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  االتفاق بين فتح وحماس على وقف االقتتال وإنهاء كافة أشكال التوتر : الزهار .1

وائل وغزة، عبدالرؤوف أرناؤوط    والقدس  ورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      30/1/2007الوطن السعودية   نشرت  
اتفقت حركتا فتح وحماس فجر اليوم الثالثاء تمهيدا للقاء مكة على وقف إطالق النار وسحب كل المسلحين                 : بنات

وقال وزير الخارجية محمود الزهار، بعد مباحثـات        . من الشوارع واإلفراج عن كل المخطوفين من كال الجانبين        
ني وبحـضور أعـضاء الوفـد األمنـي         بين رئيس الوزراء إسماعيل هنية وروحي فتوح مبعوث الرئيس الفلسطي         

تم االتفاق  "وأضاف   .المصري، إن الجانبين اتفقا على إبعاد كل المسلحين عن شوارع غزة وإزالة حواجز التفتيش             
أيضا على أن تتولى الحكومة مسؤولية حفظ األمن واإلفراج الفوري عن كل المخطوفين من الحـركتين ووقـف                  

، مؤكدا على أن االتفاق ينص أيضا       "العامة العناصر المشتبه بعالقتها بعملية قتل     الحمالت اإلعالمية وتسليم النيابة     
تم االتفاق على أن يعقد لقاء بـين الـرئيس عبـاس ورئـيس              "وقال  ". عدم نقل الصراع إلى الضفة الغربية     "على  

ار الوطني حول حكومـة  الوزراء هنية لتأكيد االلتزام بما ورد في االتفاق ولالجتماع الفوري بينهما الستئناف الحو         
الطلب من الغرفة المشتركة لألجهزة األمنية متابعة تنفيذ االتفـاق          "وأضاف الزهار أن االتفاق ينص على       ". الوحدة

  ".الذي سيبدأ اليوم
 قال شهود عيان ومصادر أمنية إن الفصائل الفلسطينية كفت عن اطالق            :غزةمن   30/1/2007رويترز  وجاء في   

 هدنة يوم الثالثاء لكن بعض المسلحين ما زالوا في شوارع قطاع غزة كما أن انتشار الشرطة                 النار مع بدء سريان   
وأضافوا أنه لم ترد أنباء عن أعمال عنف بالغة بعد الساعة الثالثة صباحا وهو الموعد المحدد لبدء الهدنة                   .محدود
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وفي الوقت الـذي أزال فيـه        .عباسالتي جاءت بعد مباحثات بين رئيس الوزراء اسماعيل هنية ومساعد للرئيس            
مسلحون من حماس نقاط التفتيش التي كانوا أقاموها ما زال باالمكان رؤية بعض المقاتلين مـن فـتح يحرسـون                    

  .المقار الرسمية لعباس وزعيم كبير بفتح ومجمع للخدمات االمنية يعد مواليا لفتح
 اليوم، باالتفاق على وقـف     ،رّحب حزب الشعب  : غزةمن    30/1/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأوردت  

  .إطالق النار الذي تّم التوصل بين فتح وحماس
  :الزهار الذي تاله وفيما يلي نّص البيان

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
انطالقاً من حرص الرئيس ورئيس الوزراء واضطالعاً بمسئولّيتهما الوطنية في إخراج الشعب الفلـسطيني مـن                

نة وترسيخاً لوحدته الوطنية وحقناً لدماء شعبنا الطاهرة فقد عقد اجتماع بين السيد إسماعيل هنية رئيس                أزمته الراه 
وبمشاركة األشـقّاء فـي الوفـد       " أبو مازن "الوزراء والسيد روحي فتّوح الممثل الشخصي للرئيس محمود عّباس          

تي بذلها السيد الوزير عمر سليمان، فإنّه قد        األمني المصري وبحضور السيد وزير الخارجّية، وإذ نشكر الجهود ال         
  :تّم التوصل إلى ما يلي

سحب المسلّحين من الشوارع وإزالة الحواجز وعودة كافة قوات األمن إلى مواقعها وإنهـاء كافـة أشـكال                   )1
  .التوتّر والوقف الفوري إلطالق النار بين الحركتين

  .لنظام العام وسيادة القانونتتولّى الحكومة القيام بمسؤولّيتها بحفظ األمن وا )2
  .اإلفراج الفوري عن جميع المختطفين من الحركتين )3
  .وقف كافة أشكال العنف والتحريض، والحمالت اإلعالمية المتباَدلة بين الحركتين )4
قيام كال الحركتين بتسليم العناصر التي يشتبه بتوّرطها في عمليات قتل إلى النيابة العاّمة للتحقيق معها طبقاً                  )5

  .للقانون
  .عدم نقل الصراع إلى الضفة الغربية )6
  .2007-1-30يبدأ التنفيذ الساعة الثالثة من فجر يوم الثالثاء  )7
االلتزام بما ورد أعاله واالجتماع الفـوري       " فتح"و" حماس"الرئيس ورئيس الوزراء يطالبان كالً من حركتي         )8

  .ني الشامل بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةلمناقشة كافة القضايا العالقة تمهيداً الستئناف الحوار الوط
  .الطلب من غرفة العمليات المشتركة لألجهزة األمنية االلتئام لمراقبة التنفيذ على األرض )9
  .يتقّدم المجتمعون بأحّر التعازي ألهالي الضحايا ويتمنّون الشفاء العاجل لجميع الجرحى )10
  

   الحكومة الفلسطينية تطرح تصورها إلنهاء األزمة  .2
عقدت الحكومة الفلسطينية جلستها األسبوعية ظهر اليوم في ظـل تـصاعد األزمـة              : ألفت حداد وعلي السمودي   

وقد افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني، الجلسة بكلمة أوضح        . الداخلية وتواصل االشتباكات األخوية وسقوط الضحايا     
 غزة، موضحا أن هناك تحركـات ومبـادرات         فيها أن الحكومة تتابع األحداث المؤسفة التي تجري في محافظات         

 .فلسطينية وعربية الحتواء األزمة ووقف سفك الدم الفلسطيني، ووضع القضية الفلسطينية في مـسارها الـصحيح      
وأوضح هنية إن الوفد المصري نقل إليه مبادرة لحل األزمة تتلخص في سحب المسلحين من الـشوارع، ورفـع                   

وحسب المبادرة تكون وزارة الداخلية والشرطة مسئولة عن األمن         . ة إلى مواقعها  الحواجز، وإعادة القوات المنتشر   
الداخلي، ويتم اإلفراج عن المختطفين، وتقديم كشوفات لمن لهم عالقة بالحوادث األخيرة لتقوم الداخليـة والنيابـة                 

 أننـا مـن     هنيـة وقال  . ميالعامة باستدعائهم، وإزالة كافة مظاهر التوتر واالحتقان ومنها وقف التحريض اإلعال          
جانبنا رحبنا بهذه المبادرة ووضعنا الوفد المصري في صورة التطورات األخيرة واألسباب التي أدت إلى تفجـر                 
هذه أالزمة بالرغم من انطالق الحوار الوطني، وبعد أن أكدنا في خطابنا على تجنب لغة الصدام واعتمـاد لغـة                    

في التحريض اإلعالمي والتوتر الميداني، ومع ذلك ظلت الحكومة عنـد       فوجئنا بان هناك جهات استمرت      . الحوار
موقفها الذي يدعو إلى ضبط النفس وشددنا على معالجة األزمة بشكل جزري الن الشعب الفلسطيني ليس مع خيار                  
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األزمـة  الصدام، وأكد أنه وبناء على هذه المبادرة أوضحنا رؤيتنا لمعالجة األزمة الراهنة منطلقين من أن هـذه                  
  : وقد طرحنا تصورنا على النحو التالي. بحاجة إلى معالجات معمقة

  إن أولوية الحكومة هو وقف التدهور وحقن الدم الفلسطيني  )1
  الحكومة وبحكم صالحياتها هي المسئولة عن امن المواطن  )2
  الحكومة حريصة على تهيئة األجواء والمناخات إلنهاء االحتقان والتوتر  )3
 : سياسيا )4
  ن مع التوصل إلى تسوية حول حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني نح - أ
   أن تتمتع الحكومة بكافة الصالحيات الممنوحة لها بحسب القانون األساسي -ب

  : امنيا-5 )5
   سحب المسلحين من الشوارع إال ما استوجبته الضرورة األمنية - أ
   عالقة بالوضع الداخلي األمن الوطني وقوات الرئاسة ليس لها -ب
  فرض األمن والنظام هو من صالحيات وزارة الداخلية  -ج
   تسليم المتهمين في الحوادث األخيرة إلى النيابة العامة بموجب اإلجراءات القانونية -د
 وقف الفرز األمني الخطير الذي يجري في المؤسسة األمنية، وهنا ال بد من ضرورة إعادة صياغة المؤسـسة                   -ه
منية بطريقة تبعدها عن الحزبية والمؤثرات السياسية وهذا يتطلب الشروع الفوري في تشكيل مجلـس األمـن                 األ

  القومي ليكون المرجعية الناظمة لعمل األجهزة األمنية 
  ضرورة وقف التحريض اإلعالمي  -و
   إطالق سراح المختطفين إال الموقوفين على تهم أمنية -ز
   إلى الضفة الغربية عدم السماح بنقل الصراع -ح

  .الوفد المصري قال انه سينقل هذه األفكار والطروحات إلى فتح وسيحاول أن يعقد لقاء بين الطرفين
أشار رئيس الوزراء أنه تلقى اليوم اتصاال هاتفيا من عمر سليمان وزير المخابرات المصري، الذي أكـد علـى                   

واستعداد مصر لمساعدة األشقاء الفلسطينيين، كمـا أشـار         الرسالة المصرية التي حملها الوفد المصري في غزة،         
  . كذلك النطلقت المبادرة السعوديةهنية

  29/1/2007 48عرب
  

  هنية يدعو النهاء االشتباكات بين الفلسطينيين .3
 وجه رئيس الوزراء اسماعيل هنية أمس، نداء عاجال، بإنهاء كل أشكال الصدام ومظاهر              : عماد االفرنجي  -غزة  

 في تصريح حرصا على صون الدم الفلسطيني ووقف التدهور علـى            هنيةوقال   .لى الساحة الفلسطينية  العسكرة ع 
الصعيد الداخلي خاصة في العالقة بين فتح وحماس وتقديرا لكـل المبـادرات والجهـود الفلـسطينية والعربيـة                   

دامات واالشتباكات وانهـاء    واستمرارا لتحمل المسئولية الوطنية نوجه نداء عاجال من اجل وقف كافة أشكال الص            
  .كافة مظاهر العسكرة في الشارع الفلسطيني

  30/1/2007القدس الفلسطينية 
  

  في الحوار في مكة المكرمة فتح وحماسيقريع ومشعل يرأسان وفد .4
 أكدت مصادر فلـسطينية مطلعـة فـي         :عبدالقادر فارس ،  غزةنقالً عن مراسلها في      30/1/2007عكاظ  نشرت  

نية أن اتصاال هاتفيا جرى ليلة أمس األول على مستوى عال بين المملكـة والـسلطة الفلـسطينية                  الرئاسة الفلسطي 
 شكل  عباسوأضافت المصادر أن الرئيس     . تتناول المبادرة السعودية بدعوة فتح وحماس للحوار في مكة المكرمة         

 للحوار الذي سيجري برعاية     وفدا ليشارك في الحوار برئاسة أحمد قريع، كما أن بعض قادة التنظيمات سينضمون            
سعودية، وبحضور األمير بندر بن سلطان، وفي مرحلة ما من الحوار قد ينضم إليه أمين عـام جامعـة الـدول                     

أما وفد حماس سيرأسه خالد مشعل وعضوية إسماعيل هنية ومدير           .العربية، ومسؤولون من بعض الدول العربية     
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وقالت المصادر أن المملكة العربية السعودية تـسعى مـن           .حمدانأحمد بحر، وأسامة    النائب  مكتبه غازي حمد و   
خالل دعوتها الى مكة المكرمة كي تصل األطراف الى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنيـة تحظـى بقبـول                    

وتوقعت المـصادر الفلـسطينية ان       .دولي، والتزام حماس بالمبادرة العربية للسالم، وذلك قبل انعقاد القمة العربية          
لك عبداهللا سيوفد خالل الساعات القليلة القادمة موفدين الى عدد من العواصم العربية، للتحـذير مـن خطـورة                   الم

األزمة في الساحة الفلسطينية وضرورة تحرك كل الدول والقوى العربية لمساعدة الفلسطينيين علـى نـزع فتيـل       
ات مالية كبيرة للتخفيف من وطـأة األزمـة         وأشارت المصادر الى ان المملكة ستمنح الفلسطينيين مساعد       . األزمة

وقدرت المصادر أنه في حال فشل الحوار المرتقب الذي سيبدأ في مكة المكرمة فـي الخـامس مـن                    .االقتصادية
، فان انتخابات تشريعية ورئاسية سيتم إجراؤها باالتفاق والتوافق فـي نهايـة شـهر               )فبراير/ شباط (الشهر القادم 

 .يونيو القادم/ حزيران
علمت الحياة، من مـصدر سـعودي    : سليمان نمر،الرياضنقالً عن مراسلها في     30/1/2007الحيـاة   وأضافت  

مسؤول، ان االجتماع العاجل للقيادات الفلسطينية الذي دعا اليه الملك عبداهللا سيبدأ بعقد لقاءات على مستوى رفيع                 
يل حكومة الوحدة وبرنامجها السياسي، ومن       للتوصل الى اتفاق نهائي على موضوع تشك       -من قيادتي فتح وحماس   

ان "رئيس عباس وقادة حماس والفصائل والقيادات االخرى، وأكـد مـصدر            لثم تتوج هذه اللقاءات بعقد اجتماع ل      
االولوية يجب ان تعطى حالياً لوقف االقتتال بين الفرقاء الفلسطينيين، ومن ثم عقد االجتمـاع المطلـوب للقـادة                   

  ".ع المسجد الحرامالفلسطينيين في ربو
  

 القدومي يدعو الى اعتقال عناصر الفتنة في غزة  .5
 وجه فاروق القدومي نداء الى المتقاتلين في قطاع غزة من حركتي فتح وحماس دعاهم فيه الى وقف هـذه                    :عمان

 المهزلة بسرعة وخاطبهم قائال انكم بممارستكم هذه تسيئون للشهداء والجرحى واالسرى علمـا بـأن واجبـاتكم                 
وقال القدومي ان هناك فئة ضالة في ارجاء قطـاع           .الجهادية تتطلب توجيه بنادقكم نحو العدو المحتل االسرائيلي       

ودعـا   .غزة الصامد تحاول اشعال الفتنة والحرب االهلية بافتعال االشتباكات المسلحة وتغتال المواطنين االبرياء            
وقال ان الخالفات بين المتقـاتلين       . جحورهم والتشهير بهم   الى اعتقال عناصر الفتنة والعمالء الذين يختبؤون في       

 .من الحركتين اصبحت وصمة عار في جبين التاريخ الفلسطيني الناصع
  30/1/2007الدستور 

  
   والشرعيتين العربية والدوليةحريرتال نظمةأولويتنا تشكيل حكومة تلتزم بتعهدات م :عباس .6

في تـصريحات لـه علـي هـامش          -أكد الرئيس الفلسطيني    : توكاالنقالً عن ال   30/1/2007المستقبل  نشرت  
أولويتنا هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتـزم بتعهـدات منظمـة التحريـر              " أن   -مشاركته في القمة اإلفريقية     

والسلطة الوطنية وباالتفاقيات واالستحقاقات، وبالشرعيتين العربية والدولية وقراراتهمـا، واعتمـاد المفاوضـات             
 ".للوصول إلى حل دائم، مشدداً على أن البديل هو العودة إلى الشعب إلجراء انتخابات رئاسية وتـشريعية                طريقاً  

فرض األمن والنظام وإنهاء ظاهرة تعدد المليشيات والفلتـان والفوضـى           "وأكد ان على الحكومة المقبلة ان تلتزم        
  ".ةوااللتزام بسيادة القانون، ألن هذه حاجة وطنية بالدرجة األساسي

 أعلن الرئيس الفلسطيني أن اسـتمرار        : أديس أبابا نقالً عن مراسلها في      30/1/2007األهرام المصرية   وأضافت  
 وسبب  ، هما مكمن الخطر في منطقة الشرق األوسط       ، واستمرار االحتالل اإلسرائيلي   ،القضية الفلسطينية دون حل   

وحذر من حالة اليأس واإلحباط التـي تتعـاظم          .ااستمرار الصراع الذي أودي بحياة عشرات اآلالف من الضحاي        
  . يوميا بين الفلسطينيين بسبب استمرار سياسات القتل واالغتياالت التي تمارسها إسرائيل

  
  مبادرة وطنية لوقف االقتتال وتحقيق المصالحة الوطنية : مصطفى البرغوثي .7

رغوثي، وقاضي قضاة فلـسطين الـشيخ       مصطفى الب .أعلن كل من النائب د    : ا ف ب   - يوسف الشايب  -رام اهللا   
تيسير التميمي، واألب عطا اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية، عن إطالق مبادرة وطنية جديـدة لوقـف االقتتـال                   
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وتؤكد المبادرة التي تتضمن وضع آليـات لتحـرك          .الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية بين األطراف المتنازعة      
ال على القيام باالتصال بجميع األطراف، وحثهـا علـى انهـاء االشـتباكات              جماهيري واسع احتجاجا على االقتت    

أن عدم توفر اإلرادة القيادية المستقلة عن الـضغوط الخارجيـة، هـو             البرغوثي  وبين  . المسلحة بين فتح وحماس   
 . السبب المباشر لعدم إقامة حكومة الوحدة الوطنية حتى اآلن

ألنـه ال   "لى ضرورة العمل بكل الوسائل على تحقيق المصالحة الوطنيـة،           من جانبه، أشار الشيخ تيسير التميمي إ      
 ". خيار لنا، إال أن نتفق

إلى ذلك، أكد األب عطا اهللا حنا، أن المبادرة الوطنية الجديدة تسعى إلى تعزيز وتكريس الوحدة الوطنية، وإلى نبذ                   
 الماضيين من اقتتال بين األخوة، وقال إن هذا         وأعرب حنا عن خجله وأسفه مما جرى في اليومين         االقتتال والفتنة، 

 .االقتتال يهدد كل المكتسبات الوطنية
  30/01/2007الغد األردنية 

  
  لقاء عباس ومشعل في دمشق لم ينجز مهامه : البرغوثيمصطفى  .8

الـد   أمس، عن ان لقاء الخلوة الثنائية الذي جمع الرئيس عبـاس وخ     ،مصطفى البرغوثي . د النائبكشف   :رام اهللا   
وقـال   .مشعل، لم يفض الى تحقيق توافق كامل وانجاز مهامه بشأن موضوع تشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة                 

ان ما يجري من اقتتال داخلي يسيء بصورة كبيرة للرئيس عبـاس وخالـد مـشعل                "البرغوثي في حديث للخليج     
وثي ما وصفها االطراف االسـتفزازية      واتهم البرغ  ،"خاصة وان دعوتهما للعودة الى الحوار لم يتم االستجابة لها         

