية ومعرفة عميقة ببرنامجها واآلن تطالب حماس بأن تغير برنامجها الذي فـازت عل  ى أساسـه وأن تتبن
  المنطق بل أقـول ىالبرنامج الذي أثبت فشله طوال السنوات المنصرمة وأحسب أن تلك معادلة ال تستقيم وتفتقر إل     
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ـ                    ىمن باب اإلنصاف والنصيحة أيضا إن الذين يطلبون ذلك من حكومة حماس يعفونها من االختبار فحمـاس حت
   . اآلن لم تختبر كحكومة ومن ثم ليس بوسع أحد أن يقول إنها فشلت في هذا االختبار ألنها ببساطة لم تمنح الفرصة

عوة الرئيس أبومـازن بـإجراء انتخابـات رئاسـية      معظم الفصائل التي تتبني خيار المقاومة أعلنت رفضها لد     * 
  وبرلمانية مبكرة فما الذي تخشاه من هذه الدعوة إذا كانت تمتلك حركة الشارع؟

 قانونية وشرعية هـذه     ىالمسألة ال تتعلق بالخوف من عدمه من إجراء انتخابات مبكرة ولكنها تتصل أساسا بمد             -
 األسـاس   ىأبومازن أولهما قانوني وقناعتنا أن هذه الدعوة تفتقر إل        الخطوة وفي تقديري أن ثمة بعدين لدعوة األخ         

 أن المرجعية التي تحدد إجراء انتخابات مبكرة من عدمها هي القانون األساسي للسلطة              ىالقانوني والدستوري بمعن  
 من هذا    113  الوطنية وهو ال يتضمن أي بند أو نص يخول أبومازن إلجراء هذه االنتخابات المبكرة بل إن المادة                

 فـي ظـل     ى حل المجلس التشريعي حت    ى أنه ال يجوز للرئيس أن يقدم عل       ىالقانون تنص بوضوح ال لبس فيه عل      
   .  مرحلة انسداد األفقى وصول األزمة إلىفرض حالة الطوارئ والتي تنطوي في حد ذاتها عل

 أن الشعب هو    ىجراء انتخابات مبكرة ال    أن أبومازن استند في دعوته بإ      ى لكن ثمة دوائر في فتح تلفت النظر إل         * 
  المرجعية األساسية؟

 ومع احترامي لمن يقولون بذلك وهو صحيح من حيث الشكل            " هذا حق يراد به باطل    "  ذلك يدخل في سياق مقولة    -
 الشعب ووفق آليات وبأي أسلوب وال يعني هذا القول إنـه كلمـا بـدا لنـا إجـراء             ى يمكن اللجوء إل   ىإال أنه مت  

 صناديق االقتراع فثمة ضوابط وشروط يتعين توافرها لمثل         ىتخابات تحت هذا العنوان نسارع بدعوة الناس إل       االن
هذه الخطوة وثمة ما أود اإلشارة اليه في هذا السياق وهو أن هناك نصوصا دستورية تؤكد أن ممتلكـات الدولـة                     

بمطالبة الدولة بتسلم نصيبه في الممتلكات      العامة هي ملك الشعب فهل يسمح لفرد ما تعرض ألزمة ما أن يسارع              
   . ى فوضى االطالق واال تحول األمر إلىالعامة بالتأكيد ال يجوذ ذلك عل

 جوهر سؤالك أضيف ماالذي يمكن أن يكون عليه الوضع لو أجريت االنتخابات المبكرة في ظل شفافية                 ىوعودة إل 
عن فوز حماس بأغلبية التشريعي وبمنـصب الـرئيس؟   ونزاهة كاملة كما جرت انتخابات يناير الماضي وأفرزت  

   .  نحو أوسع وأشملى إعادة إنتاج األزمة علىألن يؤدي ذلك إل
كان يرهن قبوله بأي صـيغة تقـدمها حمـاس فـي      " أبومازن   أما فيما يتعلق بالبعد الثاني وهو البعد السياسي فإن        

مريكية وكأن هذه اإلدارة هي التي تتفاوض مـع حمـاس           مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية بما تقبل به اإلدارة األ        
فكلما كانت تتقدم بفكرة أو خيار معين كان يسارع باالتصال بعناصر في هذه اإلدارة ويرفضه ما دامت رفـضته                   

   . هذه العناصر لألسف
 طرف   في ضوء المعطيات األخيرة يرصد المرء أن األزمة الداخلية تراوح مكانها خصوصا في ظل تمسك كل                 * 

  بموقفه؟
 مربع الخوف الذي تحدثت عنه في سؤال سابق وال أخفيك أننا            ىأجل األزمة ستراوح مكانها ولعل ذلك يعيدنا إل       -

 ىال نشعر بارتياح لدعوة أبومازن بإجراء انتخابات مبكرة ألنه في حال اصراره عليها وإصرار الطرف اآلخر عل                
ونية والدستورية التي أشرت إليها آنفا فبكل صراحة أقول إنـه لـن              المبررات القان  ىموقفه الرافض لها استنادا إل    

   . تجري انتخابات مبكرة مادامت حماس ترفضها وأنصح اإلخوة في فتح بإدراك هذه الحقيقة
ـ        ى لكن ثمة جانب آخر للخوف في هذه األزمة يتمثل في سعي كل طرف إل               *   ى تسليح نفسه فالـسلطة لجـأت إل

ـ            ىل عل الواليات المتحدة للحصو   ـ    ى أسلحة وذخائر وهو ما اعترفت به واشنطن وإن كانت عزته إل  ى رغبتهـا إل
 ى حد تعبير مسئول أمريكي في الوقت نفسه فإن حماس تسع          ىتحقيق األمن واالستقرار في األراضي الفلسطينية عل      

   األسلحة بغير وسيلة وهو ما اكده لي رئيس المكتب السياسي خالد مشعل؟ى الحصول علىإل
ـ                الواض ن ي مـسألت  ىح أن ثمة دعما وإسنادا واضحا من قبل واشنطن ألبومازن يبلغ حد التحريض وهو ينطوي عل

 و مـن ثـم    ،  وفي العالم بشكل عام ،  وجه خاصىأوالهما تجسيد الموقف األمريكي من اإلسالميين في المنطقة عل 
 الجزائروفي تركيا سابقا ويمكن أن يقع      في حد ذاته ورأينا تجلياته من قبل في        فإن ما تتعرض له حماس ليس جديدا      

في أية دولة عربية أو إسالمية وأنا واثق للغاية من أنه إذا جرت انتخابـات نزيهـة وفـق األسـس والـشروط                       
 نكاية فيها    " المصنفين بأعداء الواليات المتحدة    " الديمقراطية في أي من هذه الدول فإنها ستفضي إلي فوز اإلسالميين          

   .  سياساتها ومواقفها المناهضة للعرب والمسلمينى وردا علبالدرجة األولي
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 قناعة بـأن لـديها      ى فالواليات المتحدة عل   ىالمسألة الثانية تتمثل في الموقف من القضية الفلسطينية بالدرجة األول         
مشروعا أو تصورات لحل هذه القضية في وجود أبومازن غير أن حماس تشكل حجر عثرة في سبيل ذلك ومن ثم                   

   . تعين إزاحتها بأي طريقةي
 تردد أن حماس طرحت هدنة مع الكيان الصهيوني لمدة خمس سنوات وثمة اتصال مع أطراف أوروبية بهـذا                    * 

   حل مؤقت؟ى أن مثل هذه الهدنة تقود إلى ترى أي مدىالشأن فإل
 تطرح فكرة الهدنة كبديل      -  وفق قناعتنا   -   عشر سنوات والشك أن حماس     ىمعلوماتنا أن الهدنة المطلوبة تصل إل     

عن االعتراف بالدولة العبرية في سياق وجودها في الحكومة بالطبع إسرائيل ترفض هذه الفكرة وبالنسبة لنا فـي                  
 القبول بها ألننا حركة مقاومة باالساس والذي يحـدد قبولنـا بهـذه              ىالجهاد نرفضها فلسنا في وضعية تجبرنا عل      

  -  إذاتوقفنا عن المقاومـة     -   األرض وما إذا كنا في وضعية تسمح لنا        ىاع عل الفكرة من عدمها هو مجريات الصر     
 ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني أم أننا نمنح فرصة للكيان الصهيوني لكي يتخلص مـن حالـة                  ىبالحصول عل 

 والشـك    ، نياالشتباك وااللتزامات المفروضة عليه ليتمدد في المنطقة متجاهال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطي           
 إيقاع األذي بالكيان قد ال تكفي       ىأنه علي الرغم من كل مايقدمه هذا الشعب من تضحيات فإن إمكاناته وقدرته عل             

ـ          ىإلجباره علي االعتراف بهذه الحقوق ومن ثم فإننا في حاجة إل            ى المزيد من توسيع قاعدة المقاومـة ولـيس إل
   .  حاليا ليتم وضع القضية الفلسطينية في الثالجة لسنوات مقبلةتقليص أو تجميد هذا القدر الضئيل المتاح منها
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  مشاري الذايدي 

 للمراقـب   هكذا يبـدو  . يأتي البيان الملكي السعودي األخير، استمرارا طبيعيا، ومنسجما مع وتيرة أالزمة العربية           
توصيف موقع واثر البيان الذي أصدره أمس العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد اهللا بـن عبـد          

البيان الذي أذاعه التلفزيون السعودي     . العزيز والذي وجهه إلى الفرقاء الفلسطينيين الذين يتقاتلون اآلن في ما بينهم           
العرب والمسلمين األولى، القضية الفلسطينية، باعتبار أن الـسعودية         الرسمي ذكر بمسؤولية السعودية إزاء قضية       

  .هي مهد اإلسالم وحاضنة الحرمين الشريفين، ومعدن العروبة
كل هذه الصفات تم التأكيد عليها في البيان، وتكرارها، من أجل تقديم الموقف والنـداء الـسعودي فـي إطـاره                     

لكن البيان، وبحسب قـراءة     . ولية السعودية تجاه العرب والمسلمين    الطبيعي، وموقعه البدهي نظرا إلى هوية ومسؤ      
أولية، كان حازما وشديد اللهجة، ومليئا بعبارات التوبيخ ألبناء السالح الفلسطيني الواحد، حمـاس وفـتح، الـذين         

  .يتبادلون اآلن القتل والخطف والتفجير
ني والحضاري في وجدان العرب والمسلمين، بل كل        وتوج البيان الملكي، بعد مقدمة أشارت إلى موقع فلسطين الدي         

في العالم، على حد تعبير البيان، توج ذلك باإلشارة إلى ان السعودية تشعر بأن ما يحدث من تقاتل بـين                    " الشرفاء"
، لطخت تاريخ الكفاح الوطني المـشرف       "وصمة عار "على ثرى فلسطين الطاهر يعتبر      "أبناء القضية الواحدة اآلن     

وأن الـسعودية وكـل     ". لشعب الفلسطيني الذين استشهدوا في سبيل اهللا لتحرير وطنهم من براثن االحتالل           ألبناء ا 
المدافعين عن القضية الفلسطينية بعد هذه األحداث الداخلية ال تدري بم تجيب المتعاطفين في العالم مـع القـضية،                   

  .وهم يرون هذا االقتتال بين الفلسطينيين أنفسهم
ـَاِن ِمـن الْمـْؤِمِنين       : "من اجل كل ذلك، وانطالقا من التوجيه اإللهي في القرآن الكريم          وأن السعودية    وِإن طَاِئفَتـ

                     فَـاء ـِر اللَّـِه فـِإنِإلَى َأم تَّى تَِفيءِغي حى فَقَاِتلُوا الَِّتي تَبلَى اُألخْرا عماهدغَتْ ِإحب ا فَِإنمنَهيوا بِلحتْ اقْتَتَلُوا فََأص
قِْسِطيـنالْم حباَهللا ي َأقِْسطُوا ِإنِل ودا ِبالْعمنَهيوا بِلح9سورة الحجرات آية ". ( فََأص.(  

وأنه من اجل قدسية ومكانة القدس، ثالث المدن المعظمة في اإلسالم، ومسرى النبي محمـد، واستـشعارا لـدور                   
 الفلسطينية وكل األطراف المعنية، دون تفريق بينهم، وال شـروط           السعودية اإلسالمي القيادي، فإنها تدعو القيادات     

هذا الدعوة، كمـا رأى رضـوان الـسيد المفكـر           . عليهم، إلى اجتماع للتصالح والحوار في رحاب الحرم المكي        
والمستشار السياسي اللبناني، تأتي في سياق السعي السعودي الحثيث الستعادة قضايا العرب إلى حضنها العربـي،            
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وكان الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، أكد لصحيفة السياسة الكويتية قبل أيـام أن               . لى رأس هذه القضايا فلسطين    وع
كما كان الفتا في سياق البيان األخيـر        . هناك من يحاول استغالل القضية الفلسطينية لمصالحه السياسيـة الخاصة        

اية حقوق الشعب الفلسطيني، تعتبـره دورا رئيـسيا ال          اإلشارة إلى أن السعودية تعتبر مسؤوليتها ودورها في حم        
وقد ذكرت بعض الدراسات جانبا من هذه       . هامشيا، وان ذلك الدور ظل رئيسيا منذ أيام الملك المؤسس عبد العزيز           

األدوار السعودية المبكرة، المتعلقة بالقضية الفلسطينية منذ فجر األزمة، وذكر الباحث السعودي ناصر الجهيمـي               
أن الفلسطينية كانت في صلب المفاوضات التي تمت بـين الملـك عبـد              ) 2006 أغسطس   30" شرق األوسط   ال("

 بشأن إلغاء معاهدة القطيف، وتوقيـع معاهـدة         1926العزيز والحكومة البريطانية في اجتماعات وادي العقيق في         
 البريطانيون أن يعترف الملك عبد العزيز       جديدة يكون فيه الملك عبد العزيز الند للند للحكومة البريطانية، وقد أراد           

مقابل ذلك بمركز خاص لهم في فلسطين، وأن يعترف بوعد بلفور المضمن في صك االنتداب البريطـاني، وقـد                   
ويشير الباحث إلى أنه وبعـد أن   . رفض الملك عبد العزيز المساومة على الحقوق الثابتة لألمة العربية في فلسطين           

قنابل يدويـة علـى المـصلين الفلـسطينيين يـوم الجمعـة مـن شـهر ربيـع األول                    وصل إلى أسماعه إلقاء     
م، بادر إلى كتابة خطاب إلى ملك بريطانيا يعرب فيه عن سوء األثر الذي أحدثه االعتـداء فـي      1929/هـ1348

ووقف الملك عبـد العزيـز مـع الـشعب          . نفسه وشعبه، ويناشده منع اليهود من االعتداء على المسجد األقصى         
فلسطيني في ثورته في ذلك العام ضد االحتالل رغم األزمة االقتصادية التي كانت تمر بها البالد السعودية آنذاك                  ال

وبعث تبرعا عاجال للفلسطينيين بلغ خمسمائة جنيه سلمت لـرئيس المجلـس اإلسـالمي              . وتؤثر فيها تأثيراً شديداً   
 1929 نـوفمبر    18عاجلة من الملك عبد العزيز في       األعلى في فلسطين، الحاج محمد أمين الحسيني، مع رسالة          

قد غمنا هذا وأحزننا جدا ولم نكتم ما كان لتلك الحوادث من األثر المؤلم في أنفسنا منذ بلغتنا وأظهرنـا         : "جاء فيها 
وفي عهد الملك عبد العزيز شارك وفد من المملكة العربية السعودية في المؤتمر اإلسالمي              ". ذلك في وقته ومحله   

 في أعقاب ثورة البراق، وحضرته وفود من جميـع شـعوب العـالم              1931ألول الذي انعقد في بيت المقدس في      ا
 بعث الملك   1935وفي عام   . اإلسالمي، وقد تمخض عنه إعالن الحق اإلسالمي الكامل في البراق وحائطه وممره           

وضاع الشعب الفلسطيني عقب ثوراتـه      إلى فلسطين لتفقد أ   ) الملك في ما بعد   (عبد العزيز ولي عهده األمير سعود       
إن أبناء الشعب الفلسطيني هم أبناؤنا وعشيرتنا، وعلينا واجب نحو          : "المتعددة، وقال الملك سعود في أثناء الزيارة      

  ".قضيتهم سوف نؤديه
أنـه  وينقل الباحث عبارة الفتة على لسان الداهية البريطاني ونستون تشرشل قال فيها واصفا الملك عبد العزيـز ب                 

واعتبر الدكتور رضوان الـسيد أن هـذا الموقـف          ". أصلب وأعند حليف لنا يعارضنا بالنسبة للقضية الفلسطينية       "
والتدخل السعودي األخير للجم الفتنة في فلسطين يجب أن يوضع في سياق الدور السعودي المتنامي فـي الفتـرة                   

 الدعم العربي الحقيقي لقضايا العرب، وعـدم إتاحـة          األخيرة في عهد الملك عبد اهللا، هذا الدور الذي يريد توفير          
يـشار إلـى أن الـسعودية       . المجال لوجود فراغ تملؤه أطراف إقليمية أخرى، وتخطف قضايا العرب من العرب           

ساهمت في مؤتمر باريس األخير لدعم لبنان بأكثر من مليار دوالر، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا                  
 مليـون دوالر    500 قد وجه في يوليو الماضي أثناء الحرب اإلسرائيلية في لبنان بتخصيص منحة              بن عبد العزيز  