  .بالوقوف وراء تعطيل جميع الجهود المبذولة النجاز تشكيل حكومة الوحدة
  30/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
 والفصائل ترحب .. الزهار يكشف النقاب عن اقتراح مصري لتشكيل جيش وطني .9

 مصري يقضي بتشكيل جيش وطني يضم       النقاب عن اقتراح    كشف وزير الشؤون الخارجية محمود الزهار،      :غزة
واعلنت العديد مـن الفـصائل الفلـسطينية ترحيبهـا           .كافة أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف أطيافهم السياسية       

 .باالقتراح المصري، مؤكدةً على مطالبتها بتفعيل االجهزة االمنية الفلسطينية، على قاعدة مشاركة الجميع فيها
مع كل خطوة تؤدي الى التعامـل مـع االجهـزة           الشعبية لتحرير فلسطين    ى ان الجبهة    بدوره أكد كايد الغول، عل    

 .االمنية على قاعدة تقويمها وتفعيلها، لتقوم بمهامها في حماية الوطن والمواطن
عن ترحيب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بهذا االقتراح، مؤكدا على           وفي السياق ذاته، اعرب صالح زيدان     

 .عيل االجهزة االمنية الفلسطينية على قاعدة مشاركة الجميع فيها، وتوحيدها تحت قيادة موحدةضرورة تف
نحن مع تغيير المؤسسة االمنية، وكنا دائما نطالب بايجـاد          " ومن جانبه، قال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس،         

 ".حالة امنية جديدة
جمال نزال، الى ان تعدد االجهزة االمنية له الكثير         .مها د ورحبت فتح ايضا باالقتراح المصري، واشار الناطق باس       

ننادي بتوحيد االجهزة االمنية تحت قيـادة       " نزال لمعا،   . وقال د  .من االضرار، وان فتح ترحب بمشاركة الجميع      
موحدة، او تحت قيادة مجلس االمن القومي، او الرئيس، المهم ان يكون هناك وحدانية لالجهـزة االمنيـة بحيـث                   

 ".صهر كلها في بوتقة واحدةتن
  30/1/2007وكالة معا 

  
 دحالن يعد جيشاً لمواجهة حماس بتمويل أوروبي وتجهيز أمريكي: يديعوت أحرونوت .10

سرائيلية أمس عن أن محمد دحالن يعمل على        اتحدثت تقارير    :القدسمن   30/1/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
وذكـرت   .زيز قوات حركته في مواجهة حماس في قطـاع غـزة   ألف مقاتل بهدف تع12إقامة قوات خاصة من     

رئيس عباس، فيما تقوم    الصحيفة يديعوت أحرونوت ان هذه القوات ستمول من تبرعات أوروبية عن طريق مكتب              
 .الواليات المتحدة بتوفير المعدات الالزمة من أسلحة خفيفة ومركبات وسترات واقية وأجهزة اتصال وغير ذلـك               
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، مشيراً الى انه    "نحن نقوم بفحص كل واحد من المرشحين للقوات الجديدة        " عن أحد قادة فتح قوله       ونقلت الصحيفة 
وحسب هذا القيادي فإنه ستصل الى غزة من        ". حتى لو كان للمرشح أخ يؤيد حماس، فإنه لن يقبل في هذه القوات            "

فة نقالً عمـن وصـفتهم رجـال        وذكرت الصحي  .مصر سيارات جيب ومركبات أخرى خالل األيام القريبة المقبل        
ونقلـت عـن    .محمد دحالن ان النية تتجه ألن تضم القوات الجديدة كل ميليشيات فتح وإخضاعها للقيادة الجديـدة           

إسرائيل ستسمح بدخول المساعدات للقوات الجديدة، ولكنها لن تقوم بـأي دور            "سرائيلية قولها ان    امصادر سياسية   
  ".نشط في تسليحها

 نقلت مواقع إخبارية الكترونية مقربة من حماس عـن مـصادر   :غزةمن   30/1/2007ر اللبنانية   األخباوأضافت  
أمنية فلسطينية قولها إن مستشارين أمنيين للرئيس عباس يجمعون األسلحة في غزة والضفة الغربية لبناء قوة أكبر                 

 البنادق الهجوميـة وأسـلحة      وقالت المصادر إن األيام الماضية شهدت تخزين آالف        .من مجرد الحرس الرئاسي   
 .أخرى في مخازن تتبع ألعضاء في جهاز األمن الوقائي وأجهزة أخرى موالية لعباس

  
  غريب العميد إصدار أوامر بمعاقبة أفراد األمن الذين رفضوا إنقاذ حياة  .11

ر العسكرية، التـي     أعلن مصدر أمني، اليوم، أنه تم إصدار أمر باعتقال أفراد األمن، الذين لم ينفذوا األوام               :غزة
صدرت لهم، بإنقاذ حياة العميد محمد غريب، المسؤول في األمن الوقائي، وأكد المصدر، أن العناصر الـذين لـم                   

 سيتم اعتقالهم كونهم لم ينفذوا األوامر العسكرية، حسب القانون العسكري           تنفيذ عملية االغتيال  ينفذوا األوامر فترة    
  .الفلسطيني

   29/1/2007 وفا -ينيةوكالة االنباء الفلسط
  

 الحكومة الفلسطينية تنفي استقالة وزير الداخلية  .12
نفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد امس االنباء التي تحدثت عـن تقـديم وزيـر                 :  د ب أ   -غزة  

 الـوزراء،   وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن صيام قدم استقالته لـرئيس         . الداخلية الفلسطيني سعيد صيام استقالته    
ونقلت صحيفة هآرتس التي أوردت النبأ عـن مـصادر          . لعدم سيطرته على رجال القوة التنفيذية التابعة لوزارته       

 ."ان هنية وخالد مشعل رفضا طلب االستقالة"فلسطينية لم تذكرها 
  30/1/2007الدستور 

  
  عملية ايالت تدين السلطة الفلسطينية  .13

دانت الـسلطة    :كاالتعن الو  آمال شحادة، و   ،القدسنقالً عن مراسلتها في      30/1/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
 ان السلطة ومنظمة التحرير تدينان ايـة عمليـة   عباسالفلسطينية عملية ايالت وقال نمر حماد المستشار السياسي ل     

  . تمس المدنيين
، العملّيـة التفجيرّيـة     لفلسطينيادان الرئيس   : القاهرةمن    30/1/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية    وأضافت  

  .إّن السلطة الوطنية تدين وتستنكر جميع العملّيات ضد المدنيين: وقال .التي وقعت في مدينة إيالت
ياسر عبد ربـه رفـض       إلى أن    مؤيد أبو صبيح وبرهوم جرايسي    نقالً عن    30/01/2007الغد األردنية   وأشارت  

 .فلسطينيةمعتبرا انها ال تخدم القضية الإيالت عملية 
  

 عباس يجتمع مع مبارك اليوم ويبحث معه وقف االقتتال والعودة الى الحوار  .14
يلتقي الرئيس المصري اليوم الرئيس الفلسطيني الذي يقوم بزيارة لمصر          :  صالح متولي ومحمود صالح    - القاهرة

أمس مع الوزير عمر    وعلمت الشرق األوسط أن أبو مازن اجتمع فور وصوله القاهرة مساء            . تستمر عدة ساعات  
ويطلع عباس مبارك على األوضاع في غزة، كما يطلعه أيضا على نتائج لقائه مـع وزيـرة الخارجيـة                   . سليمان

وقال المصدر إن المحادثات بين مبارك وأبو مازن ستتناول المبادرة المصرية التي             .اإلسرائيلية مؤخرا في دافوس   
   .قاط لتهدئة األوضاعطرحها الوفد األمني المصري والتي تضم خمس ن
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أن هناك تنسيقا تاما    "، فيما أكد المصدر     "أن المبادرة المصرية ال تتعارض مع المبادرة السعودية       "وأوضح المصدر   

  ".بين القيادتين في السعودية ومصر حول الملف الفلسطيني
  30/1/2007الشرق األوسط 

  
  ية وزيرا ونائبا يمثلون اليوم أمام محكمة سالم االحتالل14 .15

 يمثل صباح اليوم الثالثاء أربعة عشر وزيرا ونائبا وعضوا في مجلس بلدي، أمام المحكمـة                : مهند جدوع  -جنين  
ومن المتوقع أن تقوم المحكمة      .االحتاللية في معسكر سالم االحتاللي غربي مدينة جنين، للنظر في قضايا اعتقالهم           

عمر عبد الرازق، واحد عشر نائباً مـن نـواب          . المالية د  خالل جلستها بتالوة لوائح االتهام، الموجهة ضد وزير       
  . هاشم المصري.حاتم جرار ونائب رئيس بلدية قلقيلية د.قائمة التغيير واإلصالح، ورئيس بلدية جنين د

  30/1/2007الحياة الجديدة 
  

  "ذوبان الجليد" عمليات عملية إيالت هي األولى في سلسلة: الجهاد .16
 أن محمد فيصل  اإلثنين أعلنت سرايا القدس:ألفت حدادنقالً عن مراسلته  29/1/2007 48عربأورد موقع 

منفذ العملية االستشهادية فى ايالت "السكسك، من سكان بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة، هو أحد عناصرها وهو 
وقال ابو  .ية، وأوضحت أن السكسك تسلل إلى ايالت عبر الحدود االردن"والتي أدت إلى مقتل ثالثة إسرائيليين

هذه العملية االستشهادية التي نفذتها كل من سرايا "احمد المتحدث باسم السرايا في مؤتمر صحفي عقده بغزة ان 
 جيش المؤمنين هي األولى في سلسلة -القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد االسالمي وكتائب شهداء االقصى 

الرد الطبيعي على عمليات " احمد أن هذه العملية تأتي في إطار وأضاف أبو ".االستشهادية" ذوبان الجليد"عمليات 
وطالب الناطق باسم السرايا  ".في الضفة الغربية وعمليات االجتياح المتواصلة فى غزة(...) االغتيال الجبانة 

ي هدنة مع ال يوجد أ"وأضاف أنه  ".كافة فصائل المقاومة بوقف االقتتال الداخلى فورا وتوجيه البنادق إلى العدو"
ورفض أبو  ".العدو الن العدو ألغاها من خالل اغتياالته فى جنين ونابلس واجتياحاته لبلدتي بيت حانون ورفح

احمد الخوض فى تفاصيل العملية، مؤكداً أنه سيصدر بيان يتضمن تفاصيل هذه العملية التى استمر التخطيط لها 
  .ردن من خالل خطة معقدة للغايةمدة سبعة شهور تم خاللها نقل االستشهادى الى اال

عملية إيالت النوعية جاءت في "أكد القيادي زياد النخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي أن من جهته 
هذا التوقيت بالذات لتلقي كرة اللهب في الساحة الصهيونية وتبعد عن الشارع الفلسطيني شبح االقتتال الداخلي 

  ".لمقاومة هي خيار شعبنا األصيل الذي ال يمكن أن يتنازل عنهولتؤكد من جديد أن ا
 شدد أبو عدي أحد أبرز قادة كتائب :رام اهللاوغزة نقالً عن مراسليها في  30/1/2007األخبار اللبنانية وأضافت 

 شهداء األقصى على أن مجموعات الكتائب ستعمل من جميع الساحات لضرب قوات االحتالل اإلسرائيلي، رافضاً
وقال أبو عدي، معقّباً على تسلل منفذ  ."خاليا نائمة في الدول العربية المجاورة"في الوقت نفسه الحديث عن وجود 

 ."لدينا كل المجاالت مفتوحة لضرب االحتالل اإلسرائيلي" :عملية إيالت من األردن
حماس أشادت حركة  :ن أوكاالتنقالً عن مراسليها والالقدس ورام اهللا من  30/1/2007المستقبل وذكرت 
تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم االحتالل "وقال المتحدث باسمها اسماعيل رضوان انها . بالعملية

المتصاعدة ضد ابناء شعبنا الفلسطيني من حصار للشعب الفلسطيني واجتياحات واغتياالت واعتقاالت في الضفة 
 تصاعد الوضع الميداني على الساحة الفلسطينية انما هو العدو المسؤول عن"، مشددا على ان "الغربية وقطاع غزة

  ".الصهيوني
الحركة تعتبر كل عملية "وأعلن الناطق باسمها أحمد عبد الرحمن أن . وفي المقابل ابدت فتح امتعاضها من العملية

  ".تطال المدنيين مدانة
قال  : وليد عوض وأشرف الهورهاعن مراسليرام اهللا وغزة من  30/1/2007القدس العربي في حين نقلت 

 العدوان ى التي اعتبرها ردا عل، اننا في شوق لمثل تلك العملية: في جنينىزكريا الزبيدي قائد كتائب االقص
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كتائب في الومن جهته قال ابو قصي أحد الناطقين االعالميين باسم . االسرائيلي المتواصل صد الشعب الفلسطيني
  .العملية وتعتبرها ردا طبيعيا علي العدوان االسرائيليقطاع غزة إن الكتائب تبارك 

ذكر  :وكاالتوال آمال شحادة  نقالً عن مراسلتهاالقدسمن  30/1/2007الخليج اإلماراتية من جهة أخرى أفادت 
 الى اجراءات صارمة وتكثيف شديد مصدر مصري ان مصر عززت االجراءات االمنية في جنوب سيناء، مشيراً

 قال مصدر امني اسرائيلي ان فرضية وصول المنفذ  حينفي. لى مختلف الطرق وداخل المدنعلى الحدود وع
ورجحت المصادر االسرائيلية امكانية ان . عن طريق االراضي المصرية بعد ان غادر قطاع غزة تدرس حالياً

ئة شخص حاولوا يكون المنفذ قد وصل عبر االراضي المصرية، مشيرة الى ان إسرائيل ألقت القبض على نحو ما
  . اختراق الحدود مع مصر العام الماضي

حسب السجالت " :وقال. ونفى المتحدث باسم الحكومة االردنية ناصر جودة ان يكون منفذ العملية دخل الى االردن
 ر اياًوالبيانات الواردة لدى االجهزة الحكومية واالمنية المعنية المنفذ لم يدخل الى االردن مطلقا ولم يسبق له ان عب

  ."من المعابر الحدودية ولم يسبق ان اقام فيه بأي شكل من االشكال
سرايا القدس جددت تأكيدها على أن منفذ العملية الفدائية قد :  أنغزة نقلت من 29/1/2007قدس برس إال أن 

الخصوص غير إن الرواية األردنية بهذا  ":وقال أبو احمد المتحدث باسم السرايا في تصريح له. دخل من األردن
،  األردنيةاالستشهادي محمد السكسك دخل قبل ستة شهور بجواز سفر مزور إلى األراضي ":وأضاف". صحيحة

  ".وتلقى تدريبات في مدينة العقبة
  

   جرحى110 و قتيال34ًلى إ الداخلي قتتالارتفاع حصيلة اال .17
تتال الداخلي الفلسطيني بين العناصر  حصيلة االق: أنغزة حامد جادفي  30/1/2007الغد األردنية أفاد مراسل 

 24 وذلك بعد أن قتل خالل الـ ، مصابين110 قتيالً وأكثر من 34المسلحة من حركتي فتح وحماس ارتفعت إلى 
ن في حركة اساعة الماضية تسعة فلسطينيين منهم أربعة من عناصر القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وناشط

وتركزت االشتباكات المسلحة بين الحركتين في عدة مناطق . ر األمن الوطني الفلسطينيحماس، واثنان من عناص
  .من مدينة غزة ومدينة خانيونس

 ، األحد االثنين ليالن من القوة التنفيذية قتاليمن جهتها اتهمت حركة حماس قوات األمن الوطني بإعدام عنصر
ح سرادق عزاء ألبنائهما، ين فتنصرالعرفضت عائلتا ودينة، خالل نقلهما لتلقي العالج في مستشفى الشفاء في الم

  .وأكدتا حقهما في القصاص من القتلة
نجا مدير مكتب وزير الداخلية  : رائد الفينقالً عن مراسلهاغزة من  30/1/2007الخليج اإلماراتية وأضافت 

ي اتجاه السيارة التي كان يستقلها في إبراهيم صالح من عملية اغتيال استهدفته عندما أطلق مسلحون النار بكثافة ف
أنهم واتهمت حركة حماس من وصفتهم ب .أصيب أحد مرافقيه بجروح متوسطةوحي الرمال في مدينة غزة، أمس، 

  ."محمد دحالن بالوقوف وراء عملية االغتيال الفاشلة) النائب(زعران "
  

  ة حماس مخطط أمريكي صهيوني ينفذه دحالن في غزة إلسقاط حكوم:محمد نزال .18
الذي التزمه النظام العربي " الصمتب"انتقد محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ما سماه : دمشق

في نزال وقال  .الرسمي تجاه ما يجري في األراضي الفلسطينية، وخص صمت الرئيس محمود عباس باالنتقاد
ي التزمه الرئيس محمود عباس حيال ما يلفت االنتباه هو الصمت المريب الذ: "تصريحات خاصة لقدس برس

 على ما يجري، ولم  أو تعليقاً واحداًاالنفالت األمني المستمر في األراضي الفلسطينية، إذا لم نجد له تصريحاً
يكلف نفسه بأن يقطع زيارته إلى دافوس ويعود إلى األراضي الفلسطينية بل ذهب إلى أديس أبابا، حتى راج في 

سطينية أن الرئيس محمود عباس ربما أراد أن يساهم في حل مشكلة الصومال والصلح بين األوساط السياسية الفل
ربما إلعطاء " أن هذا الصمت اًعتبر م".الحكومة االنتقالية واتحاد المحاكم اإلسالمية، هذا أمر مثير للشك والريبة

 الواقع واإلطاحة بحكومة عناصر التيار االستئصالي في حركة فتح الوقت الكافي لتنفيذ أهدافهم على أرض
، لضرب حركة حماس "خطة متكاملة بأشخاصها وأهدافها"وكشف نزال، النقاب عن ما وصفها بـ  ".حماس
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إنها خطة متكاملة أبطالها، منصور شاليل وسميح المدهون وجمال الطيراوي، وهؤالء : "وإجهاض تجربتها، وقال
يعملون تحت إمرة محمد دحالن، الذي ينسق مع إليوت يحركهم توفيق الطيراوي في الضفة الغربية، وكلهم 

وهؤالء كلهم . إبراهام المستشار في وزارة الدفاع األمريكية، وعاموس جلعاد مستشار وزارة الحرب اإلسرائيلية
هذا هو ملخص المشهد بشكل عام، إنه مخطط يندرج في إطار . يترجمون خطة أبراهام إلسقاط حكومة حماس

  ".لسطينية الذي تم وضعه منذ فازت حماس في االنتخابات الماضيةإسقاط الحكومة الف
  29/1/2007قدس برس 

  
     نقطة الدم التي تسال في غير موضعها ليست في خدمة القضية:أبو العينين

ن نقطة الدم التي تسال في غير موضعها        ، أ يجري على أرض فلسطين    في شأن ما     أبو العينين، أكد سلطان   : صيدا
 الى حرب أهلية رغم االعتداءات      هو عدم االنسياق واالنجرار   فتح  مشددا على أن موقف     .  القضية ليست في خدمة  

 في   القضية الفلسطينية   أن ال تدخل   وشدد على ضرورة  . تها ومؤسسات ها وكوادر  الحركة التي تتواصل على قيادات   
  .المناقصة السياسية من أية أطراف سواء فلسطينية أو غير فلسطينية

 30/1/2007المستقبل 
  

  ردن هو الخيار االستراتيجي للشعب الفلسطيني االرتباط مع األ:هاني الحسن .19
كد هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة  أ: وليد عوض-رام اهللا 

 من تيار يسعي لالرتباط ردن هو الخيار االستراتيجي للشعب الفلسطيني، ومحذراًن االرتباط الفلسطيني مع األأب
مام كوادر وعناصر حركة فتح في ألقاها أوضح الحسن في كلمة أو. مع اسرائيل كدولة جوار للدولة الفلسطينية

رتباط مع ال االإقامة الدولة إمام الفلسطينيين خيار عند أنه لن يكون أ ،ولمس األأ ،مكتب التعبئة والتنظيم برام اهللا
شكل الخيار الطبيعي والتاريخي ين األردن أ ى علردن، ومشدداًو األأسرائيل إين، واحدة من الدولتين الجارت

 ىربعين الماضية وحدة اقتصادية واحدة علنه نشأت خالل السنوات األأ ىلإشار الحسن أو .للشعب الفلسطيني
 عبر النهر، في طرفي النهر حيث وجد الفلسطينيون خالل فترة االحتالل االسرائيلي متنفسهم االقتصادي الوحيد

وأكد  .حين وضعت اسرائيل كامل العراقيل أمام تطوير اقتصاد فلسطيني مستقل في القدس والضفة الغربية وغزة
ال بإقامة الدولة إنها لن تتحقق أن الكونفدرالية تشترط قيام اتحاد بين دولتين مستقلتين كاملتي السيادة، وأالحسن 

  .1967راضي التي احتلت عام ع األ جميىالمستقلة ذات السيادة التامة عل
  30/1/2007القدس العربي 

  
  الكيان يهدد بتصفية قادة المقاومة ويغلق الحدود مع مصر : في أعقاب عملية إيالت .20

هدد ايهود اولمرت بشن حرب      : آمال شحادة، وكاالت   -القدس المحتلة    من 30/1/2007 الخليج اإلماراتية    ذكرت
 وذلك  ليمين المتطرف بالقيام بعدوان واسع على غزة ومالحقة فورية لقادة الفصائل،          على المقاومة وقادتها وطالب ا    

 وأغلق الكيان الحدود مع مصر، في حين رفعت االجهزة االمنية حالة التأهب،             ، عملية ايالت  في معرض رده على   
اغلق بعد العملية   ” يلاسرائ”ان مركز طابا الحدودي بين مصر و      ” اإلسرائيلية“وأعلنت ادارة المرافىء والمطارات     

امكانية ان يكون المنفذ قد وصل عبر االراضي المصرية، مـشيرة           ” االسرائيلية“ورجحت المصادر   . االستشهادية
ودان . ألقت القبض على نحو مائة شخص حاولوا اختراق الحدود مع مـصر العـام الماضـي               ” إسرائيل“الى ان   

اذا تأكدت مسؤولية المجموعات المسلحة التي      “ وقال   ،بشدة الهجوم آفي بازنر   ” االسرائيلية“المتحدث باسم الحكومة    
تبنت الهجوم، فإن ذلك سيثبت انه حتى حين يكون الفلسطينيون يتقاتلون فيما بينهم انهـم يجـدون الوقـت لقتـل                     

سنبحث هذا الحدث بكـل     “وقال اولمرت امام اعضاء من حزبه كاديما في الكنيست           .على حد تعبيره  ” إسرائيليين“
تفاصيله وسنستخلص النتائج منه تمهيدا إلعطاء التوجيهات ألجهزتنا االمنية لمتابعة حربهـا بـال هـوادة ضـد                  

ستقرر الخطوات  ” االسرائيلية“الحكومة  “ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ان          .”االرهابيين وقادتهم 
  .”الضرورية التي ستتخذها لضمان امن المدنيين االسرائيليين
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وزير األمن الداخلي، آفي ديختر، وجه االنتقادات للسلطات المـصرية           أن   30/1/2007 الشرق األوسط    وأضافت
، وذلك بعد معلومات مفادها أن منفذ عمليـة ايـالت           "التراخي المستمر على الحدود مع اسرائيل     "بسبب ما أسماه    

ائل الفلسطينية ان منفذ العملية قدم مـن        وصل الى اسرائيل عبر أراضي سيناء المصرية، رغم اعالن احدى الفص          
وقال بيرتس ان التحقيقات األولية تشير الى ان منفذ العملية وصل أمس الى ايالت من مصر، لكنـه لـم                     .االردن

وقال مصدر في الجيش االسرائيلي انه لم يفاجأ بهذه العمليـة فـي              .يستبعد أن يكشف التحقيق المعمق مسارا آخر      
 يحذر منذ سنوات من ان الحدود االسرائيلية المصرية الطويلة سائبة وتحتاج الى بناء جـدار                الجيش"ايالت، اذ ان    

   ."عازل على طولها
واستغل اليمين االسرائيلي المعارض عملية ايالت ليهاجم الحكومة على سياسة التهدئة التي تتبعها وعلى الخطوات               

 وطالب النائب أريه الداد من حزب االتحاد القـومي بوقـف            التي اتخذتها إلعادة المسيرة السياسية مع الفلسطينيين      
وقـال ان هـذه     . إمداد الشرطة الفلسطينية باألسلحة واالمتناع عن تحرير المزيد من األموال للسلطة الفلـسطينية            

العملية التي نفذها رجل حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني نفسه، محمود عباس، تؤكد انه ال يوجـد بـين                    
وقالت وزيـرة    .لسطينيين معتدلون وانهم جميعا متطرفون ويخططون لقتل أي يهودي في أي مكان في اسرائيل             الف

إسرائيل أظهرت ضبط نفس استثنائيا من أجل منح الفلسطينيين فرصة لمكافحة اإلرهاب            "الخارجية تسيبي ليفني إن     
ن المهم جدا أن يمارس المجتمع الـدولي        م"وأضافت  . "ولألسف فقد فشل الفلسطينيون في وقفها     . ووقف الهجمات 

  ."الضغط على الحكومة التي ترأسها حماس، والحكومة األسرائيلية ستقرر الخطوات الضرورية
 صحيفة هآرتس عن مصادر سياسية وعسكرية قولهـا أن الخطـوات        هنقلت ما 30/1/2007 48 عرب وأورد موقع 

وسوغوا ذلك بأن العمليات العسكرية التي تخرج       .  محدودة التي سيتخذها الجيش في سياق الرد على العملية ستكون        
من قطاع غزة شهدت تراجعا في األسابيع األخيرة، وسبب آخر وربما األهم هو الحرب الدائرة بين فتح وحمـاس                   

موضحين أن إسرائيل غير معنية بالتدخل في الصراع في هذه المرحلة كي ال تحمل الطرفين إلى                . في قطاع غزة  
إسرائيل سيتعين عليها التدخل    "ولكن الوزير زئيف بويم كان أكثر صراحة حين قال أمس أن            ،  مواجهتهاالتوحد في   

مصادر سياسية أوضحت أمس، أن الجيش لديه الضوء األخضر          ".بما يحدث في القطاع إذا تغلبت حماس على فتح        
و ما اتفق على تسميته فـي األجهـزة         وه" في طريقهم لتنفيذ عملية   "لتنفيذ عمليات تستهدف المقاومين الفلسطينيين      

ـ   وأوضحت تلك المـصادر    ". ال يتناقض مع سياسة التهدئة    "، معتبرين أن ذلك     )قنابل موقوتة (األمنية اإلسرائيلية ب
وفي سياق الرد، على مستوى الرأي العام الداخلي        ". موضعية"أنه من الممكن أن تتم الموافقة على عمليات مركزة          

ات االحتالل ليلة أمس عملية عسكرية محدودة وقصفت منطقة قرب معبر المنطار كـارني              على األقل، نفذت طائر   
  .  بزعم وصول معلومات ألجهزة األمن اإلسرائيلية حول وجود نفق سيستخدم للتسلل إلى إسرائيل

  
  بيرتس يعتبر عملية إيالت تصعيدا ويهدد التنظيمات الفلسطينية .21

عمير بيرتس إلى الجيش باالستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية هجوميـة ضـد            بعد أن أشار وزير األمن اإلسرائيلي،       
ال أنوي كشف تفاصيل العمليات العسكرية، ولكننا نستعد ويمكننا الـرد علـى كـل               : " التنظيمات الفلسطينية، قال  

سننفذ ذلك بحكمة، سنعرف كيف نسيطر على النقاط، ولكن ال يجب بأي شكل التعامـل معهـم                 "وأضاف   ". حدث
هنـاك أطرافـا    "، وأن   "تـصعيد   "وبرأي بيرتس العملية في إيالت هي        .متطرفون) الفلسطينيين( لى أنهم جميعا  ع

معتبرا أن يـده ممـدودة      . وهدد بيرتس قائال أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تنظيم         . تحاول نسف وقف إطالق النار    
ولتينسكي، بعد ظهر اليوم أنه كان قد أقـل         وقد كشف أحد ضباط االحتياط في الجيش اإلسرائيلي، يوسي ف          .للسالم

  .الشاب، منفذ العملية، في سيارته، وأنزله في وسط الطريق بسبب اشتباهه به وتوجسه منه
  30/1/2007 48عرب

  
  مليون دوالر100إسرائيل تشتري من امريكا صواريخ ذكية بـ .22

م صفقات االسلحة منذ الحرب في واحدة من اضخ: حسن باسويد عن مراسلها جدة من 30/1/2007 عكاظ قالت
اللبنانية االسرائيلية يعتزم سالح الجو االسرائيلي شراء االالف من صواريخ الهجوم المباشر من الواليات المتحدة 



  

  

 

  

  |          14ص          |         617: العدد         |         30/1/2007 ثالثاءال: التاريخ         |

 مليون دوالر وتتمتع صواريخ الهجوم المباشر بنظام توجيه منخفض التكلفة وهو من انتاج 100بمبلغ يقدر بنحو 
تحويل الصاروخ من قنبلة ساقطة الى صاروخ ذكي وموجه باالقمار االصطناعية شركة بوينج حيث باالمكان 

ويتكون صاروخ الهجوم المباشر من نظام تحديد مواقع ونظام مالحي ذاتي وجسم قابل للتطور حسب االغراض 
 واسرائيل تعتبر اول زبون تشتري هذا النظام من الصواريخ ونقال عن مصادر في. الضافة التوازن والحمل

  .وزارة الدفاع االسرائيلية ان الصفقة ال تحتاج الى موافقة الكونجرس االمريكي
 ان مفاوضات تجري بين سالح "جيروزاليم بوست" صحيفة هذكرتما من جهة أخرى،  30/1/2007 السفير ونقلت

، "لورا"از الجو اإلسرائيلي والصناعات الجوية اإلسرائيلية لشراء صواريخ ارض ارض باليستية تكتيكية من طر
وقد بدأ تطوير هذه الصواريخ بأمر من ارييل شارون، بناء على . والتي يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر

اقتراح الرئيس السابق للجنة األمن والشؤون الخارجية في الكنيست يوفال شتاينيتس، الذي أدرك الحاجة إلى 
  . صواريخ تكتيكية لتنفيذ مهمات بدال من الطائرات

  
  لم أثق بقدرات الجيش : لوتس يبرر فشله في لبنانح .23

أشارت صحف اسرائيلية، أمس، إلى أن حلوتس قال خالل سبع ساعات من االستجواب امام لجنـة                : حلمي موسى 
 جنود خالل محاولة فرقة من غـوالني احـتالل          9فينوغراد، انه ال يثق بقدرة الجيش اإلسرائيلي، وذلك بعد مقتل           

رف حلوتس أمام اللجنة بعدد من األخطاء الكبيرة، ضمنها عدم تجنيد قـوات االحتيـاط فـي                 وقد اعت . بنت جبيل 
المراحل األولى من الحرب، إال انه أشار إلى أن عوائق الميزانية أسهمت في تقليص قوام الجيش وعوائق سياسية                  

ي صادقت عليها الحكومة    وأكد حلوتس أن الخطة التي اتبعت هي الخطة الت        . حدت من قدرته على العمل في لبنان      
وشدد على أن احد    . في المرحلة األولى، وأن الخطط التالية الستمرار المعارك تم عرضها والمصادقة عليها الحقا            

األخطاء هو أن الجيش لم يحاول منذ البداية التعامل مع مواقع إطالق الصواريخ، ما أدى إلى اسـتمرار إطالقهـا                    
ونقلـت  . ياسي كان يقر هذه الخطة والعمليات المنبثقة عنها       ر أن المستوى الس   وبرغم ذلك كر  . حتى اليوم األخيـر  

 عن أحد المقربين من حلوتس بعد الشهادة قوله ان رئيس االركان المستقيل قال فـي اللجنـة                  "يديعوت احرونوت "
مسؤولون عـن   بدل أن نلمح للبنانيين أنهم      . جررنا إلى رد على حزب اهللا وأحدثنا مسار تصعيد بدل مسار ردع           "

  ."باختصار، فشل المستوى السياسي، ولم يفهم ما قرر... الوضع صادمنا حزب اهللا وحدث ما حدث
  30/1/2007السفير 

  
 إسرائيل تمنع نائبا عربيا من الدخول إلى غزه من اجل الوساطة بين فتح وحماس .24

 له بالدخول إلى غزة، وذلك      كشف النائب، طلب الصانع، النقاب عن أن وزير األمن عمير بيرتس، رفض السماح            
وأوضـح   .من أجل االجتماع مع رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، من اجل الوساطة بين فـتح وحمـاس  

 .أن بيرتس علل عدم الموافقة بحجة انه ال يمكن الموافقة على طلب الدخول إلى غزة فـي هـذه األيـام    الصانع،
االحتالل، عن أسفه معربا في ذات الوقت عن استهجانه لقرار وزير           وأعرب النائب، في تعقيبه على قرار سلطات        

وأضاف أن هذا يؤكد أن حكومة إسرائيل غير معنية، بأن تشكل حكومة وحدة وطنية فلسطينية،               . األمن اإلسرائيلي 
  .وان االقتتال الفلسطيني الداخلي وسفك الدماء يخدم مصلحتها

  30/1/2007 قدس برس
  

   تتواصل في البؤر اإلستيطانية المنوي إخالؤهاعملية البناء ال تزال .25
أشارت تقارير حركة سالم اآلن إلى أن عملية البناء ال تزال تتواصل في البؤر اإلستيطانية غيـر القانونيـة فـي                     

حيث جاء أنه من بين ست بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، والتي تم تجميد إخالئها،                 . الضفة الغربية 
وقد تأكدت هذه المعطيـات      .حيث تبين أن المستوطنين يواصلون إقامة المباني فيها       .  البناء في أربع منها    يتواصل

  .بناءاً على مقارنة الصور الجوية التي التقطت في األيام األخيرة مع تلك التي التقطت قبل عدة شهور
  29/1/2007 48عرب
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  شرطة إسرائيلية لمكافحة اعتداءات المستوطنين .26

الحكومة اإلسرائيلية، أمس، لجنة وزارية خاصة مكلفة تشكيل قوة شرطة في الضفة الغربية تعمـل علـى                 أقامت  
وسـيرأس  . مكافحة االعتداءات العنصرية التي ينفذها المستوطنون اليهود المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين          

لفرض سلطة القانون اإلسرائيلي علـى      اللجنة نائب وزير الدفاع، أفرايم سنيه، وستكون مهمتها وضع نظام جديد            
المستوطنين اليهود بما في ذلك تنفيذ االعتقاالت وتقديم المعتدين الى القضاء، وإقامة دائرة خاصـة تـستمع الـى                   

وجاء هذا القرار في أعقاب بـث الفـيلم الوثـائقي عـن اعتـداءات               . شكاوى الفلسطينيين حول هذه االعتداءات    
، وظهر فيها عدد من الفتية اليهود وهـم يقـذفون           "بتسيلم"ليل، والذي أعدته حركة     المستوطنين في قلب مدينة الخ    

  .حجارة كبيرة على سكان حي الحرم اإلبراهيمي الفلسطينيين وامرأة يهودية توجه شتائم المرأة فلسطينية
  30/1/2007الشرق األوسط  

  
  تعيين مجادلة يسيء للعرب: بشارة .27

: صويت الحكومة اإلسرائيلية على تعيين غالب مجادلة وزيراً بال وزارة قائال          عزمي بشارة، على ت   . عقب النائب د  
ان نواب التجمع الوطني الديموقراطي سوف يصوتون في الكنيست ضد قرار الحكومة هذا كما يصوتون ضـد                 " 

أن كون  و. أي قرار حكومي بتعيين وزير او توسيع الحكومة، ألن هذا التصويت يعتبر كثقة ام عدم ثقة بالحكومة                
الوزير عربياً من حزب العمل ال يغير من هذا الموقف فهو يمثل حزب العمل وال يمثل العرب، وقد تم تعيينه على                     

  ". هذا األساس
  29/1/2007 48عرب

  
  بيريز في قطر .28

 بدأ شمعون بيريز امس زيارة الى قطر، هي األولى لمسؤول إسرائيلي رفيع بهذا المـستوى منـذ            : ا ف ب، ا ب    
سيعرض المواقف االسرائيلية   "وقالت شارون كرافيكي، الناطقة باسم بيريز،        . عقد من الزمن الى الدوحة     أكثر من 

اي اتصال مع مسؤولين رسميين في قطر غير وارد في البرنامج، لكن تغيير برامج في اللحظة                ..  طالب 300أمام  
في الدوحـة روي روزامبليـت      )  التمثيلي المكتب(ووصف رئيس البعثة التجارية االسرائيلية       ".االخيرة أمر ممكن  

   .، معربا عن امله في تعزيز هذه العالقات"متواضعة ولكن جيدة"العالقات الديبلوماسية االسرائيلية ـ القطرية بانها 
  30/1/2007المستقبل 

  
  المصادقة على تعيين اشكنازي  .29

على تعيين غابي أشـكنازي رئيـساً لهيئـة        صادقت لجنة التعيينات اإلسرائيلية للمناصب العليا، أمس،         :يو بي أي  
الحركة "من جهتها، رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية التماسين قدمتهما          .األركان في الجيش خلفاً للجنرال حلوتس     

لجنـة  " إلرجاء تعيين أشكنازي إلى حين صدور تقريـر      "جمعية عائالت ضحايا اإلرهاب   " و "من أجل نزاهة الحكم   
وبمـصادقة لجنـة التعيينـات وقـرار        . ى أنّه يمكن للحكومة تعيينه قبل صدور تقرير اللجنة        ، مشيرة إل  "فينوغراد

المحكمة العليا أصبحت الطريق مفتوحة أمام الحكومة اإلسرائيلية لتعيين أشكنازي رئيسا لألركان، إذ من المتوقـع                
  . أن تصادق على القرار بشكل نهائي في اجتماعها األسبوعي يوم األحد المقبل

  30/1/2007لسفير ا
  

  إسرائيل تعمل على تطوير طائرة بدون طيار إلنقاذ المصابين  .30
كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت، قررت الصناعات األمنية التعاون على تطوير طـائرة بـدون طيـار إلخـالء                  