كما وجه بإيداع وديعة بمليار دوالر في المصرف        . للشعب اللبناني لتكون نواة صندوق عربي دولي إلعمار لبنان        
ن وخمسون مليون دوالر للـشعب      اللبناني المركزي دعما لالقتصاد اللبناني، وكذلك تخصيص منحة مقدارها مائتا         

وناشدت السعودية حينها في بيـان أصـدره        . الفلسطيني لتكون بدورها نواة لصندوق عربي دولي إلعمار فلسطين        
الديوان الملكي الجميع أن يتحركوا وفقا لما يمليه عليهم الضمير الحي والشرائع األخالقية واإلنـسانية والدوليـة،                 

السالم نتيجـة للغطرسة اإلسرائيلية فلن يبقى سوى خيار الحرب وعندها ال يعلم            وحذرت من أنه إذا سقـط خيار       
إال اهللا ما ستشهده المنطقة من حروب ونزاعات لن يسلم من شرها أحد حتى الذين تدفعهم قوتهم العـسكرية اآلن                    

  .إلى اللعب بالنار
  29/1/2007الشرق األوسط 
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  طيني الصابر المصابرلكل شرفاء الوطن، لكل أبناء الشعب الفلس .75
  إبراهيم حمامي. د

لم يعد هناك مجال للتأويل والتفسير، لم يعد هناك وقت لتصفيف الكلمات والعبارات، لـم يعـد الوضـع يحتمـل                     
المجاملة والدبلوماسية والسياسة والتكتيك، فقد عزم عباس ودحالن ومن معهما وبشكل ال لبس فيه علـى توجيـه                  

سطيني وإرادته ومقاومته، وأصدروا لذلك القرارت والمراسيم وتحت مـسميات عـدة            أجهزتهم لضرب الشعب الفل   
ليس أقلها منع الفوضى والفلتان األمني الذي كان ومازال صنيعتهم، وهاهي الحملة قد بدأت للنيل من صمود شعبنا                  

لبيع كـل شـيء     إرضاء لحكام تل أبيب وحفاظاً على امتيازاتهم من بطاقات خاصة ووكاالت وعموالت وصفقات              
  .حتى الشرف والكرامة

لقد حول هؤالء شعبنا إلى مجرم إرهابي يقوم بممارسة العنف واالعتداء، وكأن الشعب الفلسطيني هو الذي يقـوم                  
باالجتياحات واالعتقاالت واالغتياالت وباقي الممارسات االحتاللية، التي لم يحرك عباس ودحالن ساكناً لمواجهتها             

، بل لم يجرؤوا حتى على  مجرد التنديد بها أو إدانتها، ليتلقى هؤالء الصفعة تلو الصفعة مـن                   وحماية شعبنا منها  
االحتالل وجنراالته باستعذاب غريب وخضوع وخنوع تستحي منه األرانب، ليفردوا ريشهم اآلن في ضرب شعبنا               

  .واالستئساد عليه
بة من يخرقها، هي نفسها الذي زجت بأبناء شـعبنا  قوانين عباس وصالحياته التي يتبجح هؤالء بها ويهددون بمعاق        

في زنازين الوقائي واالستخبارات، وعباس ومن معه هم من أطلقوا العنان للمجرمين الكبار ممن نهبـوا خيـرات                  
البالد ليستوزروا ويعينوا سفراء، وهم أنفسهم من رفضوا حتى اآلن التحقيق في أسباب مرض ووفاة عرفات، وهم                 

ألسمنت، وهم من  يغض الطرف عن االعتقاالت بدون محاكمات، وهم الذي يتجاهلون الزعران              من برأ عصابة ا   
من منتسبي الحزب الحاكم كالحاكم بأمره في جنين، وهم الذين عجزوا عن إنصاف مظلوم أو مغبـون، فعـن أي                    

حـتالل يـصول    قانون يتحدث هؤالء، وعن أي سلطة وسيادة وهم ال يملكون قرار نفسهم، وعن أي وحدانية واال               
  ويجول على مرأى ومسمع من حجرات نومهم؟

ترى إن طُبق هذا القانون الوهمي الذي أصبح ككلمة حق أريد بها باطل، فكم سيزج في السجون األوسـلوية مـن             
عباد، وكم ضحية سنعد على أيدي هؤالء الجالدين، وكم شهيداً سيسقط برصاص المرتزقة حراس المستوطنات من           

  يدة التي تقف متفرجة أمام ممارسات االحتالل الذي تقوم بحمايته؟قوات لحد الجد
لقد أصبح هم هذه الزمرة تنفيذ أوامر المحتل دون عناء تفكير، ودون خجل، ودون حتى تقديم المبررات، وأصبح                  

ة، فبعد  شغلهم الشاغل تجريم شعبنا ومعاقبته على تهمة عدم القبول باالحتالل، لتمرير مخططاتهم التسووية الجاهز             
كل تحقير للشعب ومقاومته تنهال المساعدات العسكرية للقوات اللحدية وتنفق عـشرات الماليـين مـن الخـارج                  

  .لدعمهم
ما تسعى إليه زمرة الفساد واإلفساد هو مواجهة مفتوحة تنتهي بتطويع وتركيع هذا الشعب وتدجينه كما يتوهمون،                 

مجموعات وأفراد، وعلى رأسها جميعـاً كتائـب شـهداء          والقضاء على كل من يرفض نهج أوسلو من فصائل و         
األقصى التي يراد لها أن تدخل حظيرة أوسلو طيعة مطيعة وبأي ثمن، فبعد العرض العباسي المغري قبـل عـام                    

 دوالر لكل منهم، يزيد عباس ودحالن أنه يجب حل مـشاكلهم االجتماعيـة              100000ونصف بمنح قادة الكتائب     
 األجهزة األمنية، وكأن دافعهم كان الفقر والعازة وانخفـاض المـستوى االجتمـاعي،               في واالقتصادية ودمجهم 

  وكأنما يقول أنتم بنادق لإليجار وسنستأجركم، أي مهانة تلك وأي تسفيه هذا؟
لنرفض جميعا مخطط االحتالل الذي تسعى زمرة أوسلو        : هذا نداء لكل حر شريف أينما كان وفي أي منصب هو          

ضنا ببعض، ليتحول الصراع إلى حرب داخلية ال منتصر فيها، وليقف االحتالل متفرجاً عـن               لتطبيقه، بضرب بع  
بعد، هانئ البال بتحقيق مراده، وبدون خسائر من جانب المحتل، إذ أن السلطة الواحدة التي تريـد فـرض هيبـة                

 يملك رئيسها قرار دخـول      تقوم بذلك وعلى أكمل وجه، حتى وان كانت السلطة تلك ال          (..) القانون وإنهاء الفلتان    
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المرحاض دون إذن من االحتالل، وان تجرأ وأعلن أنه سيطلق سراح أحد المعتقلين، كما حدث مع سعدات، فـال                   
  . بأس من أن يقوم موفاز وباقي جنراالته بتذكير فخامة الرئيس أنه ال يملك حق إصدار مثل هذا القرار

 ال وألف ال لتوجيه البنادق والرصاص نحـو صـدور أبنائنـا،             :هذا نداء لكل مواطن وفرد أن يعلنها وبصراحة       
  .لنرفض جميعاً على اختالف مشاربنا وألواننا أن تسيل شالالت الدم الفلسطينية إرضاءاً لهذا الطرف أو ذاك

أخي في أجهزة السلطة األمنية، هل تقبل أن تتحول لنائب عن االحتالل في مواجهة أبناء شعبك؟ هل أصبح العدو                   
بن شعبك من أي لون آخر كان، وهل جهازك األمني هو لعميل مجرم كدحالن ليتحكم بكم وبقـراركم؟ هـل                    هو ا 

تقبل أن تواجه أخاك أو ابن عمك أو جارك؟ هل ستقبل بأن تقتحم منازل اآلمنين بحثاً عن السالح غير الـشرعي                     
أخي فكر جيداً، وارفض أن تكون طرفاً       كما يدعي قادتك، هل ستقبل بأن تكون أداة تنفيذ في يد من ال يخاف اهللا؟                

  .في المؤامرة، استقل، تمارض، تقاعد، افعل ما شئت، لكن ال توجه رصاصك نحو أبناء شعبك
أخي الفرد والعنصر والشرطي والجندي والضابط، ال تخشى على راتب أو رتبة غمست بالذل والمهانة، وال تقبل                 

يوم الدين، ارفض أوامر الظالّم والعمالء، كن رجالً، فالرجال وقت        أن يأكل أوالدك من ثمن دماء شعبك سحتاً إلى          
الشدائد والمحن وهذا ابتالء وامتحان، أخي ابن فلسطين فكر ثم فكر ثم قرر، لكن ال تكن أبداً مـع مـن سـيلعنهم                   