لهم مـؤخراً   وجاء أن الخبراء في الصناعات األمنية قد عقدوا اجتماعاً           .المصابين هي األولى من نوعها في العالم      
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للبحث األولي في وضع مسار إلنجاز مثل هذه الطائرة، وذلك في أعقاب حرب لبنان األخيـرة، حيـث تبـين أن                     
  .مروحيات اإلنقاذ عملت في ظل مخاطر شديدة في المناطق التي كان يسيطر عليها حزب اهللا

  29/1/2007 48عرب
  

  خالفات في الحكومة حول مستقبل شركة الصناعات العسكرية .31
ومـستقبلها، كـان    ) الـصناعات العـسكرية   ( يجاد حل لألزمة االقتصادية التي تمر بها الشركة الحكومية تاعس         إ

موضوع الجلسة التي شهدت خالفات في الرأي بين إيهود أولمرت، ووزير المالية، أفراهام هرشزون، من جهـة                 
مـع  " الـصناعات العـسكرية   "زج  ففي حين يقترح وزير األمن م     . ووزير األمن عمير بيرتس من الجهة األخرى      

، يقترح وزير المالية دمج قسم صغير من الصناعات العسكرية مع رفائيـل             )كلتاهما شركتان حكوميتان  " (رفائيل"
عرب بيرتس عـن معارضـته       من جهته، أ   .أعرب أولمرت عن تأييده لموقف وزارة المالية      و ،وخصخصة الباقي 

  .وع في جلسة للحكومةلخصخصة الصناعات العسكرية وطالب ببحث الموض
  29/1/2007 48عرب

  
  اسرائيل تعزز مواقعها على امتداد الحدود وتنفي إلقاء بالونات في األراضي اللبنانية .32

باشرت القوات اإلسرائيلية تحصين مواقعها العسكرية على امتـداد الجبهـة الـشمالية،          :  ادوار عشي  -مرجعيون  
الفاصل بين لبنان وإسـرائيل،     " الجدار المعدني "وزّود االسرائيليون   . وتعزيزها بمزيد من أجهزة اإلنذار المتطورة     

أجهزة إنذار الكترونية، وأقاموا سياجاً آخر يرتفع ما يزيد عن المترين ونصف المتر عند تخوم البساتين القريبة من                 
ليق طـائرة   وشوهدت ورشة إسرائيلية تعمل في هذا الجدار، وسط تدابير عسكرية إحترازية، في ظل تح             . الحدود

كذلك عملت القوات اإلسرائيلية على تحصين مراكزها األمامية علـى امتـداد غالبيـة              . إستطالع من دون طيار   
ولم تهدأ حركـة     .المحاور المحاذية للحدود اللبنانية أو القريبة منها، بما فيها مزارع شبعا المحتلة وتالل كفرشوبا             

وتأتي هذه التحركات اإلسرائيلية في أعقاب إعالن إسـرائيل          ل،الدوريات المؤللة على طول الخط الحدودي الفاص      
على صعيٍد آخر، نفى متحدث باسم الجـيش         .حال اإلستعداد على الحدود، إزاء تطور األوضاع الداخلية في لبنان         

الجيش اإلسرائيلي ألقى بالونـات فـي األراضـي         "، نفياً قاطعاً، أن يكون      "صوت إسرائيل "اإلسرائيلي إلى إذاعة    
كما نفى المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيحاي أدرعي امس االثنين أن يكون الجـيش اإلسـرائيلي أو                  .اللبنانية

وأضاف أن هذه البالونات أطلقتهـا      ،  طائرات تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي قد أسقطا بالونات في لبنان من أي نوع            
وبالتأكيد ال تحتـوي علـى مـواد        "صحفها المحلية   التي تصدر صحيفة هآرتس بهدف تسويق       " شوكين"دار النشر   

  ".سامة، ربما تحتوي على مادة الهيليوم
  30/1/2007المستقبل 

  
 جهود لتأمين مالذ آمن لالجئين الفلسطينيين في العراق  .33

ان جهودا فلسطينية وعربية تبذل ، قال مدير دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير:  كمال زكارنة-عمان 
. مالذ آمن لالجئين الفلسطينيين في العراق وحمايتهم من عمليات القتل والخطف اليومي التي يتعرضون لهالتأمين 
 مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين اصدر توصية المين عام جامعة الدول العربية بتشكيل لجنة أنوقال 

  .قضية والعمل على حلهاالوزارية لمتابعة 
  30/1/2007الدستور 

  
 نزع الجنسية الفلسطينية عن كل متورط بالدم الفلسطيني بطالب ت السيرةالحركة ا .34

 طالب أمين سر المكتب الحركي المركزي للحركة األسيرة، المجلس التشريعي بسن قانون ينزع :بيت لحم
 االسرى قرروا أن يخوضوا معركة أنوأكد  .الشرعية والجنسية الفلسطينية عن كل متورط بدم الشعب الفلسطيني
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، حيث أن ألمعاء الخاوية ليذكروا القيادة الفلسطينية أنها لم تقم بواجبها الوطني الذي يطمح إليه الشعب الفلسطينيا
 .لحكومة إما أن تستقيل أو أن تتخذ موقفا لوأد الفتنة فورا والتصدي للجريمة وتقديم كل المجرمين للقضاءعلى ا

  30/1/2007وكالة معا  
  

  تطلق نداء القدس لوقف االقتتال والبدء في المصالحةرابطة الشباب المقدسيين  .35
 من رام اهللا نداء القدس ضمنته وثيقـة للمـصالحة   ، امس، اطلقت رابطة الشباب المقدسيين    : نائل موسى  -رام اهللا   

واعلن امـين سـر      .الوطنية قالت انها تهدف الى وقف االقتتال الفلسطيني واعادة بوصلة المواجهة ضد االحتالل            
ويطالب بانهاء  ،   ان النداء يمثل القدس ممثلة بشخصياتها الوطنية والدينية والعشائرية واالطر النسوية فيها            الرابطة

وازالة كافة المظاهر المسلحة من الشوارع فورا ونشر قوى االمن الرسمية لحفظ النظام العـام ووقـف الفلتـان                   
 ، واالسالمية والوجهاء بالعمل على تهدئة الخـواطر        وناشد الرئاسة والحكومة وقادة وممثلي القوى الوطنية       ،االمني

ى العـودة الـى     علوحث الفرقاء    .وااللتزام بحقوق الضحايا واسرهم الشرعية والقانونية والتكفل بمعالجة الجرحى        
  .الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تحمل مسؤولياتها استنادا الى وثيقة الوفاق الوطني

 30/1/2007الحياة الجديدة 
  

  الجيش اإلسرائيلي اعتقل أكثر من مائة فلسطيني خالل اليومين الماضيين .36
 وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، إلى أن قوات االحتالل اعتقلـت خـالل اليـومين                شارتأ: غزة

الت وأوضـحت أن حملـة االعتقـا       . شخصا من بينهم فتاتان، اعتقل أزواجهما قبل أسـبوعين         103السابقين فقط   
 معـتقال فلـسطينيا مـن       320اإلسرائيلية األخيرة تأتي ضمن سياق حمله مستمرة منذ أكثر من شهرين استهدفت             

  .مختلف مناطق الضفة الغربية
  29/1/2007 قدس برس

  
  الفلتان األمني يطال سيارات اإلسعاف الفلسطينية .37

ات اإلسعاف، وإطـالق النـار عليهـا،       استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية، االعتداءات التي تقع على سيار        : غزة
 أو إعاقة طواقمهـا      إلطالق النار  هااستخدامك، وعدم إشراكها في الصراع القائم،       هاداعية جميع الفرقاء، إلى تجنيب    

  .واالعتداء عليهم
  29/1/2007 قدس برس

  
  إسرائيل تحفر نفقا جديدا أسفل المسجد األقصى: مؤسسة األقصى .38

مؤسسة األقصى، كشفت عن قيام جمعية إلعاد اإلسرائيلية        أن  : القدس المحتلة  من   29/1/2007  قدس برس  ذكرت
وبواسطة سلطة اآلثار اإلسرائيلية، بحفر نفق جديد، بمحاذاة مسجد عين سلوان وتحت أرض وقفية مسيحية، يتجه                

ل أسـفل   من المفترض أن يتواصل حفر هذا النفق حتى يـص          حيث   .شماالً باتجاه السور الجنوبي للمسجد األقصى     
 .بعمق أكثر من عشرة أمتـار     حفره   أن النفق الجديد، يجري      مؤكدة.  المسجد مبنى المتحف اإلسالمي الواقع داخل    
  . كل البنى التحتية ليتسنى لها االستمرار بالحفر على مدار الساعةهوأوضحت أن إسرائيل وضعت في

ء الشرعي في فلسطين دعا امس، األمتين       المجلس األعلى للقضا  أن  :  نقال عن وفا   30/1/2007 المستقبل   وأضافت
 .اإلسالمية الى التحرك السريع إلنقاذ المسجد األقصى من االنهياروالعربية 

  
   لالجئين الفلسطينيين  ي لتشييد مدارس إماراتتعلن عن دعمالونروا ا .39

 هنـاك واضاف ان    .ينلوكالة ولالجئين الفلسطيني  لبدعم دولة االمارات    ،  الونروالاشاد ممثل المفوض العام      :عمان
اتفاقية مع مؤسسة الشيخ زايد قيمتها ستة ماليين دوالر لبناء ثماني مدارس جديـدة فـي االراضـي الفلـسطينية                    
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محادثات مع الهالل االحمر االماراتي تتركز على عمليات االغاثـة وتـسليم المـواد              هناك  المحتلة، موضحاً ان    
  .الوكالة الخمسالغذائية للمستحقين في مخيمات مناطق عمليات 

  30/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لجنة برلمانية اسرائيلية تتطلع على معاناة طالب القدس العرب .40
ـ       االسرائيلية قامت لجنة المعارف البرلمانية    :زهير اندراوس  -الناصرة    أوضـاع   ى، بجولة ميدانية لالطـالع عل

معاناة الطالب، خاصة أولئك الذين يضطرون لعبـور         ىالمدارس العربية في القدس الشرقية المحتلة، واالستماع ال       
ابتدأت الجولة، بزيارة لحاجز شعفاط، حيث شـاهدت  وقد . حواجز الجيش االسرائيلي في سبيل الوصول لمدارسهم 

، فـضال   مدارسهمىلجنة كيف يقوم طالب مخيم شعفاط بعبور جدار الفصل والحاجز العسكري يوميا للوصول ال ال
  .بواسطة الكالب المدربةوأحيانا للتفتيش من قبل الجنود،  كثيرة عن خضوعهم في احيان

  30/1/2007القدس العربي 
  

  المنجي بوسنينة يحذّر من المخاطر التي تُهدد مقبرة مأمن اهللا في القدس  .41
سـرائيلي  حذّر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، من مغّبة اكتساح سلطات االحتالل اإل             : تونس

ية في مدينة القدس بغرض إقامة منشآت مدنية تشتمل علـى متنزهـات             ختاريال  مأمن اهللا  مساحات من موقع مقبرة   
  .مقبرةلوأكّد أّن ذلك اإلجراء يهدد الموقع التاريخي ل .ومواقف للسيارات

  29/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  سرائيلي  أقدم مدن التاريخ تتعرض للخنق اإل: تحقيق .42
حيـث  . صارع من أجـل االسـتمرار     ت تزال ما  المنتجعات السياحية في أريحا     فإن  الصعبة رغم الظروف : أريحا

ساهمت القيود االمنية والحواجز وسياسة االجتياحات االسرائيلية المتكررة، في الحد من دخول السياح االجانب الى               
التي يقدر عدد سكانها بما فيها مخيمـات        الشارة إلى أن أريحا      مع ا  . التي تعتبر من اقدم المدن في التاريخ       المدينة

مجموعة من الحواجز العسكرية، إضافة الى مجموعة من النقاط العسكرية          محاطة ب  الف نسمة،    30الالجئين بنحو   
وحسب مـا أكدتـه مـصادر        . مستعمرة تواصل زحفها باتجاه المدينة     11والمستعمرات اليهودية التي يبلغ عددها      

بلدية فإن هناك معلومات تشير الى وجود مخطط اسرائيلي يهدف الى اقامة مشاريع سياحية في محيط                ال في   رسمية
مدينة، تهدف الى جذب السياح االجانب على حساب االماكن االثرية، االمر الذي يعني الحاق خسائر مالية كبيرة                 ال

  .لى حد كبيربالقطاع السياحي الفلسطيني الذي يعتمد على السياحة االجنبية ا
  30/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  فلسطينيون يتذكرون حصار عرفات من خالل معرض صور .43

للمصور الصحفي جمال   ،  حصار ياسر عرفات في مقره في رام اهللا       فترة    تستعرض صورل افتتح معرض    :رام اهللا 
امة من حيـاة الـشعب       انه يحاول من خالل صوره أن يؤسس تاريخا مصورا لمرحلة ه            أشار إلى  العاروري الذي 

  . وهو يرى في كل صورة من صور المعرض وثيقة تاريخية،الفلسطيني
  29/1/2007رويترز 

  
   مصلحة ألي طرف دولي أو إقليمي بتفجير لبنانال: موسى .44

أعرب االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن امله في اال تشكل احداث بيروت االسـبوع الماضـي                   
 ان مبـادرة الجامعـة      "المؤسسة اللبنانية لالرسال  "وقال في حديث ادلى به في دافوس لتلفزيون          .لفتنةانزالقاً نحو ا  

واشترط لعودته الى بيروت ان تكـون       . العربية حيال لبنان مستمرة وتستمر في الحصول على تأييد الدول العربية          
واوضح ان   .ن ان االرادة السياسية موجودة    لست مستعداً للعودة الحكي فقط، يجب ان أتأكد م        : نافعة ومفيدة، وقال  
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المحكمة والتوافق عليها وتشكيل حكومة اتحاد وطني، واعرب عـن اعتقـاده ان             : مبادرته يمكن ان تمشي بأمرين    
  .ليس من مصلحة اي طرف دولي او اقليمي تفجير لبنان الن اصابعه ستحترق وستحترق معها أصابعنا
  30/1/2007الراي العام الكويتية 

  
  ضل اهللا يدعو المسلمين واللبنانيين أال يحولوا الخالفات السياسية إلى مذهبيةف .45

أال "دعا المرجع الشيعي اللبناني الشيخ فضل اهللا في رسالة وجهها امس الى المسلمين واللبنانيين عامـة                  : بيروت
 العالمي الشعال الفتنـة بـين       وان يتنبهوا للذين يوظفهم االستكبار    . يحولوا الخالفات السياسية الى خالفات مذهبية     

وهـي  . ان المرحلة التي يمر فيها موسم عاشوراء هذا العام هي من ادق المراحـل واخطرهـا               : لوقا ."المسلمين
  .مرحلة الفتنة الكبرى التي تتحرك على امتداد العالمين العربي واالسالمي

  30/1/2007الشرق األوسط 
  

  اعتداء اسرائيلي  ويعتبر البالوناتوديةقبالن يأمل نجاح االتصاالت اإليرانية السع .46
وجه نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن، رسالة اليوم العاشـر للعـام الحـالي         

عن أمله في أن تفضي االتصاالت اإليرانية السعودية إلى حلحلة على الساحة اللبنانية تؤدي الى تنفيس                فيها  أعرب  
ا رجال الدين الى التبصر والتأمل بعمق في تطور األحداث والتعاطي معهـا             يعاد. السائدة في لبنان  حالة االحتقان   
وأشار الى أن األيدي الخبيثة التي تحّركها دوائر المخابرات اإلسرائيلية وحلفاؤها هي التي افتعلت              . بحكمة وروية 

حرارية السامة، عدوان إسـرائيلي جديـد علـى     ورأى ان البالونات ال   . األحداث األليمة في محيط الجامعة العربية     
  . قوات اليونيفيل تحمل مسؤولياتهاوان على لبنان، 

  30/1/2007السفير 
  

    حل األزماتلرئيس الحركة االسالمية المستقلة يستنكر اللجوء الى الشارع  .47
سع للحركة في البقـاع،      بعيد اجتماع مو   ،دعا رئيس الحركة االسالمية المستقلة الشيخ مهتدي ناصر الدين         :البقاع

الى االبتعاد عن الفتنة التي تعلب في غرف سوداء تريد العبث بأمن لبنان واستقراره وتقـويض الـسلم األهلـي،                    
حل األزمات، الن مثل هذا االسلوب يذكرنا بقبائل الجاهلية، االمر الـذي يـستوجب              لواستنكر اللجوء الى الشارع     

ضرورة المحافظة  على   مشددا   .قاذ لبنان من االزمة الخطرة التي تعصف به       مزيدا من الحكمة والتعقل والتروي الن     
  .3النتائج االيجابية التي صدرت عن مؤتمر باريس على 

  30/1/2007المستقبل 
  

  معالجة الوضع األمني والقضائي لعدد من أبناء التعمير : نين والحريرييابو الع .48
 ان  ، اللقاء الذي عقده مع النائب بهية الحريري في مجـدليون           اثر ،اعتبر سلطان أبو العينين   : محمد صالح  -صيدا  

خطوة انتشار الجيش اللبناني في تعمير عين الحلوة تبقى ناقصة ما لم تتم معالجة أوضاع عدد من ابناء المنطقـة                    
هـا  واعلن أبو العينين انه تبلغ من الحريـري بأن        . ا الى وجوب حل هذه المشاكل     يعاد. المقيمين فيها بشكل نهائي   

ستقوم باتصاالتها الالزمة النهاء هذه القضايا برمتها ولتأمين استمرار دورة الحياة المعيشية للبنانيين والفلسطينيين              
  . في هذه المنطقة

  30/1/2007السفير 
  

  السودان متفائل بعودة موسى واسماعيل إلى بيروت  .49
رسالة خطية من الرئيس عمر حسن البشير إلى        قال السفير السوداني في لبنان بعد تسليمه         :حسن عبداهللا  -بيروت  
 إن هناك إشارات إيجابية في الساحة اآلن وتطورات جديدة في الساحة اللبنانيـة تجعلنـي أشـعر                  اللبنانيالرئيس  

ليس مستبعدا أن يحـضر األمـين        :وأضاف. بوجود فرصة كبيرة الستئناف المساعي العربية مجددا، إن شاء اهللا         
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ة عمرو موسى والموفد الرئاسي السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إلى بيـروت لمواصـلة              العام للجامعة العربي  
  . مساعيهما

 30/1/2007الوطن السعودية 
  

   يصل إلى بيروت والقوة القطرية تستكمل عديدها "يونيفيل"القائد الجديد لـ .50
الي كالوديو غراسيانو امس الـى      وصل القائد الجديد للقوة الدولية المعززة في جنوب لبنان الجنرال االيط          : بيروت
 جنديا قطريا اليوم الى بيروت لالنضمام الى قوة يونيفيل، وبذلك يكتمـل عديـد الكتيبـة            173 وصل   كما. بيروت

  . عناصر203القطرية العاملة في اطار قوة االمم المتحدة والبالغ 
  30/1/2007الشرق األوسط 

  
  األكبر الخاسر اداة النقاذ االسد وهو حزب اهللا : خدام .51

اعتبر نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام في مقابلة مع يونايتد برس إنترناشونال على هامش اجتماعات                
  كـانون الثـاني    27 و 26الدورة الخامسة لألمانة العامة لـجبهة الخالص الوطني المعارضة في بروكسل يومي            

مسؤولية، من دون أن يـستبعد      الما جرى في لبنان ويتحّمل      الخاسر األكبر في كّل     وانه  الجاري، أن حزب اهللا أداة      
 موضحاً أعتقد لو ترك األمر لهذا الحزب لما كان لجأ أصـالً الـى               ،احتمال شن اسرائيل حرباً جديدة ضد الحزب      

التصعيد، لكن لديه تعليمات من اجل تصعيد الوضع لحماية بشار األسد بعدما بدأ النقـاش الجـّدي حـول إنـشاء                     
  .ذات الطابع الدوليالمحكمة 

 30/1/2007المستقبل 
  

   وسوريا ايران بمحاسبة حزب اهللايطالب في بيان رسميبوش  .52
أصدر الرئيس بوش، مساء امس، بيانا رسميا خاصا بلبنان دعا فيه الى محاسبة سوريا وايران وحزب اهللا بـسبب                   

  . العنف االخيرة التي وقعت في لبنانسعيهم الى زعزعة االستقرار في لبنان، متهما اياهم بالوقوف وراء أعمال
  30/1/2007السفير 

  
  اولمرت لتسريع السالماتصال مع خالل  االردني يدين عملية ايالتملك ال .53

أجرى الملك عبداهللا الثاني اتصاال هاتفيا اليوم مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت أكد فيه الحاجة                 :عمان
لسالم لتفويت الفرصة على محاوالت تقويض جهود إعادة الجـانبين الفلـسطيني            الملحة إلى تسريع إطالق عملية ا     

  بـاال  أعرب عن أملـه   وأدان فيه عملية التفجير التي وقعت في إيالت اليوم           و .واإلسرائيلي إلى طاولة المفاوضات   
  .تؤثر العملية على مساعي إحياء عملية السالم

  29/1/2007 بترا -وكالة األنباء األردنية 
  

 ؤتمر االسالمي تسعى لتشكيل فريق من القضاة العرب لحل الخالف الفلسطيني الم .54
 أكد رئيس المحكمة االدارية العليا في الجامعة العربية وزير العدل األسبق ووزير الدولة للشؤون القانونيـة                 :عمان

ئمة في فلسطين وخطورة    المحامي فهد أبو العثم أن منظمة المؤتمر اإلسالمي وشعورا منها بخطورة المنازعات القا            
النتائج المترتبة عليها تسعى لتشكيل فريق من القضاة العرب، للمساهمة في حل الخالف الناشـب بـين الرئاسـة                   

ن إحدى الشخصيات العربية المهمة قامت باالتصال به للحديث معه عن اسـتعداده             اوذكر   .والحكومة الفلسطينيتين 
تحكيم بين الطرفين الفلسطينيين، وذلك الى جانب قاضيين كبيـرين مـن            للدخول في تشكيل الفريق الذي سيقوم بال      

  .عن استعداده الكامل للمشاركة في لجنة القضاةابو العثم أعرب و. مصر والمغرب
  30/1/2007الدستور 
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   مائدة مفاوضاتى حماس قد تعترف بإسرائيل إذا جلسا عل : الباز .55
 في تصريحات لوكالـة أنبـاء الـشرق          المصرية، ئيس الجمهورية  الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي لر      قال

  .  مائـدة واحـدة  ى طرحت إمكانية االعتراف بإسرائيل في حال جلست مع اعضاء الحركة عل            بأن حماس  ،االوسط
وأوضح أن الفلسطينيين يرفضون وجود دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ومصر تؤيدهم في ذلك الن ذلك معناه وجود                 

وأكد ضرروة وجود حدود معروفة وأن تقر إسـرائيل بـأن االراضـي               . هش وليست دولة صحيحة   هيكل وهمي   
وأكد أن مصر تهتم بالشأن الفلسطيني ليس فقط للجوار المباشـر    . الفلسطينية أراض حصينة يجب أن تتمتع بحماية      

  .موماالسالم الشامل بين العرب وإسرائيل عى بيننا ولكن الن مصر راهنت منذ البداية عل
  30/1/2007األهرام المصرية 

  
   بدعوة العاهل السعودي الستضافة الحوار بين الفلسطينيينعربيترحيب  .56

، بالدعوة التـي وّجههـا       والمغرب البحرينورّحبت اليمن    : 29/1/2007 وفا   - وكالة االنباء الفلسطينية   ذكرت
وار بين حركة فتح وحركة حماس فـي مكّـة    العزيز الستضافة ورعاية الح    العاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبد     

 األطراف الفلسطينية في الحركتين إلى تلبية الدعوة حرصاً على المصالح الوطنية            توفي نفس الوقت دع    .المكّرمة
   .العليا للشعب الفلسطيني

المعلم وزير الخارجية السوري وليد     أن   : ابراهيم حميدي  ،دمشقنقالً عن مراسلها في      30/1/2007الحياة  ونقلت  
   .في حديث الى الحياة امس، ان سورية ترحب بمبادرة خادم الحرمين الشريفينقال 

االمانة العامة لجامعة الدول العربيـة رحبـت بـدعوة          ان   :2007/ 29/1 بترا   -وكالة األنباء األردنية     وافادت
ن يـضفي الجـو المقـدس       وأعرب السفير صبيح عن أمله فـي ا       . المملكة العربية السعودية للفرقاء الفلسطينيين    

   . للخروج بموقف يمنع االقتتال على الطرفينوالروحاني نوعا من الشفافية
 الناطق الرسمي باسم الحكومـة      انعبدالجبار ابو غربية     نقالً عن مراسلها في عمان     30/1/2007 عكاظ   كما نقلت 

ن في حركتي فتح وحماس الى عقد       ترحيب بالده بدعوة خادم الحرمين الشريفين لمسؤولي      اكد  االردنية ناصر جودة    
   . نأمل كل االمل ان تنجح هذه الجهودقالو. لقاء في مكة المكرمة لوضع حد للمواجهات المسلحة بين الطرفين

  
    هاتفياً الوضع الفلسطيني األسد ومبارك يبحثان .57

ـ                 :ا ف ب   سني اعلن مصدر رسمي سوري ان الرئيس السوري بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس المـصري ح
  .مبارك في المواجهات بين حركتي فتح وحماس في االراضي الفلسطينية وكيفية التحرك لوقفها

 30/1/2007المستقبل 
  

 العمل االسالمي يدعو الدول العربية واالسالمية لتطويق الفتنة في فلسطين  .58
ودعا الـدول العربيـة      أعرب حزب جبهة العمل االسالمي عن قلقه لتدهور األوضاع الداخلية الفلسطينية،             :عمان

واإلسالمية إلى المبادرة لتطويق الفتنة داخل البيت الفلسطيني، وانفاذ قرار وزراء الخارجيـة العـرب ومنظمـة                 
  .المؤتمر اإلسالمي، بفك الحصار االقتصادي، مشيرا الى ان اياد عابثة تحول دون توافق الفرقاء الفلسطينيين

  30/1/2007الدستور 
  

 على دعوته لحوار مكةعبد اهللا  يشكر الملك ياوغل .59
اعرب االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي البروفيسور اكمل الدين احسان اوغلي عـن ترحيبـه                :جدة–واس  

 الـى   هموحـث . وتقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بدعوة االطراف الفلسطينية الى الحوار في مكة المكرمة            
حاب بيت اهللا الحرام يهدف الى تحريم االقتتال وتوحيد الصفوف والتوافـق            الدخول الفوري في حوار وطني في ر      

   .على برنامج حكومة توافق وطني
  30/1/2007عكاظ 
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  قلوبنا تتفطر لالقتتال بين الفلسطينيين : مفتي السعودية .60

خـادم الحـرمين    ثّمن الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ، مفتي عام السعودية، النداء الذي وّجهـه                  :الرياض
وقال في  . المبادرة الطّيبة المباركة  ب ، واصفا اياه  الشريفين، للفرقاء في الفصائل الفلسطينية لاللتقاء في مكّة المكّرمة        

كلمٍة له مساء أمس، كانت قلوبنا تتفطر لما يحصل من االقتتال والقتل بين اإلخوة واالنصراف عن قضّيتهم وفـتح                   
  .بينهمثغرات للعدو للوقيعة في ما 

   30/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  تنديد أمريكي وأوروبي لعملية ايالت .61
أن البيت االبيض أدان التفجير االنتحاري الذي وقع في منتجع ايـالت            :  من واشنطن  29/1/2007رويترز   ذكرت

ولة عـن منـع مثـل هـذه         االسرائيلي وأسفر عن سقوط ثالثة قتلى يوم االثنين وقال ان السلطة الفلسطينية مسؤ            
االخفاق في التحرك ضد االرهاب سـيؤثر ال        "وقال توني سنو المتحدث باسم البيت االبيض في بيان ان           . الهجمات

  ."محالة على العالقات بين تلك الحكومة والمجتمع الدولي ويقوض طموحات الفلسطينيين باقامة دولة لهم
دانـت الرئاسـة االلمانيـة      :  آمال شحادة، وكاالت   -المحتلة   من القدس    30/1/2007الخليج اإلماراتية    وأوردت

لالتحاد االوروبي ووزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بالزي عملية ايالت، باعتبارها محاولة لوقف التقدم في               
  .عملية السالم  في الشرق االوسط

  
  واشنطن تشتبه رسميا في استعمال إسرائيل قنابل عنقودية في لبنان .62

اعلنت واشنطن رسمياً انها باتت تشتبه في انتهاك اسرائيل التفاقيات استعمال االسـلحة             : طلحة جبريل  -واشنطن
االميركية، وذلك باستخدامها قنابل عنقودية في قصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان في جنوب لبنان اثناء حربهـا                 

رسمي باسم الخارجية االميركية في لقائه      وقال شون ماكورماك الناطق ال    . الماضي) تموز(ضد حزب اهللا في يوليو      
، مشيراً الى ان تقريرا حول التحريـات التـي          "هناك احتمال حدوث انتهاكات   "اليومي مع المراسلين في واشنطن      

وقال ماكورماك إن التقريـر الـذي ارسـل الـى           . اجرتها وزارة الخارجية ارسل الى الكونغرس في هذا الشأن        
ماً نهائياً كما رفض الحديث عن ما يمكن ان تتخذه االدارة االميركية من قـرارات               الكونغرس ال يمكن اعتباره حك    

وقال إن الكونغرس هو المخول اتخاذ اي قـرار         . ضد اسرائيل اذا تأكد انتهاكها التفاقية استعمال القنابل العنقودية        
ي عن كشف تفاصيل التقرير     ضد اسرائيل كما انه يمكن ان يطلب مزيداً من المعلومات، وامتنع المسؤول االميرك            

وقال ماكورماك إن المسؤولين االسرائيليين تعاونوا مع الجانب االميركـي بتزويـده            . على اعتبار انه وثيقة سرية    
بالمعلومات، بيد انه لم يحدد طبيعة المعلومات التي قدمها االسرائيليون لالميركيين، مشيراً الى ان مصادر اخـرى               

وتزعم اسرائيل إنها اجبرت على مهاجمة اهداف مدنية الن مقاتلي حزب           .  بمعلومات لم يحددها زودت االميركيين   
وكانت إدارة الرئيس بوش تلح على      . اهللا كانوا يستعلمون القرى كقواعد الطالق الصواريخ الموجهة ضد اسرائيل         

ية وكذا في البنتاغون    وذكر ان هناك انقساماً داخل وزارة الخارج      . "ضرورة تجنيب مهاجمة المدنيين اثناء الحرب     "
 علـى  "يبرر هذا االسـتعمال "حول ما إذا كان على اسرائيل تتجنب استعمال القنابل العنقودية، أم ان هناك ما كان              

  .وتقوم حالياً وحدات اميركية وايطالية بازالة القنابل العنقودية من جنوب لبنان ومنع انفجارها. الرغم من الحظر
  30/1/2007الشرق األوسط 

 
 وإسرائيل" حزب اهللا"ال مبرر لعدم السماح بزيارة أسرى :  األحمرصليبال .63

أبلغت الناطقة االعالمية باسم منظمة الصليب األحمر الدولي فـي بيـروت آنـا شـيف                 : فادي البردان  -صور  
ان : تفي اسرائيل، وقال  " حزب اهللا "سبتمبر الماضي من زيارة أسرى      / ، ان المنظمة لم تتمكن منذ ايلول      "المستقبل"

الصليب األحمر الدولي يناقش هذا االمر مع السلطات االسرائيلية لمعاودة السماح له بزيارة هؤالء األسـرى وان                 
وعما . للسماح لنا بزيارة الجنديين االسرائيليين المختطفين لديه      " حزب اهللا "االمر نفسه ينطبق على االتصاالت مع       
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من جهة ثانية، للـسماح بزيـارات       " حزب اهللا " االسرائيلي من جهة و    لدى الجانبين " المنع"اذا كان هناك ترابط في      
االسرى والمختطفين لديهما قالت شيف، بالنسبة للصليب االحمر الدولي، ان المسألة انسانية وواحدة، ونرى ان من                

برراً الواجب االنساني معرفة مصير كل اسير ومختطف، واذا منعتنا جهة من زيارة اسرى لديها، فان هذا ليس م                 
ان الصليب األحمر الدولي ال يعلق علـى        : وأوضحت شيف . للجهة األخرى بعدم السماح لنا بزيارة األسرى لديها       

الذين تمكن الصليب   " حزب اهللا "ان عدد عناصر    : في اسرائيل، وقالت  " حزب اهللا "المحاكمة التي يخضع لها اسرى      
لماضي، واضافت، ال معلومات نضيفها عمـا اذا كـان          االحمر من مقابلتهم اربعة كانوا اسروا في احداث تموز ا         

  .العدد غير هذا
 30/1/2007المستقبل 

  
  عناصر خارجية تؤجج الصراع الفلسطيني: روسيا .64

إتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف، يوم االثنين، عناصر خارجية لم يحددها بالتحريض على              : موسكو
 انه يهدد باشعال فتيل حرب أهلية ويعرقل استئناف محادثات السالم مع            الصراع بين الفصائل الفلسطينية الذي قال     

ونسبت وكالة انترفاكس لالنباء الى الفروف قوله في اجتماع للحكومة الروسية رأسه الرئيس فالديميـر               . اسرائيل
راضـي  جهود استئناف عملية المفاوضات مع اسرائيل قد تعثرت من جراء حرب أهلية باتت تهـدد اال               "بوتين ان   
إن لم تصادف جهودهم عائقا من الخـارج        "وقال الفروف في تصريحات منفصلة أدلى بها للتلفزيون         ." الفلسطينية

ولم يفصح الفروف عمن يرى انـه يعرقـل         ." فان الجماعتين الفلسطينيتين في وسعهما التوصل الى اتفاق سريعا        
  .. المصالحة

  29/1/2007رويترز 
  

  عن استيائه لالعتداء على طلبة فلسطينيينالقنصل االميركي العام يعرب  .65
اعرب القنصل االميركي العام جيكوب واليص عن شعوره باالستياء الكبير لـدى سـماعه بنبـأ                : القدس المحتلة 

وقال القنصل، فـي بيـان      . االعتداء على الطالب الفلسطينيين الثالثة في كلية غيلفورد في والية نورث كوروالينا           
ا العنف والتعصب ال يعكس ابدا القيم االميركية مؤكدا ان الواليات المتحـدة االميركيـة               اصدره امس، ان مثل هذ    

ترحب دائما بكل الناس من مختلف الجنسيات واالعراق واالديان وتشجع الطالب من جميع انحاء العالم للدراسـة                 
خذت اجراءات للتأكد ان مثل     انني سعيد لمعرفة ان كلية غيلفورد قد ا       : واضاف. في الجامعات والكليات االميركية   

هذه الحوادث المؤسفة لن تتكرر في حرم جامعتها مشيرا الى ان الطالب والهيئة التدريسية في الجامعة قد نـددوا                   
كما عبر امركيون من جميع انحاء البالد       . بهذا الهجوم وعبروا عن تضامنهم مع الطلبة الفلسطينيين المعتدى عليهم         

واوضح البيان ان الشرطة قامت باعتقال المعتدين وتقديم لـوائح اتهـام            .  العنصري عن غضبهم تجاه هذا الهجوم    
  .بحقهم بتهم االعتداء العرقي، وسوف يواجهون مصير اعمالهم في محكمة عدل اميركية

       30/1/2007الحياة الجديدة 
  

  إيطاليا وروسيا تُرحبان بالمبادرة السعودية  .66
متحدث الرسمي الروسي في بياٍن بثّ على موقـع وزارة الخارجّيـة الروسـّية،               قال ميخائيل كامينين، ال   : موسكو
إّن روسيا ترحب بمبادرة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز إلجراء مباحثات بين الفرقاء الفلسطينيين، وخاصةً                "اليوم،  

كومة إسماعيل هنّيـة    ورّحب كامينين كذلك، بدعوات الرئيس محمود عّباس، ورئيس الح        ". حماس"و" فتح"حركتي  
للتهدئة ووقف المجابهة، داعياً إلى االلتزام بهذه الدعوات، محذّراً في الوقت ذاته من أّن انفجار موجة العنف بـين                   

ودعا األطراف  . الفلسطينيين، يجهض فرص التوصل إلى وفاق وطني فلسطيني، ويؤثّر سلباً على الوضع اإلقليمي            
النفس والهدوء وإطفاء شعلة النزاع واتخاذ إجـراءات فورّيـة السـتئناف الحـوار              الفلسطينية المعنّية إلى ضبط     

الفلسطيني، مؤكّداً على التزام بالده بالمساعدة على تحقيق الوفاق الفلسطيني، وتشكيل حكومـة ائتالفيـة تراعـي                 
 الخارجية اإليطالي،   وفي روما أعرب السيد ماسيمو داليما، نائب رئيس الحكومة ووزير         . متطلّبات المجتمع الدولي  
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لمبادرة العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز لـدعوة الزعمـاء الفلـسطينيين     " شديد تقديره"الليلة، عن   
ضرورة التحلِّي  "ودعا داليما إلى    . لمناقشة الوضع السياسي الراهن ووضع حد ألعمال العنف الجارية بين الفصائل          

 بالمسؤولّية ألجل وقف المواجهات الجارية وإلحداث انفراج في المفاوضات حول           الفوري من ِقَبل جميع األطراف    
". تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التقدم كمحاور ذي مصداقّية في سبيل استئناف حوار بنّاء مـع إسـرائيل                  

ابلة للحياة، تُـوفِّر فـي      إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وق    "وأكّد داليما على أّن الهدف هو الوصول إلى حلٍّ يتضّمن           
  ".الوقت نفسه ضمانات السالم واألمن إلسرائيل ولدول الجوار

  30/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  االتحاد اإلفريقي ُيندد باالعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني  .67
داءات غير اإلنسانّية التي ترتكبها قوات االحـتالل        انتقد االتحاد اإلفريقي اليوم، األعمال القمعّية واالعت      : أديس أبابا 

ونّدد االتحاد، في تقريٍر أصدره المجلس التنفيذي للقّمـة         . اإلسرائيلي بحقّ المدنيين من الشعب الفلسطيني األعزل      
ا التي يعقدها االتحاد اإلفريقي في العاصمة األثيوبية أديس أبابا وتستمر يومين، بعمليـات االغتيـال التـي تـشنّه                  