  .التاريخ
 ويعذب في غياهب    أخي وابن وطني، ما سيحدث إن أقررتموه وكنتم طرفاً فيه تتحملون مسؤوليته تماماً كمن عذّب              

معتقالت األمن الوقائي واالستخبارات، أو كمن يطلق النار من فرقة الموت، أو يقتحم منـازل اآلمنـين، ومنـع                   
االقتتال والفتنة مسؤولية وواجب وأمانة، لن يفيدك رؤساؤك شيئاً يوم تقع الواقعة، فمـسؤوليتك قائمـة ال محالـة                   

 إن لم تتوقف اآلن، فإن سقطت مقتوالً وأنت تهاجم أبنـاء شـعبك       كمجرم حرب إن حوكمت يوماً على ما ستقترفه       
  :فلن يفيدك هؤالء شيئاً، ألم تقرأ قوله تعالى في سورة البقرة

"           ابباَألس تْ ِبِهمتَقَطَّعو ذَاباْ الْعَأورواْ وعاتَّب الَِّذين واْ ِمناتُِّبع َأ الَِّذينرِإذْ تَب .   قَاَل الَِّذينَأ       وـرةً فَنَتَبلَنَا كَر َأن واْ لَوعاتَّب
  "ِمنْهم كَما تَبرُؤواْ ِمنَّا كَذَِلك يِريِهم اللّه َأعمالَهم حسراٍت علَيِهم وما هم ِبخَاِرِجين ِمن النَّاِر 

د الحجج والذرائع أنك عبـد مـأمور        نعم لن يفيدوك بشيء ال في الدنيا وال في اآلخرة، فإثمك على نفسك، ولن تفي              
  .ينفذ األوامر فالمسؤولية فردية أوالً وأخيراَ

أبناء شعبي المخلصين، في فلسطين أرض الرباط، أرزاقكم ليست بيد السلطة أو عباس أو دحالن، بل بيـد مـن                    
ـ               ضوا تنفيـذ أوامـر     خلقكم وسواكم وكتب ما لكم وما عليكم يوم ولدتكم أمهاتكم، اتركوا مناصبكم ومواقعكم وارف

الظلمة ممن ارتضوا أن يكونوا أداة لتنفيذ رغبات المحتل، ارفضوا العمل تحت إمـرة المجـرمين والعمـالء، ال                   
تخشوا من فقر أو عوز، أو من فقدان منصب أو امتياز، فموقفكم هو الشرف واالمتياز، ومن يرزق بال حساب ال                    

 .يغفل وال ينام
 مع المفسدين ستحولون دون تحول مجتمعنا إلى مجتمع متصارع في غابة مـن              بترككم مواقعكم ورفضكم التعامل   

الرصاص وسفك الدماء بحجة الشرعية، وستمنعون حدوث الكارثة التي يتمناها أعداء هذا الشعب، فإن لم تفعلـوا                 
بيـب  فما الفرق بينكم وبين عمالء جيش لحد الذين وقفوا في وجه شعبهم لينتهي بهم المطاف فـي مزابـل تـل أ                     

  والتاريخ، باهللا عليكم ما الفرق؟
أبناء فلسطين، أنتم أمام خيارين ال ثالث لهما، إما أن تساهموا في مجزرة بشعة يتم اإلعداد لهـا باسـمكم لتـريح                      
االحتالل وتقض مضاجعنا، أو أن تمنعوا هذه المأساة بأن تقفوا وقفة عز وفخار فتحقنوا دمـاؤكم ودمـاء أهلكـم                    

ركم اختيار الحق والعدل، ولتعلنوا بكل ما أوتيتم من قوة، ال لمحاوالت تحويلنا إلى أكياس رمل                وذويكم، ليكن اختيا  
وحراس للمستوطنات، ال لتزوير إرادتنا، ال لتسفيه مقاومتنا وتجريمها، ال لمنح االحتالل صك براءة من جرائمه،                

  .ذ أوامر الظلمةال لتوجيه الرصاص نحو أبناء شعبنا، وال لتحويلنا إلى قطعان غنم تنف
ليس المطلوب بكثير، وليس المطلوب توجيه البنادق نحو رموز السلطة، لكن المطلوب عصيان األوامر التي قـد                 
تصدر لضرب شعبنا وقواه، وهذا يحتاج إلى جهد جماعي وتكافل على أعلى مستوى، سبق وأن نجحنا فيـه فـي                    

د العون للغير لنتحول لمجتمع متراص متكاتف يواجه ما قد          انتفاضة الحجارة األولى، وعلى أسس نبذ األنانية ومد ي        
تقوم به عصابات السلطة التي ارتضت تنفيذ األوامر ضد شعبها في محاولة لكسر إرادتنا، وإضعاف عزيمتنا بـل                  

  .ومعاقبتنا



  

  

 

  

  |          33ص          |         616: العدد         |         29/1/2007 اإلثنين: التاريخ         |

إنما النصر صبر ساعة، والنصر ال يكون فقط في ميادين الوغى، لكن النـصر أيـضاً علـى الـنفس والهـوى                      
  .غريات من مناصب ورواتب وحوافز وامتيازاتوالم

زمرة أوسلو اختارت وارتضت طريقها ونهجها المنفذ لرغبات االحتالل، وهاهي بدأت هجومها على كل ما هـو                 
فلسطيني دون استثناء، وتحت نفس المسميات والذرائع من إصالح وفرض سيادة القانون التي تعني فـي عـرف                  

في مواقعها أو في مواقع جديدة وبنفس الصالحيات واالمتيازات ولو على حساب            أوسلو اإلبقاء على نفس الرموز      
  دماء شعبنا وتضحياته، فهل نختار نحن أيضاً طريقنا ونهجنا؟

  أبناء فلسطين
أفشلوا مخططات الفتنة، ال تسمحوا بإراقة دماء شعبكم، ال تتحولوا إلى جزارين لـشعبكم، ال         : هذا النداء لكم جميعاً   

ريم شعبكم، ال تحموا المحتل وتنوبوا عنه، قاطعوا، ارفضوا، عارضوا، تمردوا، اعصوا، افعلوا ما شئتم               تقبلوا بتج 
  .لكن ال توجهوا رصاصكم نحو إخوة لكم، وال تكونوا طرفاً في خطيئة وجريمة لن يغفرها التاريخ

نه أن يتحـرك ويقـول كلمتـه،        إن كنا اليوم نطالب أبناء األجهزة األمنية بوقفة عز، فالشعب بكل فئاته مطلوب م             
جماهير الشعب الفلسطيني برجالها ونسائها، بشيبها وشبابها، بصحيحها وسقيمها، مطالبة أن تنزل إلـى الـشوارع                
بقدها وقديدها، بمئات األلوف، وفي حركة جماهيرية سلمية لتحول دون تنفيذ مخطط الجبناء العمـالء، ولتحـافظ                 

  .على خيارها وحقوقها
ليوم هي مشاركة حقيقية في المخطط الذي يعد لتركيع شعبنا، لنقل كلمتنا ولنخـرج جميعـاً نفتـرش                  إن السلبية ا  

األرض ونلتحف السماء، حتى نحسم األمر لصالح الشعب وحقوقه، وليس لصالح أحد من البشر أو التنظيمات، إن                 
فة الغربية تحت حماية ورعايـة      الحركة الشعبية الجماهيرية هي الرد الحقيقي على كل من يحاول االستفراد بالض           

  .االحتالل، ورد حقيقي يحسم الصراع لصالح من يستحق أال وهو الشعب الفلسطيني الصابر المصابر
صورة نضالنا تتشوه، وتعاطف العالم وشعوبه معنا بدأ يهتز، ومجرمو وسفاحو أوسـلو كـشروا عـن أنيـابهم،                   

الجولة األخيرة في صراع الحق مع الباطل، فهـل نبقـى           والمخطط القادم رهيب رهيب، وقد تكون هذه المواجهة         
  على الهامش ننتظر أن يقرر غيرنا عنا بعد أن تسيل دماءنا إرضاء لالحتالل؟ 

دور كل فرد اليوم هو أمانة سيسأل عنها، ولن ينفع بعد اليوم لوم وال عتب، وإن وقعت الكارثة وسالت الدماء فكلنا          
وشاركوا وبكل حضارة وبشكل سلمي تام في فرض إرادتكم بدال من أن تفرض             احسموا أمركم   ! خاسر، إال المحتل  

  !إرادة الغير عليكم، فإن تقاعسنا فال نلومن إال أنفسنا
"                 ونرنصي مالَ هةٌ وا شَفَاعهالَ تَنفَعٌل ودا عُل ِمنْهقْبالَ يئاً ون نَّفٍْس شَيع ِزي نَفْسماً الَّ تَجواتَّقُواْ ياللهم إنـي قـد     " و