إسرائيل ضد قادة الفصائل الفلسطينية وعمليات التوغُّل المستمرة والمجـازر التـي ترتكبهـا قـوات االحـتالل                  
  .اإلسرائيلي بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني

   29/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  استطالع في أوساط الشبان المسلمين في بريطانيا يؤكد زيادة تطرفهم .68
تطالع جديد للرأي أعده معهد أبحاث بوليسي اكسيتينغ المستقل، أن آراء الشبان المـسلمين باتـت                أظهر اس : لندن

 تطبيـق الـشريعة     %40منهم تبدي إعجاباً بتنظيم القاعدة، فيما تؤيـد نـسبة           % 25أكثر تطرفاً باعتبار أن نسبة      
وا معادين للسياسات الغربية، ما      سنة، اصبح  44 إلى   16ن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين       أوكشف   .اإلسالمية

جعل الصحف تشير إلى أن نتائج االستطالع ترسم صورة قاتمة للشبان المسلمين األكثر تطرفاً من آبائهم وأسالفهم                 
 القاعدة فـي مخططاتهـا      فقط يؤيدون % 13 أنأظهرت الدراسة    في حين    .بالنسبة إلى مسائل سياسية واجتماعية    

 1،8السياسة الخارجية قضية رئيسية لدى الجالية اإلسالمية في بريطانيا التي تـضم             وفيما تعتبر    .لمحاربة الغرب 
 من المستفتين أن مشاكل عدة في العالم نتجت من مواقف الغرب التي تتـسم               %58مليون شخص، اعتبرت نسبة     

  .بالغطرسة
  30/1/2007الحياة 

  
  مع السفير االسرائيلي في ما فشل فيه محامون مصريون  ينجحسفاح .69

الفيال التي يقـيم     السفير اإلسرائيلي في القاهرة إلى مغادرة         المصرية، المعاديضاحية  دفعت أخبار سفاح     :القاهرة
قد فشلوا على مدى سنوات في خلع سفراء إسرائيل المتعاقبين على مـصر             كانوا  ن  ين مصري يمحامفيها، علما أن    

  .هامن
  30/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ..مكتوبةالفصول غير ال: حماس .70

  ابراهيم درويش: عرض وتقديم
 عشية اندالع االنتفاضة بالعديد من الدراسات والقراءات في تاريخ النشوء           1987حظيت حماس منذ خروجها عام      

ووصول حماس للسلطة العام الماضي ادي لتعزيز االهتمام بها، سواء          . والبدايات، الفكر والممارسة وااليديولوجيا   
ولعل اهم مـا  . باللغة العربية او االنكليزية اضافة للكتابات العبرية ذات الطابع االستخباري     في الدراسات الصادرة    

 كتاب  2006يمثل هذا االتجاه كتابات شاؤول مشعال وايهودا ايعاري، وفي الجانب االمريكي صدر العام الماضي               
رهاب الـدولي وهـو كتـاب       من تأليف ماثيو ليفيت ودينس روس حول عالقة حماس بالعمل الخيري وربطه باال            
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صعود حركة المقاومة االسالمية حماس في نهاية عقد الثمانينات من القـرن العـشرين جـاء نتاجـا                  . تحريضي
لنشاطات المنتظمين بحركة االخوان المسلمين التي استفادت في حقبتي السبعينات والثمانينات من المـساحة التـي                

لسطينية المحتلة، وفي العالم العربي من ناحية تزايد النشاط االسالمي          منحتها لها الظروف السياسية في المناطق الف      
  . وما عرف باسم الصحوة االسالمية واالحياء التي طبعت النشاط الطالبي العام في الجامعات والمدارس االسالمية

ـ                   ضفة خرجت حركة حماس مع بداية االنتفاضة من رحم النشاطات االخوانية التي ازدهرت في قطـاع غـزة وال
الغربية من خالل بناء شبكة من المؤسسات االجتماعية والتعليمية، خاصة في غزة التي رعي نـشاطاتها الـشيخ                  

 من خالل عمله في التدريس والخطابة في المـساجد          1967احمد ياسين الذي بدأ العمل في القطاع بعد حرب عام           
جمعية الخيرية االسالمية والمجمع االسـالمي      وطور ومجموعة من رواد العمل االسالمي في فلسطين فكرة بناء ال          

الذي كان نواة عدد من المؤسسات والجمعيات التي نشطت علي صعيد العمل الخيري والمنح التعليميـة وانـشاء                  
، مـن   1978العيادات، وكان انجاز الحركة االسالمية في فلسطين انشاء الجامعة االسالمية في نهاية الـسبعينات،               

 من اهم المراكز العلمية في قطاع غزة ـ ووفرت علي الفلسطينيين عناء البحث عن مقاعد  القرن الماضي لتصبح
يمثل البعد االسالمي في القضية الفلسطينية اهـم معـالم          . دراسية في جامعات الضفة الغربية او االردن او مصر        

 كان شـعار االسـالميين فـي        المشروع االسالمي او االخواني تجاه القضية الفلسطيينة فالحل االسالمي او البديل          
تعاملهم مع القضية ويفهم هذا البعد ان حل القضية الفلسطينية ال يمكن تحقيقه دون جهد جماعي عربي واسـالمي                   

ويري هذا الحل في تجربة صالح الدين عنوانا لحل اليوم، فتحرير القدس لم يكن ممكنا لو لم                 . خارج علي فلسطين  
ورية ضمن دولة واحدة كانت قادرة علي جمع شتات المسلمين، بل ذهـب هـذا   يقم القائد العظيم بتوحيد مصر وس    

التيار الذي حاول االستفادة من التاريخ العادة قراءة تجربة عماد الدين زنكي ونور الـدين ودول االتابكـة التـي                    
االسـالمية  قد راجت الدراسات واالدبيات االسالمية التي حاولت تأكيد عالقـة الحركـة             . اسست لعملية التحرير  

بالجهاد في فلسطين، وتم تداول الكثير من الكتب التي تحدثت عن تجربة االخوان في الـدفاع                ) االخوان المسلمين (
 ودور االخوان اثناء وجود الحركات الفلسطينية في االردن وما عـرف فـي حينـه                1948عن فلسطين في عام     

وذهب الباحثون عن تأكيد دور لالسالميين      . الفلسطينيةبمعسكرات الشيوخ التي تم انشاؤها بالتعاون مع المنظمات         
في القضية الفلسطينية للحديث عن مؤسسي حركة فتح الذين جاؤوا كلهم من حركة االخـوان المـسلمين ولكـنهم                   
تركوا الحركة عندما تم انشاء حركة فتح، كحركة تمثل حال للقضية الفلسطينية خارج النظام العربي، ومن الـذين                  

اسة هذا البعد الباحث الفلسطيني محسن صالح الذي كانت اطروحته للماجستير حول التيار االسالمي في               اهتموا بدر 
فلسطين، ودور االسالميين وتاريخ تواجد االخوان المسلمين في فلسطين، كما حظي كتاب عن نفـس الموضـوع                 

نه تحدث عـن الجـذور االسـالمية        اعده عبداهللا ابو عزة عن االسالميين والقضية الفلسطينية باالهتمام، خاصة ا          
لمشروع فتح، ومحاولة االسالميين في غزة انشاء تيار وطني كفاحي يخفي هويته االسالمية في ضوء ضم القطاع                 

. كل هذا الجهد جاء لموضعة التجربة االسالمية في اطار الحركة الوطنية الفلسطينية           . لمصر بعد النكبة الفلسطينية   
ة حماس علي جناحها العسكري، كتائب الشهيد عزالدين القسام، هو جزء من ربـط              ومن هنا يفهم ان اطالق حرك     

كينونة الحركة بالثائر والمجاهد الفلسطيني السوري عزالدين القسام، والالفت لالنتباه ان حركة حماس لـم تكـن                  
نية معروفة وقامت بتبنيها    الجناح الوحيد الذي اعلن البيعة لتيار الشهيد القسام، فرمزية القسام في تيار الحركة الوط             

ان الحديث عن البعد االسالمي وجهاد الحركة االسالمية في فلسطين جـاء            . كل فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية    
 وكذلك الحاجة للرد علي االتهامات التي تداولها        1967بسبب الكثير من التطورات، منها الهزيمة العربية في عام          

غياب الدور االسالمي في القضية الفلسطينية او حتي وجود تيار داخل التيار الرسمي             التيار الوطني الفلسطيني عن     
  . والرئيسي للحركة الوطنية
  من العمل الخيري للجهاد

كان اهتمام الحركة االسالمية الفلسطينية بالعمل الخيري وبناء المؤسسات جزءا من بناء وجودها وتأثيرهـا علـي             
الخيري والتركيز علي تفاصيله اليومية دفع الكثيرين من كوادر الحركة االسـالمية            الساحة الفلسطينية ولكن العمل     

خاصة في غزة الي التساؤل عن البعد الجهادي او دور الكفاح المسلح في فكر الحركة االسالمية، وجاءت الثـورة                   
 حيث كان الـشهيد فتحـي       االسالمية االيرانية وانتصارها وتأثر عدد من كوادر الحركة االسالمية الفلسطينية بها،          
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، الذي سيخرج من االخوان وينشيء تيارا جهاديا يؤكد علي الكفاح والجهاد كوسيلة             1995الشقاقي الذي اغتيل عام     
للتحرير وكان الشقاقي اول من كتب دراسة تحليلية عن اثر الثورة االسالمية في كتابه الخميني الحـل االسـالمي                   

ربية عن التجربة االيرانية، والشقاقي كان من الجيل االول الذي تلقي دراسـته   والبديل، وهو اول دراسة تظهر بالع     
فـي  ) االخوان المسلمين (في الجامعات المصرية ومن الجيل االول لالسالميين الذين نشأوا في حاضنات اسالمية             

ه الـشقاقي مـع     كان لظهور التيار الجهادي الذي تبنا     . مصر واالردن قبل عودتهم لغزة لمواصلة كفاحهم وعملهم       
الشيخ عبدالعزيز عودة واخرين اثر علي كوادر الحركة االسالمية في غزة حيث تساءل الكثيـرون عـن المـدي                   

ان طبيعة وتطور الحركة االسالمية في فلسطين كانت قائمـة شـكل متعـدد    . الزمني للعمل الخيري ودور الجهاد    
عينيات من القرن الماضي وانشأت لها مراكز في مـدن          الطبقات، فالحركة االسالمية التي بدأت بالظهور في االرب       

الساحل الفلسطيني والقدس ونابلس والخليل، تفرق اعضاؤها في المنافي وما بقي من الضفة الغربية او قطاع غزة                 
ارتبط بالحركة االسالمية في االردن، خاصة ابناء الضفة الذين كانوا تنظيميا تـابعين للتنظـيم االردنـي، لكـن                   

 وتوسع التيار االسالمي في غزة ادي لتميز هذا التيار في بعض المراحل عن اخوان الـضفة مـع ان                    التطورات
االتجاهين ارتبطا بتنظيم واحد لكن استقاللية التيار االخواني في غزة كانت واضحة، وما حدث فـي الثمانينـات                  

الرابطة االسالمية التي برزت في     ونتيجة لصعود االتجاه االسالمي بين الفلسطينيين في الكويت، ضمن ما عرف ب           
جامعة الكويت وهي الرابطة التي حاولت تنظيم االخوان الفلسطينيين في الكويت وتنظيم عمليات الدعم للفلسطينيين               
من نفس التيار، خاصة بعد ان توصل االسالميون الفلسطينيون الي نتيجة مفادها ان العمل ضمن صفوف الحركة                 

ثير عليها ليس ممكنا، كما تردد االسالميون في الكويت وغيرها، خاصة في الجامعات من              الوطنية الفلسطينية والتأ  
الـروابط  . العمل داخل االطارات الفلسطينية الكفاحية خشية ان يخسروا هويتهم االسالمية او االخوانيـة المميـزة           

لقضية الفلسطينية وسـيقوم    االسالمية االخري اسهمت في دعم ما صار يعرف بالحل االسالمي او البعد العالمي ل             
جيل الرابطة االسالمية خاصة في الكويت والغرب بالعمل علي تشكيل مشروع عالمي لـدعم العمـل االسـالمي                  
والحركة االسالمية في فلسطين، وقد خاض ممثلو هذه الروابط العديد من المعارك والمنافسات في حرم الجامعات،                

 الطالبية في الجامعات الفلسطينية مقياسـا لتـأثير التيـار االسـالمي             العربية واالسالمية، بل صارت االنتخابات    
وشـهدت الكثيـر مـن      . وقد ظهرت روابط اسالمية فلسطينية في بريطانيا وامريكا الشمالية وغيرها         . الفلسطيني

  .الجامعات مناوشات بين التيار الذي تمثله فصائل منظمة التحرير والتيار االسالمي
في الداخل اعتمد علي دعم االسالميين من الخارج، وفي الثمانينات من القرن الماضي بـدت               دعم التيار االسالمي    

هناك حاجة لالستجابة للدعوات البارزة داخل التيار االخواني بالتركيز علي الجهاد، وفي مؤتمر جمع عـددا مـن                  
سفر عن انشاء لجنـة فلـسطين       قيادات الداخل وممثلي التيار في الخارج، االردن والكويت، وقد انعقد المؤتمر وا           

، حيث انبثقت عن المؤتمر لجنة عرفـت بــ لجنـة            1983داخل تيار االخوان المعروف بتنظيم بالد الشام عام         
فلسطين ، او لجنة الداخل ، وكان من مهام اللجنة تنظيم الدعم للداخل ومن بين االنجازات االولي تلقـي الجهـاز                     

ن في الكويت الغراض الجهاد، كان الشيخ ياسين ومجموعة صغيرة مـن   الف دوالر جمعها تنظيم فلسطي     70مبلغ  
  . 1982المحيطين به كانوا يعرفون بمشروع الجهاد في الداخل الذي اكتملت معالمه عام 

المؤتمر الذي حضره ممثلون عن التيار االسالمي الفلسطيني من السعودية والكويت ودول الخليج والضفة الغربية               
قطة تحول في طبيعة تفكير وعمل الحركة االسالمية الفلسطينية، تبني الجهاد كخيار استراتيجي             وقطاع غزة كانت ن   

للحركة االسالمية والعمل علي تدريب كوادر الحركة وتزويدهم بالسالح، وقد جاءت بعض الكوادر من الداخل بعد                
شاء جهاز خـاص لتـولي العمـل        وقرر الشيخ احمد ياسين بناء علي هذا ان       . المؤتمر وتلقت تدريبات في االردن    

المسلح، اال ان قلة خبرة الكوادر اوقعت الجهاز في مشاكل وورطته مع وسطاء اخترقوا التنظيم وادت في النهايـة          
للكشف عنه وتم القاء القبض علي الشيخ احمد ياسين وعدد اخر من العاملين في الجهاز فيما نجح اخرون بالهرب                   

  . الي خارج البالد
 نهاية لمحاولة التنظيم االولي لبناء بعد مسلح للحركة، خاصة ان جل جهودها             1984الشيخ ياسين عام    كان اعتقال   

ولم يمكـث   . انصبت في البداية علي تعزيز العمل المؤسساتي والتربية، وقد تعلمت الحركة كثيرا من هذه التجربة              
، اذ  ) عامـا  14( عسكرية اسـرائيلية     الشيخ احمد ياسين في السجن اال سنة من مدة الحكم الذي قضت به محكمة             
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 والتي ادت الطالق سراح اكثر من الف معتقل فلسطيني في صفقة عقدتها الجبهة              1985خرج بعملية التبادل عام     
  . الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة التي يتزعمها احمد جبريل

  الطريق لالنتفاضة
لحركة االسالمية الفلسطينية في الداخل والخارج، حيث انشئ        كانت سنوات الثمانينات سنوات التحوالت في مسار ا       

 جهاز فلسطين الذي اخذ علي عاتقه تنظيم شبكة دولية لدعم االسـالميين الفلـسطينيين، كمـا ان                  1985في عام   
كة التجربة العسكرية االولي واالعتقال ادت في النهاية لتعزيز كوادر الحركة معنويا او الجيل الثاني من ابناء الحر                

االسالمية الذين درسوا في جامعات الضفة وتأثروا كثيرا باالنتصار الذي حققته الثـورة االسـالمية فـي ايـران                   
والجهاد االفغاني، الذي بدأ االسالميون في العالم العربي يشاركون فيه، ويالحظ ان الجيل الثـاني الـذي خـاض                   

يمثل توجها جديدا يدعو للفعل والعمل الجهادي، وهذا        معارك داخل حرم الجامعة االسالمية مع التيار الوطني كان          
الجيل كان علي خالف التيار الذي يمثله االخوان في الضفة المتأثرين بالنموذج االخواني االردني الـذين كـانوا                  
يرون ضرورة االنتظار حتي انشاء الدولة االسالمية في مكان ما من العالم العربي وهي التي سـتتكفل بتحريـر                   

ومع ذلك فقد كانت التجربة االولي في غزة علي الرغم من اخفاقاتهـا             .  وهو ايمان قدري مهدوي، قيامي     فلسطين،
دافعا للتغيير حتي داخل قطاعات االخوان في الضفة، مع اندالع االنتفاضة طلب الشيخ باسين من الشهيد صـالح                  

ع انه ظل يؤكد في احاديثه العامة علي         المجاهدون الفلسطينيون م   1987شحادة اعادة تنظيم الجهاز العسكري عام       
  .ضرورة االستفادة من التجربة االولي والتركيز علي التربية قبل البدء بالعمل العسكري

كانت لحظة االنتفاضة عالمة اخري علي طريق تطور حماس وتوسع تجربتها، حيث جاءت االنتفاضـة لتعطـي                 
مارها وادارة نشاطاتها سواء في غزة او الـضفة وفـي آب            الحركة بعدا جديدا في نشاطاتها، وقامت الحركة باستث       

قامت باصدار ميثاقها، والذي اعلنت فيه عن هويتها الجديدة باعتبارها ذراعا من اذرعة حماس وانهـا                ) اغسطس(
تكرس نفسها من اجل تحرير فلسطين كل فلسطين، الميثاق الذي يعتقد انه كتبه احد القـادة المؤسـسين لحمـاس                    

. خان كان ردا سريعا علي التطورات التي بدأت بنشاطات واسعة لحركة الجهاد االسالمي في القطـاع               عبدالفتاح د 
وووضع الميثاق اخوان غزة في هدف اسرائيل التي كانت تبحث عن طريقة تربط الحركة وتحاول معرفـة مـن                   

لقيادات في غزة، فقـد تـم       يحرك االنتفاضة التي فاجأت الجميع، وقامت بسلسلة من االعتقاالت شملت الكثير من ا            
وكانـت  . اعتقال كل القيادة التنفيذية باستثناء الشيخ احمد ياسين في محاولة اسرائيلية لربط االنتفاضـة بحمـاس               

الحركة التي تعلمت من دروس االعتقال الماضي، قد اعدت العدة للحظة من هذه فقامت بانشاء جهاز بديل يتـولي                   
 تلقت ضربة قاصمة عندما اعتقل كـل جهازهـا          1989يسية، ولكن الحركة في عام      القيادة حالة اعتقال القيادة الرئ    

وقام الجهاز الجديد بتنفيذ عـدد مـن        .  التي حلت محل الجهاز العسكري     101التنفيذي وكشف عن نشاطات الخلية      
ي فـي   العمليات منها اختطاف وقتل جنود اسرائيليين في عسقالن وغيرها، واذا كان الكشف عن الجهاز العـسكر               

 ممـا ادي   101عملية االعتقال االولي قد تم بالصدفة فان خطأ في التخطيط لما بعد العملية قاد العتقال قادة الخلية                  
ومن هنا جاء دور جهاز فلسطين في الخارج الذي امسك          . لحملة جديدة من االعتقاالت ادت الي شل الحركة تماما        

ام بارسال موسي ابو مرزوق الذي كان يعيش فـي امريكـا            بالقرار من الخارج بعد حصول فراغ في الداخل، وق        
 ولكن النظام 1992 و   1991،  1990استمرت الحمالت االسرائيلية ضد حماس في       . العادة تنظيم الحركة في غزة    

الذي صممه ابو مرزوق كان قادرا علي استيعاب الضربات، حتي بعد محاكمة الشيخ ياسين والحكم عليه بالسجن                 
  . رب السكاكين التي بدأتها الحركةمدي الحياة، وح

بعد هذه جاءت للحركة فرصة وضعتها من جديد في مركز الحدث عندما قام اسحق رابين بحملة اعتقاالت واسعة                  
بعد فشل الجيش االسرائيلي في تحرير الجندي نسيم توليدانو علي الرغم من استعانته بالشيخ ياسين، فقد قام اسحق                  

شطي حماس والجهاد االسالمي ونقلهم في حافالت معصوبة عيونهم الي الحـدود مـع               من نا  415رابين باعتقال   
لبنان، وهنا بدأت مرحلة جديدة هي مرج الزهور، حيث رفض االسري الفلسطينيون دخول االراضـي اللبنانيـة                 

  . خشية عدم عودتهم وقرروا اقامة مخيم هناك علي الرغم من البرد الشديد
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االهتمام االعالمي، ولكن المهم في هذا السياق ان قيادة الداخل والخـارج وجـدت              اصبح مرج الزهور في مركز      
فرصة للقاء والتشاور وتعزيز الخطط وبناء العمل المشترك، بعد سنة تقريبا عاد الجميع باسـتثناء عـدد محـدود                   

  .قرروا البقاء خارج البالد، الي االراضي الفلسطينية بعضهم اعيد اعتقاله من جديد
حماس الخارج ايضا تأثرت باجتياح العراق للكويت، مما يعني ان كل قـــادة الجهـاز انتقلـوا الـي                  نشاطات  

االردن، ومن هنا يبدأ فصل جديد من تاريخ حماس الخارج في عالقتها مع الحكومة االردنية، فقد كانت الكويـت                   
  .مكانا مناسبا للعمل وجمع التبرعات وتنسيق جهود دعم االنتفاضة الفلسطينية

  الضيافة والخروج.. االردن
عزام التميمي، الباحث والناشط الفلسطيني المعروف يقدم قصة حماس من نشوئها وتجادلها مع التيـار االسـالمي                 
االخواني حتي انتصارها االخير في االنتخابات الفلسطينية التشريعية، والكتاب الصادر في لندن عن دار هيرسـت                

ل عما يسميه الباحث الفصول المنسية او غير المكتوبة من تاريخ الحركـة، واري              اند كومباني يحاول تقديم تفاصي    
ان الفصول التي كتبها عن العالقة بين حماس واالردن من اهم فصول الكتاب، اذ انها تقدم تفاصيل العالقة التـي                    

اهمية باعتبارهـا   بدأت مع العاهل االردني الراحل الملك حسين الذي كان يري في اقامة عالقة مع حركة حماس                 
حركة صاعدة وقوية ولها اتباع ومحاولة لتدجين او اضفاء طابع محلي عليها، كما ان الفصول تتحدث عن الـشد                   
والجذب في العالقات بين النظام االردني والحركة، والذي تأثر بالظروف الدولية والضغوط التي مورسـت علـي       

كما تقدم تفاصيل عن االتفاق الـذي تـم بـين           . نية الفلسطينية النظام االردني من امريكا واسرائيل والسلطة الوط      
يسرد التميمي بتفاصـيل    . المكتب السياسي للحركة الذي انشئ في عمان بعد الخروج من الكويت والنظام االردني            

ما جري في لقاءات المسؤولين في حماس والمؤسسة االردنية سواء االمنية منها او السياسية ويتحدث عن مفاصل                 
 العالقة التي يري ان الملك حسين كان حريصا عليها، علي الرغم من التغير المستمر في المزاج السياسي في                   هذه

ويشير الي الخالفات والمنغصات التي شابت العالقة من محاولة كبح جماح الناطقين باسم الحركة بعـدم                . المنطقة
  . هاديةاستخدام االراضي االردنية الطالق التصريحات حول عمليات استش

وما يسميه الباحث قضية ابو مرزوق وطلب الداخلية االردنية مغادرته مع عماد العلمي، احد قادة حمـاس الـذين                   
حضروا لالردن، لكونهما غير اردنيين، وقصة عصام النجار المنسق مـن جهـة حمـاس والمكتـب الـسياسي                   

ين وان فتحوا ابواب مكـاتبهم الخـوانهم        والمخابرات العامة التي فتحت ايضا ملف خالف مع اخوان االردن، الذ          
القادمين من الكويت بدأوا يضيقون بحماس ومكتبها السياسي، حيث كانوا يعتقدون ان حمـاس يجـب ان تكـون                   
تنظيميا تابعة الخوان االردن، وترافق هذا مع اتجاه داخل تيار االخوان في االردن الذي كان يري ان قادة حماس                   

م االردنية او التوقف عن متابعة نشاطاتهم في االردن والرحيل الي فلسطين حيث كانـت             عليهم االختيار بين هويته   
السلطة الوطنية الفلسطينية قد بدأت بانشاء نظام سياسي هناك، وقد كانت قصة عصام النجار واحدة من القـضايا                  

ات االردنية، خاصة مديرها    التي ادت الي فرقة بين حماس واالخوان االردنيين، وهنا يشير الكاتب الي ان المخابر             
سميح البطيخي لعبت دورا في دق اسفين ووتد بين تنظيم االخوان االردني وحركة حماس، فما بدا انـه خـالف                    
روتيني وتنظيمي تحول الي خالف مناطقي بين تيار يدعو الردنة العمل االخواني ويـرفض االهتمـام بالقـضية                  

كة حماس يري ان التنازل عن اولوية من اولويات الحركة االسالمية           الفلسطينية وتيار يمثله المكتب السياسي وحر     
ويسرد التميمي هناك ما تعرض له الجهاز التنفيذي لحماس في االردن، ومن ثم خروج ابو مرزوق                . يعتبر فضيحة 

ومحاولته البحث عن مكان اخر غير االردن، حيث حاول البقاء في مصر، وفي الـيمن وفـي االمـارات اال ان                     
ته كانت تأمين مكان لعائلته، وهنا قرر علي خالف نصيحة رفاقه العودة المريكا حيث يحمل وعائلته االقامة                 مشكل

 واعتقل  1995الدائمة هناك، وعند وصوله مع عائلته اوقفه محققون من مكتب التحقيقات الفدرالية اف بي اي عام                 
لي اكثر من جبهة، ظلت قضية ابو مـرزوق         في امريكا، وكانت ضربة اخري للحركة التي وجدت نفسها تقاتل ع          

رهن القضاء االمريكي، الذي لم يجد ادلة كافية تدينه، وحل ملفه عندما طلب تسليمه السرائيل، حيـث رفـضت                   
  .1997اسرائيل الطلب، وعندها لم تجد امريكا اال الضغط علي االردن إلعادته حيث عاد عام 

هناك اشارات كثيرة تشير الي عزم االردن علي التخلص مـن           لم تسلم تجربة حركة حماس من منغصات، وكانت         
الحركة او انهاء وجودها، مع ان وجود الحركة تم باتفاق جنتلمان وبرعاية ملكية وضمن شروط تفـاوض عليهـا                   
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اعضاء المكتب السياسي واالمن االردني، وكان بامكان المؤسسة االمنية والسياسية انهاء وجود الحركة من خالل               
وما عوق عملية انهاء نشاط حماس في االردن هـو          . لي الحركة مغادرة البالد نظرا لتغير الجو السياسي       الطلب ا 

محاولة االغتيال الفاشلة التي تعرض لها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، عندما حاول عمالء موسـاد قتلـه                  
يا الذي طلب من الرئيس االمريكي بيل       بالسم وادي القاء القبض علي العمالء الزمة دبلوماسية وتدخل الملك شخص          

وطلب الملك حـسين اطـالق      . كلينتون، الضغط علي اسرائيل وتقديم عالج لخالد مشعل الذي كانت حالته خطيرة           
وهنا يشير التميمي الي رحلـة  . سراح احمد ياسين، الذي نقل لالردن، بعد ان تلقي تعهدا من اسرائيل بعودته لغزة            

ها عددا من الدول العربية، حيث حاولت السلطة الوطنية التـدخل وحالـت دون زيارتـه    الشيخ ياسين التي زار في 
  .لجنوب افريقيا، والعراق ولبنان

بعد وفاة العاهل االردني، وتولي الملك عبداهللا الثاني السلطة، برز كما يقول التميمي دور سميح البطيخي، مـدير                  
ماس، وهنا حيث استغلت المخابرات زيارة وفد من حمـاس          المخابرات العامة الذي كان راغبا في التخلص من ح        

، واتخذت السلطات االمنية قرارا بمداهمة مكاتب ومؤسسات تابعة لحماس في           1999) اغسطس(الي ايران في آب     
االردن وفي فترة الحقة تم اصدار قرار بالقاء القبض علي عدد من قادة حماس منهم ثالثة كانوا في طهران وهـم                     

وكان القرار يهدف لمنع عودة الثالثة الي       . ة، الناطق باسم حماس، وموسي ابو مرزوق، وخالد مشعل        ابراهيم غوش 
لكن الثالثة عادوا حيث اعتقلوا حالة وصولهم المطار، وتم ترحيل ابو مرزوق فيما نقل مشعل وغوشـة                 . االردن
او البقـاء واالحتفـاظ بجنـسياتهم       وبدأت هنا مرحلة اخري حيث تمت مطالبتهم بمغادرة الـبالد           .  الجويدة للمعتق

انتهت القصة بخروج قادة حماس لقطر، حيـث        . االردنية، والتخلي عن العمل السياسي كاعضاء وقادة في حماس        
يقول الكاتب ان الثالثة اجبروا علي المغادرة، والطريقة التي خرجوا فيها من االردن ادت الساءة العالقة بين قطر                  

زمة التي اندلعت حول حماس في االردن، حيث تفجرت مرة اخـري عنـدما قـرر                يري الكاتب ان اال   . واالردن
ابراهيم غوشة العودة لعمان واعتقاله في المطار لمدة اسبوعين قبل ان يرحل لبانكوك ومن ثم العودة لالردن، كان                  

ي، وكان االخير يمكن ان يحل بطريقة هادئة، اذا ان وجود حماس كان بناء علي دعوة واستضافة من النظام االردن              
فصل االردن كان له اثر علـي       . يملك في النهاية المفتاج والطلب من حماس الخروج نظرا لتغير المزاج السياسي           

العالقات االخوانية ـ االخوانية، حيث حدثت قطيعة بين التيارين بسبب تغليب تيار معين المصالح المحلية والتزام  
  .نيةخط النظام العالقات االخوانية ـ االخوا

في الفصول الالحقة من كتاب التميمي، يقدم تقييما لمجمل افكار الحركة وانتقادا او تقييما لميثاقها الذي يقول انـه                   
ويقول ان الميثاق كان وليـد لحظتـه        . بحاجة الي اعادة صياغة بلغة عامة بدال من اللغة التنظيمية التي كتب بها            

اد مشروع وبرنامج جديد، وشكلت لجنة العـادة صـياغته عـام            وظروفه وان الحركة في فترة الحقة قامت باعد       
ويناقش بعض مشاكل الميثاق   .  اال ان دخول حماس العملية السياسية وانتصارها وضع المشروع علي الرف           2003

كما يتحدث عن فكرة الهدنة التي طرحها اول مرة موسي ابو           . مثل تعامله مع اليهود وتبنّيه فكرة المؤامرة اليهودية       
زوق وتحدث عنها الشيخ احمد ياسين، وفكرة الجهاد، واالستشهاد، والعمليات االستشهادية والموقف الفقهي منها              مر

وان كانت انتحارا او استراتيجية، كما يتحدث عن قرار حماس دخول االنتخابات التشريعية وهي التـي رفـضتها                  
الحركات االسالمية في الوطن العربي الـذي        حيث يقول ان موقفها من الديمقراطية يتساوق مع موقف           1996عام  

 لم يكن مبنيا    1996ويري نقال عن قادة في الحركة ان قرار عام          . ال يري تضاربا بين فكرة الديمقراطية واالسالم      
علي اساس رفض الديمقراطية بقدر رفض الوضع السياسي القائم واالليات الموجودة التي لم تكن تضمن انتخابات                

 النهاية يشير لوثيقة االسري والجدل القائم منذ انتصار حماس والحصار، واختطـاف الجنـدي               حرة ونزيهة، وفي  
االسرائيلي و الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية ووثيقة االسري، وهو جدل لم تتبين مالمحه في ضوء الـصراع                  

النشوء، وشخصيا اري ان دراسة التميمي، جيدة ومثيرة في تفاصيلها، خاصة من ناحية . الفلسطيني ـ الفلسطيني 
الفصول والتفاصيل عن حماس الخارج وفصول اقامتها في االردن، جديرة باالهتمـام وفيهـا معلومـات جديـدة                  

يذكر ان كتابا للباحث خالد حروب صدر وهو كتاب         . واضافات عما هو معروف في الكتابات االخري عن حماس        
ركة المقاومة االسالمية الفكر والممارسة الـصادر عـن     مبسط وتنويع علي كتابه الذي صدر في التسعينات عن ح         
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مؤسسة الدراسات الفلسطينية، باللغتين االنكليزية والعربية، ويعد زكي شهاب كتابا سيصدر في غضون الـشهور               
  .القادمة كتابا بعنوان في داخل حماس 

  30/1/2007القدس العربي 
  
  
 

  حول ما يجري في غزة والضفة  .71
 ياسر الزعاترة 

الذين يتحدثون عما يجري في غزة والضفة يتعاملون مع الموقف كما لو كانت األزمة بين حركتي مقاومـة                  معظم  
تحت االحتالل من دون الدخول في تفاصيل الموقف وحيثياته ، وال يتصورون المشهد في صـورته األخـرى ،                   

 ي وضح النهار، ،أعني لو كانت فتح هي التي فازت في االنتخابات وجاءت حماس تتحداها بالسالح ف
فإما مشفق على حماس من هذه المعـضلة        : هذه الصورة تغيب تماماً عن األذهان ألن المتحدث هنا واحد من اثنين           

التي أرهقتها ويمكن أن تلقي بظالل سيئة على مسيرتها الناصعة في الجهاد والمقاومة ، وإما آخر يتعامل مع فوز                   
 .حه على نحو عاجلحماس كما لو كان خلالً عابراً ينبغي إصال

ينسى المعنيون أن من يخطبون أمام الجماهير ويصفون حماس بأنها مجموعة من اللـصوص والقتلـة هـم مـن                    
المعارضة ، وأن من يخطفون الصبية في الضفة الغربية ويحرقون الوزارات ويحاولون اغتيال رئيس الوزراء هم                

ما اآلخر طارىء عليها ، وعليه بالضرورة أن ال يـشم           من المعارضة ، لكن المصيبة أنهم يرون أنفسهم سلطة في         
 .منها سوى الرائحة لكي ال يتعود ويغدو من الصعب إقصاؤه

وعندما يكون معظم القتلى من طرف الحكومة ، ففي ذلك ما يؤكد حرصها على عدم إراقة الدم األمـر الـذي ال                      
 .يحدث في أي مكان في العالم

، وبين المؤتمر اآلخر لـوزير الداخليـة ثمـة مـشهد            ) نائب العام الفلسطيني  ال(بين المؤتمر الصحفي الذي عقده      
سوريالي ربما لم يستوقف الكثيرين ، ال سيما حين يحّمل األول الثاني مسؤولية االنفالت األمني ، فيما يعلم تمـام                    

على الوزير جلـبهم ، فهـو   سوى على القوى التنفيذية التابعة له ، أما المجرمون الذين قال إن       " يمون"العلم أنه ال    
 700يعلم أن أجهزة أخرى ال سلطة له عليها هي المكلفة بذلك ، وهي ذات األجهزة التي لم تجلب له من سـرقوا                       

 .مليون دوالر كان قد تحدث عنها قبل فوز حماس بأسابيع
لطرفان من أجل تجنـب     لندع قصة التيار االنقالبي في فتح ، والتيار التكفيري في حماس ، فتلك حكاية يستخدمها ا               

التعميم ، لكن واقع الحال هو أن ثمة قرارا مركزيا لحركة فتح وآخر لحركة حماس ، وفي فتح ال خيار لدى التيار                      
الحاكم في الحركة سوى االنقالب على نتائج االنتخابات ، سواء بالقوة وعلى نحو سريع ، أم بالضغط على حماس                   

حكومة قادرة علـى    "ا في جولة قادمة ، والسبيل إلى ذلك هو الضغط لتشكيل            من أجل ترك ثوابتها تمهيداً إلقصائه     
، وهي حكومة ال تعترف بالمبادرة العربية فقط ، بل بشروط الرباعية الدولية أيـضاً ، فيمـا يـرى                " فك الحصار 

وط أن حكومة الوحدة هي تلـك التـي تلبـي الـشر           ) ال فرق (التيار العام في حركة حماس في الداخل والخارج         
 .الفلسطينية ، وبوسع حكومة كهذه أن تفك الحصار في ظل الظرف العربي والدولي القائم

ليست المعضلة بين رأسين ، ولو كانت كذلك لكان الموقف أفضل ، بل بين سلطة أو دولة تملك كل شيء ، وبين                       
ي المئـة مـن مـساحة    حكومة ال تملك من أمرها شيئاً ، اللهم سوى قدر من التفوق العسكري في واحد ونصف ف      

 ، فيما يعتقد أهل السلطة أن ما جرى هـو ، كمـا   67فلسطين ، وستة في المئة من مساحة األراضي المحتلة عام     
 .أشرنا ، خلل عابر سيجري إصالحه على نحو عاجل

 الناصحون من هنا وهناك ال يقولون كيف يمكن حل هذه المعضلة ، اللهم سوى مطالبة حماس بالخروج من اللعبة                  
نأسف ، سنعيدكم إلى الوضع القديم ، بينما ال نسمع أحداً يطالـب الطـرف اآلخـر                 : والقول للناس الذين انتخبوها   

بالموافقة على تشكيل حكومة وحدة بالشروط الفلسطينية ، ألن السبيل الذي يريدون السير فيه قد جرب ، وال بـد                    
 .صفهم أصحاب الحقمن تجريب سبيل آخر يفرض من خالله الفلسطينيون شروطهم بو
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ما جرى يمكن أن يتكرر ، وليعلم البعض أن المعضلة ليست في توزيع الوزارات في حكومة الوحدة ، إذ تنازلت                    
حماس حتى النهاية على هذا الصعيد ، بل في اإلصرار على اعترافها بالشروط الدولية ، وتلك جريمة ال ينبغي أن                    