  .بلغت اللهم فاشهد
com.Hotmail@DrHamami  28/01/2007     

  
  الوساطات تسابق المعركة الفاصلة بين فتح وحماس  .76

  حلمي موسى
من يعيد مارد االقتتال    : النزاع بين حركتي حماس وفتح    سؤال واحد يتردد على ألسنة الفلسطينيين والعرب منذ بدء          

إلى القمقم؟ ويظل السؤال يتردد برغم كثرة الوساطات الداخلية والعربية التي لم تقد حتى اآلن إلى أي تراجع فـي                    
  .  ضحية وعشرات الجرحى منذ الخميس الماضي28حدة الخالفات وال في مشاهد االقتتال الذي حصد 

بل ان مدينة رام اهللا وعـدداً       . ل إكثار القادة من الطرفين في الحديث عن الحوار ورفض االقتتال          ومما يثير التساؤ  
ولكن ذلـك لـم     . من المدن الفلسطينية شهدت تظاهرات شاركت فيها قيادات من حماس وفتح تدعو لوقف االقتتال             

  . يحل دون توسيع رقعته وصوال إلى تنفيذ عمليات اختطاف واسعة
عن حشد الطرفين لقواتهما في العديد من مناطق قطاع غزة وخصوصا في محيط مقر جهاز األمـن                 وتتردد أنباء   

ويبدو أن هناك من يتصرف على أساس أن لحظة الحسم قد حانت وأن بالوسع اسـتغالل                . الوقائي في مدينة غزة   
  . الظرف القائم إلنهاء ازدواجية الشرعية في السلطة الفلسطينية بالقوة
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ن كل هذه التطورات تحدث في ظل اتصاالت لم تنقطع لتشكيل حكومة وحـدة وطنيـة وإحـداث                  ومن الواضح أ  
وأكثر الطرفان في األيام األخيرة إما من التهديـد بقطـع الحـوار أو              . إصالح في بنيتي السلطة ومنظمة التحرير     

  . لالحتكام للسالح" االضطرار"إعالن قطعه، مما يبين إحساسا متزايدا لديهما بـ
هذا ما دفع الملك السعودي عبد اهللا إلى دعوة الطرفين للتحاور في مكة، والتي قبلها كل من الرئيس محمود                   ولعل  

  . عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل
وبرغم أهمية هذه الدعوة، يبدو من المشكوك فيه أن يتم قريبا التوصل التفاق ينهي الصراع أو يوفر إطاراً ومنهجاً                   

فقد خرج الصراع بين فتح وحماس عن طبيعته السياسية ليغدو عملياً صـراعاً             . دارته سلمياً بين الطرفين   جديداً إل 
  . على السلطة من جهة وصراعاً على السيطرة الميدانية من جهة أخرى

  وفي هذا السياق يمكن المالحظة أنه في الوقت الذي تميل فيه قيادتا فتح وحماس إلى التوصل التفاقات 
فهناك في فتح، واألجهزة    . شبح االقتتال، يتعاظم على األرض اإلحساس بأن من يحملون السالح ال يستجيبون           تبعد  

ويرى هذا التيار أن السلطة تعنـي قـراراً         . األمنية في السلطة، تيار يؤمن بأنه ال مجال لحسم الخالف إال بالقوة           
  .  تخضع لهذا الواقعوبالتالي على حماس أن. واحداً، شرعية واحدة وسالحاً واحداً

وفي المقابل هناك في حماس، في الجناح العسكري أساساً وبعض المؤيدين في القيادة السياسية، من يؤمن بأن كل                  
التغييـر  "ما نالته حماس من تأييد شعبي يعود إلى أدائها العسكري، وأن بوسع الجناح العسكري أن يقود معركـة                   

وأسهم هذا المنطق أصالً فـي      . والشعبية سوى المساعدة على تهيئة الظروف     وما على القيادة السياسية     " واإلصالح
واالنطالق من هناك لتبرير األخطاء التي يقـع فيهـا          " القوة التنفيذية "دفع القيادة السياسية لحماس الى تبني تشكيل        

  . الجناح العسكري
مثل في استعداء كل حركة فـتح عبـر         وثمة من يعتقد أن الخطأ األكبر الذي وقع فيه الجناح العسكري لحماس يت            

سلوكيات تنم عن عنجهية القوة، قد يكون أبرزها محاصرة واقتحام وقتل من كانوا في بيت العقيد في جهاز االمن                   
وكما تبين لم يستفد الجناح العسكري لحماس من هذا الخطأ وحاول تكـراره فـي               . الوقائي محمد غريب في جباليا    

منصور شاليل في جباليا أيضا ولم يستجب حتى التفاق عقدتـه           " تائب شهداء االقصى  ك"بيت القيادي الميداني في     
وتوحدت العديد من قوات فتح والـسلطة لمنـع تكـرار           . القيادة السياسية لحماس مع فتح بفك الحصار عن البيت        

  . اإلهانة التي لحقت بفتح في حادثة غريب
عاد كل نقاش حول االقتتال ومهد الطريق لتفاهم داخل الحركة          واستغل التيار العسكريتاري في فتح هذه األحداث إلب       

وترددت أنباء كثيرة عن حصول هذا التيار على أسلحة وأمـوال وعـن تكليـف               . حول االستعداد لمعركة فاصلة   
واألهم أن هذا التيار تمكن من السيطرة على مهمـة توحيـد الجهـد              . مسؤولين بإنشاء وتدريب سبع كتائب جديدة     

  . سلطة لمواجهة حماسالعسكري لل
وبدا مؤخراً أن فتح بـدت فـي        . وهكذا تحول الصراع من كونه سياسياً إلى صراع على الهيبة والكرامة والسلطة           

وبرز هذا واضحاً من خالل أوامر عباس بتعزيـز         . المعارك األخيرة مع حماس وكأنها تستعيد ثقتها القتالية بنفسها        
وينهي هذا الموقف تردداً طال أمده لدى عباس منع حتـى وقـت             . ألخرىانتشار قوات األمن الوطني واألجهزة ا     
فهو، وكما كان يكرر، ال يريد الوقوع في تناقض بين رفضه السـتخدام             . قريب استخدام السالح من قبل األجهزة     

ـ        . السالح ضد األعداء فما بالكم باستخدامه ضد جزء من أبناء الشعب           سم ويبدو أنه من خالل تعييناته األخيـرة ح
  . موقفه واعتبر أن ال خيار آخر أمامه

ويشارك في هذه االتصاالت التي تجري بين غزة        . ومع ذلك، تجري في هذه األثناء اتصاالت لمنع تدهور الموقف         
وتبلور في الـساعات األخيـرة      . والقاهرة ودمشق، مروراً بالرياض، جهات ووساطات عديدة، فلسطينية ومصرية        

  : ة من الطرفين يتضمن عدداً من النقاطاقتراح حظي بموافقة مبدئي
  . ٭ وقف إطالق النار فوراً

  . ٭ سحب المسلحين من الشوارع واقتصار االنتشار األمني على قوات الشرطة واألمن الوطني في األماكن العامة
  . ٭ تبادل المخطوفين من الطرفين فورا

ة من أجل إخضاعهم للتحقيق في اللجنة العليـا         ٭ تسليم كل من تتهمهم حماس وفتح بالمشاركة في األحداث للشرط          
  . التي سبق االتفاق على تشكيلها
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  . ٭ وقف الحمالت اإلعالمية المتبادلة
  . ٭ العودة إلى طاولة الحوار الوطني

  29/1/2007السفير 
  
  

  ... رئيس أركان بديل وحكومة جديدة لإلعداد للحرب المقبلة .77
  ماجد عزام

هكذا رد الجنرال دان    ". لطائرة، وبعد ثوان معدودة يصبح األمر وكأن شيئاً لم يكن         أشعر بضربة خفيفة عند جناح ا     "
حالوتس رئيس األركان اإلسرائيلي المستقيل على سؤال لصحيفة هآرتس عن شعوره بعد جريمة اغتيال القيـادي                

يقوده حالوتس   الذي كان    – والتي استخدم فيها سالح الجو اإلسرائيلي        22/7/2002صالح شحادة في    " حماس"في  
 فلسطينياً آخرين كـانوا  14 قنبلة زنتها طن لتدمير المبنى الذي تواجد فيه شحادة ما أدى الى استشهاده مع        –آنذاك  

  .في المكان بينهم تسعة أطفال
 تندلع حرب لبنان الثانية التي عجزت إسـرائيل         2006من العام   ) يوليو(أربع سنوات بالضبط بعد ذلك وفي تموز        

وبعد فترة من المماطلة والمكابرة اضطر      . النتصار فيها وتم تحميل دان حالوتس كامل المسؤولية عنها        عن تحقيق ا  
الجنرال الى تقديم استقالته التي تحولت ضربة ثقيلة في قلب المؤسسة العسكرية والسياسية اإلسرائيلية وليس فـي                 

بغت أداءها في حرب لبنان ومجمل المـشاكل     أطرافها بحيث باتت المؤسسة مكشوفة نتيجة الثغرات الهائلة التي ص         
  .والتحديات التي تواجهها الدولة العبرية

  :يمكن قراءة واستيعاب خلفيات ودالالت استقالة حالوتس عبر ادراجها ضمن ثالثة سياقات أو مسارات رئيسة
  .األول شخصي ويتعلق بحالوتس وقدراته

  .ة بشكل عامالثاني، يتعلق بالجيش اإلسرائيلي والمؤسسة العسكري
  .والثالث يتمثل بتداعيات االستقالة على الحكومة كما على الساحة السياسية والحزبية اإلسرائيلية

في السياق األول يمكن اإلشارة الى سقوط كبير وفشل ذريع للجنرال الذي طالما وصف بالفذ والعبقري وأنه يسير                  
نصب رئاسة األركان ليس سوى محطة أو خطوة في اتجاه          وأن وجوده في م   " درب القادة اإلسرائيليين العظام   "على  

وفي هذا السياق أيضاً تجدر اإلشارة الى أن حالوتس هو          . المنصب السياسي األبرز واألهم أال وهو رئاسة الوزراء       
الجنرال األول الذي يأتي من سالح الجو الى رئاسة األركان، وعلى رغم أن عالقته الوثيقة مـع أسـرة رئـيس                     

إلسرائيلي السابق أرييل شارون سهلت وصوله الى رئاسة األركان اال أن كثيرين اعتبروا ذلـك بمثابـة                 الوزراء ا 
التحول وحتى االنقالب الكبير داخل الجيش اإلسرائيلي باعتبار أن رؤساء األركان السبعة عشر الذين سبقوه جاؤوا                

  .جميعهم من الفرق البرية للجيش
 حالوتس اعترافاً رسمياً بالفشل في حرب لبنان األخيرة وبأن النتيجة لـم تكـن               في السياق العسكري تعتبر استقالة    

وعوضاً عن ذلك فإن االستقالة تعتبر فشالً ذريعاً للنهج الـذي           . متوسطة وال حتى التعادل، كما قال حالوتس نفسه       
حـرب أو عمليـة     أراد حالوتس فرضه على الجيش والمتمثل بقيام سالح الجو بالجهد األكبر والمركزي فـي أي                

حربية بينما ال تعدو مهمة سالح البر عمليات التطهير الميداني أو القيـام بعمليـات توغـل محـدودة مـن دون                      
االضطرار الى اعادة احتالل أي من األراضي العربية، وهذا النهج استلزم ضخ موازنات كبيرة لسالح الجو مـع                  

وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعـة فـإن حـالوتس أراد          . خفض المبالغ المخصصة لسالح البر وأقسامه المختلفة      
تحويل الجيش اإلسرائيلي الى جيش صغير وذكي محوسب، أي جيش رقمي يقاتل أعداءه اعتماداً علـى شاشـات                  
البالزما ويحسم المعركة من الجو بدالً من االضطرار الى خوض معارك برية، جيش يسعى الى حسم المعـارك                  

 زمني ممكن، اال أن حرب لبنان، كما التطورات األخيرة في غـزة بعـد أسـر                 بأقل جهد ممكن وفي أضيق مدى     
الجندي جلعاد شاليت، أكدت فشل هذا األسلوب وعجز سالح الجو المتخم بالتكنولوجيـا عـن تحقيـق االنتـصار               

  .والحسم في مواجهة التسلح البسيط والمتواضع للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية
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ة حالوتس يتعلق باألثر الذي تركته على الحكومة اإلسرائيلية والساحة الـسياسية والحزبيـة              السياق الثالث الستقال  
ومعلوم بالطبع ان هناك ثالثياً قاد اسرائيل في الفترة األخيرة، وتحديداً خالل حرب لبنان، تمثـل فـي                  . بشكل عام 

رت، وقيل دائمـاً ان اسـتقالة أو        رئيس األركان حالوتس ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس الوزراء ايهود اولم          
وبالطبع فإن رحيل حالوتس يزيـد الـضغوط        . رحيل احدهم تنتج صيرورة تؤدي حتماً الى رحيل االثنين الباقيين         

 ايـار   28على االثنين ليرحال بدورهما، علماً ان رحيل بيريتس بات مسألة وقت حيث سيجتمع حزب العمل فـي                  
حزب ووزير للدفاع في الوقت نفسه، باعتبار ان هذه هي ارفع حقيبـة مـن               المقبل النتخاب زعيم جديد لل    ) مايو(

الحقائب التي كانت من نصيب الحزب بحسب االتفاق االئتالفي الذي رافق تشكيل الحكومـة الحاليـة فـي ايـار                    
  .الماضي، علماً ان االستطالعات تضع بيريتس في المرتبة األخيرة بين المتنافسين

 فإن رحيل بيريتس سيكون لفائدته على المدى القصير حيث سيتولى وزير الدفاع الجديـد               اما بالنسبة الى أولمرت   
غير ان األخير سيتعرض لضغوط اخرى وعلـى        . مهمة اعادة بناء الجيش وتخفيف الضغوط عن اولمرت مرحلياً        

ديد من اعـادة    جبهات مغايرة قضائية وقانونية قد تطيحه حتى قبل ان يتمكن زعيم حزب العمل ووزير الدفاع الج               
ترتيب األمور داخل الجيش ومن ثم االنسحاب من الحكومة للتوجه الى انتخابات مبكرة مستفيداً مما فعلـه داخـل                   
الجيش ومطالباً اإلسرائيليين بمعاقبة اولمرت وحزبه لمسؤوليته عن الفشل ليس في حرب لبنان فقط وإنمـا علـى                  

  .المستوى القيادي ككل
رائيل الى الحرب وفي اليوم نفسه بدأ العد التنازلي لالنتخابات النيابيـة المبكـرة               خرجت اس  2006 تموز   12في  

المقبلة، وإذا تم تالفي سلبيات هذا القرار داخل الجيش عبر استقالة عدد مهم من كبار الضباط وتعيين رئيس اركان                   
قية الى تشكيل حكومة جديدة بقيادة      جديد لإلعداد للحرب المقبلة فإن الذهنية المنهجية نفسها تصل في نهايتها المنط           

ان ما فعلته استقالة حالوتس ليس اكثر من تسريع لهـذا الـسيناريو واختـصار الطريـق نحـو                   . ومنهجية جديدة 
  .االنتخابات التي ستزيح كديما وأولمرت من السلطة وتعيد التنافس التقليدي بين العمل والليكود من جديد
  29/1/2007الحياة 
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  ياسر الزعاترة    
أياً تكن صحة األنباء الواردة بشأن االتصاالت السورية اإلسرائيلية، والوثيقة التي انبثقت عنها، وهي صحيحة كما                
يبدو، أقله على المستوى غير الرسمي، فإن الموقف بين البلدين يبدو أكثر تعقيداً من أن تحله لقاءات عـابرة هنـا                     

ك، تفضي إلى اقتراحات ووثائق على شاكلة وثيقة جنيف التي صاغها من الطرف اإلسرائيلي أحـد رمـوز                  وهنا
، ومن الطرف الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزعيم ما يعـرف بحـزب               )يوسي بيلين (اليسار  

وثيقة المذكورة لم تدخل حيز التنفيذ،      ، مع العلم أن ال    )ياسر عبد ربه  (فدا، وهو حزب هامشي في الساحة الفلسطينية        
قد رفضوها، بل ألن الطرف اإلسرائيلي قد تجاهلها، ولـو وافـق            ) أعني الطرف الرسمي  (ليس ألن الفلسطينيين    

، هو الذي كان يعـيش      2003عليها لما رفضها ياسر عرفات في الظروف التي كان يعيشها إبان ظهورها في عام               
 العلم أن عبد ربه لم يذهب من تلقاء نفسه، وإن كانت لـه مغـامرات شخـصية                  أسوأ أنواع العزلة والحصار، مع    

  . أخرى، وال تزال
من الصعب على المراقب السياسي تصديق مقولة إن الدوائر الرسمية السورية واإلسرائيلية لم تكن على علم بتلك                 

، لـيس   )أولمرت شخصياً (ن  االتصاالت، كما هي التصريحات التي وردت على لسان رسميين سوريين وإسرائيليي          
فقط ألن األمريكيين كانوا على علم بها، وهؤالء ال يخفون شيئاً عن تل أبيب، ولكن أيضاً ألن ما جرى قد تزامن                      
مع جدل واسع حول الحوار مع سوريا لم يتوقف في الدوائر اإلسرائيلية طيلة الشهور الماضية، فيما بدا الـصوت                   

هو األعلى بكل المقاييس، السيما بعد الهزيمة التي تلقتها الدولة العبرية على يـد              الداعي إلى إيجاد مسار للتفاوض      
  . حزب اهللا في الجنوب اللبناني، وهي الهزيمة التي أطاحت برئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي دان حلوتس

لوثيقة، يتمثل فـي   ثمة تفسير واحد لموافقة دمشق على هذا النوع من االتصاالت، بصرف النظر عن الموقف من ا               
نواياها تخفيف الحصار من حولها في ضوء الوضع في العراق، وفي ضوء التأزيم القائم مع إيـران، والـذي ال                    
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يعرف إلى أي مدى سيصل خالل المرحلة المقبلة، والخالصة أنها محاولة الخروج من محور الشر، فـضالً عـن           
تي كانت لسوريا معها تجارب معقولة في السابق، كما كـان           ال" المعتدلة"عدم الدخول في صراع مع الدول العربية        

الحال قي سياق المحور الثالثي السوري المصري السعودي خالل النصف الثاني من التسعينيات، وهـو محـور                 
كانت له أهميته على صعيد التصدي لمرحلة الهرولة في السياسة العربية تجاه الدولة العبرية بعد اتفـاقي أوسـلو                   

لكن ما شجع دمشق على خوض مغامرة االتصال باإلسرائيليين دون الخوف من التـداعيات إنمـا                . ةووادي عرب 
  . يتمثل في قناعتها بأنهم سيتكفلون بإفشال أي مقترح عملي للتسوية نظراً الرتفاع سقف مطالبهم
ليين، لكن الحـراك    هكذا يمكن القول إن نوايا تخفيف الحصار هي التي دفعت دمشق في اتجاه الحوار مع اإلسرائي               

شيء، وتحقيق نتائج واقعية شيء آخر، وقد تابعنا شيئاً من ذلك إثر مشاركة سوريا في مؤتمر مدريد الـذي عقـد                     
، وبعد ذلك قمة جنيف األولى بين الرئيس السوري الراحل حافظ األسد والرئيس األمريكي الـسابق بيـل                  91عام  

، وفي الحالتين قيل إن سوريا قد أضحت على         2000 الزعيمين عام    ، ومن بعدها القمة الثانية بين     94كلينتون عام   
، لكن الموقـف    )تالزم المسارات (مرمى شهور من توقيع تسوية مع اإلسرائيليين متخلية بذلك عن شعارها الشهير             

مـات  لم ينج عن شيء عملي، إذ انفرطت اللعبة وبقيت األوضاع رهينة مسارها التقليدي القائم على التأزيم واالتها                
المتبادلة بدعم اإلرهاب، مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديدات موجهة إلـى سـوريا مـن الطـرفين األمريكـي                     
واإلسرائيلي، أو ذلك القائم على ما يشبه الحرب من خالل حزب اهللا في لبنان، ونتذكر هنا أن أسابيع هـي التـي                      

هاية الشهيرة لمسار أوسلو في كامب ديفيد صـيف         فصلت انتصار الجنوب اللبناني عن اللقاء الثاني، فيما جاءت الن         
  . ، أي بعد ستة شهور من القمة الثانية2000عام 

والحال أن حجم التعقيدات القائمة بين سوريا والدولة العبرية يبدو أكبر بكثير من أن يحل فـي لقـاءات طويلـة                     
ط بسبب تعقيدات التسوية ذاتها من      ومعلنة، فضالً عن أن يحل من خالل لقاءات سرية وعابرة هنا وهناك، ليس فق             

  . الناحية الجغرافية، وتفاصيل قضية الجوالن وطبريا، بل أيضاً من خالل المسائل التالية التي ال تقل تعقيدا
ما تريده الدولة العبرية من سوريا يتجاوز تلك التفاصيل المتعلقة بالجغرافيا، وحيـث اليتوقـع أن يبلـغ الكـرم                    

الب به دمشق، وستبقى تطالب به بحسب أرجح التوقعات، إذ أن الدور اإلقليمـي لـسوريا                اإلسرائيلي حدود ما تط   
يبدو مستهدفاً أيضاً، فهناك دورها في لبنان ومن ضمن ذلك التسوية اللبنانية، وهناك الدور العربـي واإلقليمـي،                  

  . تقبل به بحال من األحوالوحيث سيطلب منها أن تغدو عراب تطبيع مع الدول العربية، األمر الذي ال يتوقع أن 
سيضاف إلى ذلك بالتأكيد الملف الفلسطيني، وحيث لن تقبل دمشق بأي حال مبدأ التنازل عن صلتها بذلك الملف،                  
أكان األمر متعلقاً بقوى المقاومة الموجودة على أراضيها، أم تعلق، وهو األهم، بحيثيات التسوية ذاتها على ذلـك                  

 في وارد التحرك في المدى القريب، أعني التحرك العملي، ولـيس مجـرد وجـود                المسار، وهي تسوية ال تبدو    
  . مفاوضات بهذا الشكل أو ذاك

سيطلبون من سوريا أيضاً تعاوناً في الشأن العراقي، ليس فقط ألن ذلك شأن أمريكي بالغ األهمية فقط، بل أيـضاً                    
سرائيليين، وبالطبع مـن أجـل إعـادة تـشكيل     ألن النجاح األمريكي في العراق هو أكثر من ضرورة بالنسبة لإل  

المنطقة على نحو يمرر هيمنتها عليها، وأقله من أجل تجاوز الفشل الذي سيؤدي إلى تغيير قواعـد اللعبـة فـي                     
  . المنطقة على نحو يضر بالمصالح اإلسرائيلية

، وكل ما هنالك أن بعض الباحثين       لذلك كله ال يبدو أن ثمة أفقا حقيقيا لتسوية سياسية بين اإلسرائيليين والسوريين            
عن أدوار لن يكفوا عن ترتيب اللقاءات واقتراح الوثائق، األمر الذي لن يرفضه السوريون حتى لو أنكروه، تماماً                  

  . كما فعل إيهود أولمرت
بقي أن نقول إن من األفضل لدمشق أن تقوي موقفها الداخلي، إلى جانب التكتيك السياسي الذي يستهدف تخفيـف                   
الضغوط، ولن يتم ذلك من دون إفساح المجال لقوى المعارضة الوطنية، ومن ضمنها اإلخوان المـسلمون، كـي                  

  .يعبروا عن أنفسهم، فمن دون داخل متماسك سيكون من الصعب مواجهة مؤامرات الخارج
  27/1/2007الشعب 
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  وحيد عبد المجيد. د
عية الدولية المعنية بأزمة الشرق األوسط الذي سيعقد يـومي الخمـيس والجمعـة              هل يختلف اجتماع اللجنة الربا    

القادمين في نيويورك عن أكثر من عشرين اجتماعاً لها على مدى نحو ثالثة أعوام؟ الـسؤال مطـروح بمناسـبة            
سـط الـشهر    التفاؤل الحذر الذي خلقته وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس خالل جولتها في الشرق األو             

 أو أن تبدد المخاوف مـن       ،فبالرغم من أنها لم تستطع تقليل حدة األجواء القاتمة التي تسود هذه المنطقة            . الماضي
 إال أنها تركت وراءها أمالً جديداً غائماً مثله مثل كل ما سبقه من تطلعـات بـشأن                  ،التسخين المتزايد في أزماتها   

  . ائيلي اإلسر-استئناف المسار السلمي الفلسطيني
 حتى عندما أكدت أنها عائدة إلى المنطقة خالل أسابيع قليلـة لتجمـع              ،غير أن معظم العرب لم يتعلقوا بهذا األمل       

الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي في لقاء معها وصفته بأنه قد يكون األهم منذ انهيـار المفاوضـات                  
  .  اإلسرائيلية قبل ست سنوات-الفلسطينية

إزاء " مناعة" على نحو خلق     ،رجع ذلك فقط إلى وجود حالة تشبع باآلمال المحبطة على صعيد قضية فلسطين            وال ي 
 وال هي مجرد عدم ثقة في سياسة الواليات المتحدة التي كانت توصف             ،فالمسألة ليست محض نفسية   . المزيد منها 

 ،ما يمكن أن يدفع إلى الركض وراء أمل جديد        فليس هناك في الواقع المعيش      . عملية السالم " راعية"ذات يوم بأنها    
  . أو حتى انتظار مثل هذا األمل

فالوزيرة األميركية التي حاولت اإليحاء بأن المسار السلمي قابل لالستعادة لم تنطق بكلمة واحدة جديدة يمكن البناء                 
 وبدون أي تجديد فيها بدليل      ،بعد أن شبعت موتاً   " خريطة الطريق "فهي مازالت تعتقد في إمكان إحياء خطة        . عليها

  . أنها لم تحمل إلى الفلسطينيين سوى وعد الدولة ذات الحدود المؤقتة
" خريطة الطريق " وهو أنه ال سبيل إلحياء       ،وهي لم تعلق على المقترح الذي استمعت إليه خالل توقفها في القاهرة           

فـشلت فـي   " خريطة الطريق"مقترح هي أن خطة والفكرة في هذا ال. إال عبر تفاهم على نهاية الطريق منذ البداية   
كمـا  -توفير متطلبات البدء في البحث عن الطريق المؤدي إلى استئناف العملية السلمية ألن نهاية هذا الطريـق                  

فقد قامت الخطة على التزامات متبادلة ينبغي أن يلتزم بهـا           .  متواضعة وال تخلو من غموض     -وردت في الخطة  
سرائيلي وينزال عليها من أجل فتح الطريق أمام مفاوضات تقود إلى إعالن دولة فلسطينية              الطرفان الفلسطيني واإل  

  . ذات حدود مؤقتة
ال تمثل حافزاً للشعب الفلسطيني يدفع قطاعاً واسـعاً فيـه   " سلمية" لعملية ، وغير الواضحة،هذه النهاية المتواضعة  

و قاٍس ومؤلم في هذه االلتزامات مثل ما ُأطلق عليـه            وخصوصاً ما ه   ،إلى قبول االلتزامات التي تفرضها الخطة     
وكان لغموض هذه النهاية أثره في إضعاف السلطة الفلسطينية وقيادتهـا           ". تفكيك البنية التحتية لمنظمات اإلرهاب    "

فلم يكن في إمكانها إقناع شعبها بأن هناك ما يستحق اتخاذ قرارات أو إجراءات مؤلمة تجـاه األجنحـة                   . المعتدلة
  . هو األقوى واألكثر إقناعاً" خريطة الطريق"فكان موقف المتشددين الفلسطينيين الذين رفضوا . لعسكرية للفصائلا

بـدون  " خريطة الطريق "ومن هنا يأتي اآلن التصور المصري الذي يرى أنه ال جدوى من محاولة جديدة إلحياء                
ني ذلك أن تكون هناك مرحلة تمهيدية للخطة تجـرى          ويع. تفاهم على نهاية للطريق مقبولة من أغلبية الفلسطينيين       

 قبل الشروع في تطبيق     ، بما في ذلك حدودها وموقع القدس فيها       ،خاللها مفاوضات بشأن مقومات الدولة الفلسطينية     
  . المرحلة األولى التي ينفذ فيها كل من الطرفين االلتزامات التي تفرضها الخطة عليه

ن التفاهم على نهاية الطريق يمكن أن يعزز مركز الرئيس الفلسطيني إذا كان فـي                أل ،ولهذا التصور منطقه بالفعل   
  ". دويلة كانتونات"أو " دمية"هذا التفاهم ما يلبي الحد األدنى من الشروط الالزمة لدولة حقيقية وليست 

قتـصر علـى تواضـع       والتي ال ت   ،"خريطة الطريق " يمكن الحد من تأثير االختالالت البنائية في         ،وفي هذه الحالة  
 ،ومن أهم هذه االختالالت غموض مفهوم التبادلية في تنفيذ االلتزامات المفروضة على كل من الطـرفين               . نهايتها

 وعدم وجود آلية للرقابة على مـدى        ،والعمومية المفرطة في صياغة بعض ما يخص إسرائيل في هذه االلتزامات          
  . الوفاء بهذا االلتزام أو ذاك

 األمر  ،وح التبادلية في االلتزامات إلى سهولة تملص الجانب اإلسرائيلي من االلتزام بوقف العنف            فقد أدى عدم وض   
وترتب على ذلـك مطالبـة كـل مـن     . الذي دفع األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية إلى عدم االلتزام بدورها        
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وكان . سؤولية عن استمرار أعمال العنف     وشيوع االتهامات المتبادلة بينهما بالم     ،الطرفين بأن يثبت اآلخر التزامه    
  . سهالً لكل من الطرفين الزعم بأنه في موقف دفاع عن النفس

كما استغلت حكومتا إسرائيل السابقتان اللتان رئسهما أريل شارون عمومية الصياغة في االلتزام الخـاص بوقـف           
فـالنص الخـاص    . لمـستوطنات القائمـة   االستيطان لمواصلة البناء بدعوى استيعاب الزيادة الطبيعية في داخل ا         

 وليس البناء في داخل مستوطنات      ،باالستيطان في الخطة قابل لتفسير مؤداه أن الممنوع هو بناء مستوطنات جديدة           
 ما يمنع بناء الجدار العازل الذي كان يقضم في كل امتداد لـه مـساحات مـن                  ، أيضاً ،ولم يكن في الخطة   . قديمة

  . ن تكون الدولة الموعودة على كامل أرضها التي يفترض أ1967فلسطين 
 وليس ذلك الطريق الممهد الذي      ،تحمل في طياتها ما يجعلها مرشدة لطريق شديد الوعورة        " الخريطة"وهكذا كانت   

  . يفترض أنها صممت لتكون دليالً إليه
 معقولة للشعب الفلسطيني    ومع ذلك يظل مصدر الخلل األهم فيها هو أن الطريق الذي ترشد إليه ال يقود إلى نهاية                

  . تجعله مستعداً لقبول إلزام رجال المقاومة بالتخلي عن سالحهم أو وقف استخدامه وإخالء الطريق للمفاوضين
 حتـى   ،وال جدوى من أي جهد جديد للعودة إلى مائدة المفاوضات بدون تغيير النهاية التي أحبطت الجهود السابقة                

  . م بدور أكثر جدية والتزاماً وأقل انحيازاً إلسرائيل هذه المرةإذا أبدت واشنطن استعداداً للقيا
فالبد أن إدارة بوش التي لم يبقَ أمامها        . فربما تكون كوندوليزا رايس صادقة فيما أوحت به خالل جولتها األخيرة          

ريـك  وربما يكـون تح   .  تخشى أن تخلف وراءها سجالً من الفشل التام في الشرق األوسط           ،سوى أقل من عامين   
العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين هو النجاح الوحيد الذي يمكن أن تحققه إذا أخفقـت اسـتراتيجية بـوش                   

  .  وفشلت في كبح جماح إيران، القديمة للعراق في انتشال إدارته من الوحل الذي غرقت فيه-الجديدة
فليس متصوراً بطبيعة الحال أن     .  فرقاً واضحاً  فإحدى سمات المعضلة الفلسطينية أن إحراز تقدم محدود فيها يصنع         
ولكنهـا قـد تـستطيع      .  وال هي مستعدة لذلك    ،تحقق واشنطن اختراقاً في حل هذه المعضلة خالل أقل من سنتين          

استعادة المسار السلمي بحيث تغادر مواقع السلطة وقد تركت وراءها شيئاً واحداً في الشرق األوسط ينطوي على                 
  . تاًأمل مهما كان خاف

فقـد تـأخرت    .  فهو يظل بعيد المنال من الناحية الواقعيـة        ،ولكن حتى إذا كان هذا ما تفكر فيه كوندوليزا رايس         
 اإلسرائيلي الذي تركته يتفاقم على مدى سنوات ست منـذ إدارة            -واشنطن كثيراً في االهتمام بالصراع الفلسطيني     

 وشدة االرتباك   ،مق االنقسام الفلسطيني غير المسبوق     إلى أن صارت معالجته أكثر صعوبة بسبب ع        ،بوش األولى 
  . الذي تعانيه إسرائيل منذ حربها الفاشلة على لبنان

ففي كل  .  ناهيك عن أن تستطع صنع سالم      ،ويعني ذلك عدم وجود قيادة قادرة على المضي في طريق سلمي جديد           
د عباس صار من الـضعف إلـى حـد أن           فالرئيس الفلسطيني محمو  . من فلسطين وإسرائيل قيادة ضعيفة متهافتة     

ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت الـذي ورث        . خالد مشعل في دمشق   " حماس"يضطر للذهاب إلى زعيم     
  . شعبية شارون الكبيرة ضرب رقماً قياسياً من حيث المدى الذي بلغه انحسار هذه الشعبية في وقت قصير

 وال  ،تعتقد أن في إمكانها تحريك العملية السلمية في مثل هذه الظروف          والغريب أن وزيرة خارجية الدولة األعظم       
فالدولة األكثر إنتاجاً   : فيا لها من مفارقة   . ترى أن طرفي هذه العملية المفترضين يفتقدان القيادة واالتجاه واالستعداد         

الخارجية من فلسطين إلـى  للمعرفة في هذا العصر تفتقد إلى أدنى معرفة بما ينبغي أن تعرفه على صعيد سياستها   
  ! إيران مروراً بلبنان وسوريا والعراق وغيرها

  29/1/2007االتحاد االماراتية 
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