 .تقترف بحال من األحوال
  29/1/2007الدستور 

  
 

  خطاب يأس .. خطاب عباس في دافوس .72
 داني روبنشتاين 

أمام المشاركين في مؤتمر دافوس االقتـصادي فـي         ) ابو مازن (خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس       
 .نهاية االسبوع كان خطاب يأس اكثر من أي شيء آخر

ل الفرد في السنة في دولة اسرائيل       ودخ.  في المئة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر         79: فقد طرح معطيين  
اننا نقتـرب مـن   : وقال.  دوالر للفرد الواحد800 الف دوالر، فيما هو في مناطق السلطة اقل من      20يقترب من   
 .االنهيار

حصار اقتصادي، دمار للبني التحتية، تقييد لحركة الناس، عشرة االف سجين في اسرائيل، األراضي الفلـسطينية                
 .غرافيةمقسمة إلى جيوب ج

وأعلن انه يسود لدي الجمهور الفلسطيني يأس واحباط يقضيان علـى كـل             . االقتصاد الفلسطيني مستعبد السرائيل   
 .مسعي للسالم

كيف يمكن الخروج من ذلك؟ في دافوس أعلن ابو مازن بانه اذا لم تتمكن االطراف من تـشكيل حكومـة وحـدة                      
وهذا االنذار لحماس   .  سيقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية     وطنية في غضون اسبوعين، أو ثالثة اسابيع، فانه       

 .سبق أن كرره ثالث مرات على االقل في االشهر االخيرة، ولكن شيئا لم يحصل
واآلن، لم يعد هذا يؤثر في خصومه في غزة، الذين صعدوا في اليومين االخيرين من حرب االجهـزة وحولـوا                    

كم المركزي عندما يتفكك في غزة، تحل محله عصابات وميليشيات محلية           إن الح . شوارع غزة إلى ساحات معارك    
 .وقبلية، كما يقول غسان الخطيب، وزير التخطيط السابق في الحكومات الفلسطينية

اقامـة  : في دافوس ايضا كرر خطته السياسية النهاء النزاع       . ال يمكنه عمل الكثير   " ابو مازن "لكن الحقيقة هي أن     
. 194، بما فيها القدس الشرقية وحل مشكلة الالجئين حسب قرار االمـم المتحـدة   1967 حدود   دولة فلسطينية في  

وقال ان كل اتفاق جزئي او خطوة احادية الجانب لن يؤدي إلى شيء، وأن معناه الدخول في نفق ال ندري اذا كان                      
 .له آخر

ة اسرائيل، وبالتأكيـد لـيس فـي        يعرف ابو مازن اليوم أن ليس لديه اي أمل في أن يحصل على ذلك من حكوم               
ولكنه ملزم بان يعلن عن ذلك الن مئة في المئة تقريبا من ابناء شعبه غير مستعدين القل مـن                   . المستقبل القريب 

 .ذلك
. وقد فشلوا .  سنة قاد ابو مازن، وفتح بقيادة ياسر عرفات، المعسكر الفلسطيني إلى المفاوضات السياسية             20قرابة  

 وانـدلعت االنتفاضـة     2000 يزيد على ست سنوات، بعد أن فشل مؤتمر كامب ديفيد عـام              وظهر فشلهم قبل ما   
في أوساط الشعب الفلسطيني هناك كالم كثير عـن         . ومنذ ذلك الحين أصبحت الطريق ممهدة لحكم حماس       . الثانية

بو مازن كان اكثر    ولكن ما اسقط فتح وا    . الفساد والتعفن في نظام عرفات وفتح، وهو االمر الذي أدي إلى سقوطه           
 .من ذلك، لقد كان الفشل السياسي

واذا لم تحصل هذه فسيقع في غزة المزيد مـن المعـارك            . دون انطالقة سياسية على الدرب، فال امل البو مازن        
 .والمزيد من القتلي وبعد كل هدوء مؤقت سيكون انفجار آخر أخطر من سابقه، وسيؤثر ويصل إلى الضفة أيضا

لك وهو يتراكض بين رام اهللا، بين القاهرة وعمان ودمشق، مع صيغ حلول وسط ال تُقبل مـن                  ابو مازن يعرف ذ   
 .هذه هي الخلفية القواله المتكدرة التي تبث االحباط واليأس. االطراف

 "هآرتس"
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 فتح هل تريد الحوار بالفعل؟ .73
 إبراهيم غرايبة

ركتي فتح وحماس، يظهر أن ممثلي فتح في اللقاء بين الحركتين كانوا            السياق الذي جاءت به األزمة األخيرة بين ح       
ينتظرون، وكأنهم على موعد مع أنباء قادمة عن اعتداءات حماس على عناصر من فتح، تبين أن العكس هو الذي                   

هـو  حدث، فقد هاجمت مجموعة من فتح كوادر حماس وقتلت اثنين منهم، وسواء كان الحادث مفتعال أم انفعاليا، ف                 
في خدمة مشروع فتح إلفشال الحوار وإفشال حكومة حماس ومنعها من النجاح، وهذا ليس جديدا فـي األزمـة،                   

 . ولكن الجديد أن فتح تسابق الزمن لتمنع حركة حماس من كسر الحصار
ركون يتصرف قادة فتح وكأنهم يجب أن يحتكروا العالقة مع أوروبا والواليات المتحدة وإسرائيل، وهم بالطبع يـد                

أن مفتاح كسر الحصار، يبدأ بتفاهم حماس مع الغرب، ويجب برأيهم أال يتم ذلك ولو بالحرب األهلية، وهكذا فقـد     
تحولت حركة فتح إلى أكبر قوة حصار على الحكومة الفلسطينية المنتخبة، وأقحمت العملية السياسية فـي عمليـة                  

 تزال فرصة تاريخية وعظيمة جدا لعقد صفقة مـشاركة          ، برغم أنها كانت تملك وال     "علي وعلى إخواني  "انتحارية  
مع حركة حماس، فتحصل على مصداقية وتأييد فلسطيني وشعبي عربي وإسالمي، يعيد ولعقود مستقبلية وهجهـا                
التاريخي وينقذ تجربتها النضالية والسياسية، وتستطيع هي في الوقت نفسه أن تكون قوة حاسمة في كسر الحصار                 

إما الحصول على كعكـة الـسلطة كاملـة أو          : الفلسطينية، بدال من هذا السلوك الذي تلخصه مقولة       وإنقاذ الحالة   
 . تدميرها فال يحصل عليها أحد

تملك حركتا فتح وحماس اليوم فرصة لتحقيق مشروع سياسي عظيم، سيمتد نجاحه من فلسطين إلى الوطن العربي                 
لى مشاركة فاعلة للنخب السياسية التقليدية والحركات اإلسالمية        بأسره، وهو إقامة حياة سياسية ديمقراطية قائمة ع       

الصاعدة، والتي تملك تأييدا شعبيا وانتخابيا، يبدو أن مواجهته بالوسائل السياسية واألمنية السابقة ال تعدو كونهـا                 
 . لعبا في الوقت الضائع

مية، ولكن القيمة العظمى لمشاركتها هي في       ليس لدي أوهام أو أفكار كبيرة حول المشاركة السياسية للحركة اإلسال          
إطالق الديمقراطية السياسية واالجتماعية لتطور المجتمعات خياراتها، وألن المجتمعات ستبقى متوقفة حتى تـصل           
الحركة اإلسالمية إلى الحكم، ولن تقبل بتجاوز هذه المسألة لتشارك بالفعل وبجدية في العملية السياسية متجاهلـة                 

 .  والنخب واشتراطاتها باستبعاد الحركة اإلسالمية ديمقراطيانداء الغرب
ولكن ما الذي سيحدث لو تركت تجربة حماس لتأخذ مداها وتتفاعل مع العملية السياسية واالجتماعية الجارية فـي                  

 فلسطين والمنطقة بعامة؟ 
 سنوات طويلة لحاجـات الـشعب   إن حركة حماس بانغماسها في مقاومة االحتالل ومواجهتها الحقيقية والفعلية منذ          

الفلسطيني المعيشية واليومية، هي أكثر الحركات اإلسالمية في الوطن العربي قـدرة علـى تطـوير المـشاركة                  
السياسية للحركة اإلسالمية نحو مواقف واقعية وناضجة، ألن مسألة العالقة مع الغرب وإسـرائيل وإدارة الحيـاة                 

سبة لها متطلبا كبيرا وملحا، يتوقف عليه مصير الشعب الفلسطيني واألسرى           اليومية للشعب الفلسطيني، تشكل بالن    
والمؤسسات التعليمية والصحية، وبالطبع النجاح السياسي والعملي لحكومتها المنتخبة، وألن فـشلها أيـضا لـيس                

ف الشديد مثال   ليس لدينا لألس  (مجرد تبدل في الالعبين السياسيين، كما يجري في تركيا وإيران على سبيل المثال              
ولكنه سيكون انحسارا اجتماعيا وطبقيا هائال في تركيبة وبنيـة المجتمـع الفلـسطيني              ) عربي على تداول السلطة   

 . وقياداته
وإذا كانت فتح والدول العربية تجد بالفعل مشكلتها مع حماس في مواقفها السياسية، فإنها تستطيع أن تفعل الكثيـر                   

عدتها في الوقت نفسه على تجاوز الحصار واالندماج في العملية السياسية، وبخاصة            لتعدل من مواقفها، ولكن بمسا    
أن حركة حماس ال تبدو أنها تحمل السلم بالعرض، وبالعكس فإنها تبدي اسـتعدادا كبيـرا للتفـاوض والمرونـة                    

اقفها، وأن العالم لـيس  والتغيير في برامجها ومواقفها، ولكنها تدرك وفق المعطيات الراهنة أنه لن يفيدها تعديل مو     
 ". االنتحار"جادا في الحوار معها أو في طلبه تغيير مواقفها، وال يريد منها سوى 
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  29/1/2007مجلة العصر 
 

  الزهار يقابل رابين وبيريز  .74
  علي سعد الموسى

ات بكل فقـر  ) حماس(في لقطة اعتراف نادرة، اعترف وزير الخارجية الفلسطيني عن حركة المقاومة اإلسالمية             
في عددها األخير، ذلك الذي قال فيه إنه التقى في منتـصف عـام              ) كل العرب ( مع صحيفة    - المفاجأة   -حواره  
 مع رئيس وزراء إسرائيل الراحل إسحق رابين وإنه التقى بعدها بأشهر مع شمعون بيريز، قطـب حـزب                   1988

أخذنا بالدهشة إلـى    ) الحمساوي(ألن الوزير   مفاجأة تلجم األفواه وتجمد األحبار في جوف القلم         . العمل اإلسرائيلي 
من اليوم، يصعب علينا تصديق كـالم الـسياسيين         . بعكس ما كنا نعتقده من األجندة المعلنة لكتلته       ) أجندة الباطن (

أتذكر من محمود الزهار كل خطبه العصماء أيام المعارضـة          . رغم أخذهم لنا بالحماس عبر لغة العاطفة الملتهبة       
تخوين والعمالة التي مازال يسوقها عبر الفضائيات منذ أن استلم المنصب في وجه كل خـصومه                وكل عبارات ال  

  .ومناوئيه
   كتوقيت للقاء الزهار مع الثنائي رابين وبيريز؟1988ما الذي يعنيه عام 

 ذاك يعني أوالً، بدايات خروج حماس إلى النور من نواة التشكيل السياسي إلى نبتة حـزب معلـن بكـل الءاتـه                     
مجرد شعار فضائي لقنوات تدعى فقط إلى المؤتمرات الصحفية وتحجب عنـد       ) الالءات(نكتشف أن هذه    . الشهيرة

 كان يشكل ذروة االنتفاضة الفلـسطينية األولـى ألطفـال           1988نكتشف، ثانياً، أن عام     . دخول الكواليس السرية  
بنادق المطاط الصهيونية بصدور مفتوحة دون      الحجارة وهو عام بكل المقاييس واجه فيه الشعب الفلسطيني بأكمله           

 1992 كان يسبق عام مدريد في       1988نكتشف ثالثاً، أن عام     . أن نعلم ولو في األحالم بغرف لقاءات سرية مقفلة        
بسنين طويلة فمازال الزهار وكتائب حماس تـتهم الـسلطة          " 2"وأرسلو  " 1"بأربع سنوات كاملة وأنه يسبق أوسلو       

أنهم بدأوا في هذه التواريخ سلسلة اللقاءات المعلنة مع العدو الصهيوني فيما المفاجأة أن الغـرف                الفلسطينية لليوم   
نكتشف أخيراً أن البون الشاسع بين      . السرية المقفلة ألصحاب الشعارات الحماسية قد بدأت قبل هذه التواريخ بسنين          

حات وبين الهمس، بين خطب اليـوم وواقـع         المبادئ وبين تطبيقاتها، بين األلسن وخطوات األرجل، بين التصري        
  .األمس أكبر بكثير من خياالتنا المحدودة عن األشخاص والرموز

 30/1/2007الوطن السعودية 
 

   وشرارة الحرب اإلقليمية .. األزمة اللبنانية .75
  وحيد عبدالمجيد.  د

ـ      ىصي عل  االنقسام السياسي الذي استع     .  ولكن ليس وحده    ، لبنان يقترب من دائرة الخطر      ى الحل بدأ في التحول إل
  .  يوم الثالثاء الماضـي    )  المعارضة  (  آذار  14  األرض عبر تداعيات اإلضراب العام الذي دعا إليه فريق         ىصدام عل 

 فلـيس مـستبعدا أن تـصبح هـذه           .  داخل حدود لبنان    ،  إذا تصاعد باتجاه مواجهة مسلحة      ، هذا الصدام قد اليبقي   
   .  الخليجى بمثابة الشرارة التي لم تفجر حربا إقليمية قد تمتد من شرق البحر المتوسط إل ، عد بعيدة التي ت ، المواجهة

فالوضع القابل لالنفجار في لبنان يحمل في طياته الشرارة التي قد تفجر هذه الحرب اإلقليمية التي تتراكم دوافعها                  
   .  أن يمتليء بالبارودى الذي أوشك علمنذ شهور كالبركان الذي يستعد ألن يقذف حممه أو البرميل

 ىويبدو االنفجار اللبناني المحتمل أكثر قابلية ألن يكون بمثابة الشرارة لهذه الحرب بالرغم من وجود أزمات أخر                
أسبق وأكثر سخونة مثل أزمتي دارفور والعراق اللتين تنتجان أكبر مقدار من الخـسائر بـين أزمـات الـشرق                    

   . األوسط
 تتعلـق بـضعف عالقتهـا       ىور ليست مؤهلة ألن تكون شرارة حرب إقليمية ألسباب جغرافية وأخر          فأزمة دارف 

   . ىباألزمات الساخنة األخر
 فهذه أزمة تنـشر      .  فهي تؤدي وظيفة احتقانية وليست وظيفة الشرارة التي تشعل النار حولها            ، أما األزمة العراقية  

 فـي   ى السني الذي بدأ يؤثر في بـالد أخـر         -لتوتر المذهبي الشيعي     أولهما ا   :  مستويين ىالتوتر في المنطقة عل   
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  ،  وثانيهما التوتر الناجم عن الغضب المتولد والمتراكم من جراء استمرار االحـتالل األمريكـي للعـراق                 ، المنطقة
   . والربط بينه وبين االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين

 فهما األزمتان األكثـر احتمـاال        . ذلك أزمة البرنامج النووي اإليراني     وك  ،  فهي من صنف آخر     . أما األزمة اللبنانية  
  ،  كثير من المـراقبين األمـريكيين  ى بالرغم من وجود ميل لد ،  شرارة الحرب في المنطقة ىألن تتحول إحداهما إل   

 في الوقـت   ،  وكان هناك .  صدام عسكريى التقليل من خطر تحول الصراع بين واشنطن وطهران إل   ى إل  ، وغيرهم
 حد أن رئيس الوزراء فؤاد      ى استبعاد انفجار الوضع في لبنان إل      ى ميل مماثل قبل أحداث الثالثاء الماضي إل        ، نفسه

   .  يناير الماضي الحديث عن هذا االنفجار بأنه تهويل 17 السنيورة شخصيا وصف في
يرانية واللبنانية المصدر األكثر احتمـاال لحـرب         اليحول دون اعتبار األزمتين اإل      ،  هنا وهناك   ، غير أن هذا الميل   

 استبعاد تحول دراماتيكي سريع في أزمة البرنامج النووي اإليراني يجعلهـا            ى ففي مقابل مؤشرات تدفع إل      . إقليمية
ريكية  فاألستراتيجية األم   .  أن هذا االحتمال قد اليكون بعيدا بأي حال        ى توجد دالئل عل    ، الشرارة التي تشعل المنطقة   

 بما يحفظ    ،  خلق وضع تستطيع واشنطن في ظله أن تخرج من المستنقع الذي غرقت فيه             ىالجديدة للعراق تهدف إل   
   .  لكي تركز اهتمامها في المواجهة ضد إيران ، ماء وجهها

م في  ويعرف المحافظون الجدد الراغبون في حسم الصراع ضد إيران قبل انتهاء إدارة بوش الثانية أن وجود قواته                
   .  في هذا الصراع ،  بدال من أن يكون نقطة قوة ،  النحو الراهن أصبح نقطة ضعفىالعراق عل

 تصعيد الصراع في اتجاه صدام      ى إيران أشد قسوة بما قد يقود إل       ىولذلك لن يكون في إمكانهم ممارسة ضغوط عل       
   . عسكري بدون إعادة ترتيب الوضع في العراق

 ويبدو أن هذا     . كي غير الفاعل في العراق اآلن هو العائق األهم أمام مثل ذلك التصاعد            وربما يكون الوجود األمري   
 الذي تحدث أكثر من مرة عن التورط األمريكـي فـي العـراق               ، هو ما يعول عليه الرئيس اإليراني أحمدي نجاد       

 ولـذلك    . ة الحرب يتخبطون في الوحل     دعا  (   إن  ،  مجددا قبل أيام    ،  وقال  .  بالده ىباعتباره عقبة أمام شن عدوان عل     
   ). استبعد أن يتهور السياسيون األمريكيون ويدخلوا في حرب جديدة بالمنطقة

 ى ومثلما يؤدي نجاحها إل     .  سواء نجحت استراتيجية بوش الجديدة أو لم تنجح         ،  األبد ىولكن هذا التخبط لن يستمر إل     
 وضـع إدارة بـوش فـي    ى فقد يقود فشلها إل ، ي التوجه نحو إيرانالخروج من الوحل الذي أشار إليه نجاد وبالتال       

 العمل من أجل إخضاع إيران بأي ثمن وإال فقدت واشنطن مكانتهـا وهيبتهـا وبـدأ                 ىمأزق أكبر ربما يدفعها إل    
   .  قمة النظام العالميىتدحرجها من عل

 أمـا احتمـال أن       . قد اليكون بعيدا جدا    اإليراني نحو صدام عسكري      - يبدو أن تطور الصراع األمريكي        ، وهكذا
 ليس قليال جدا ألن حلفاء إيـران لـن           ،  بدوره  ، يكون هذا الصدام هو الشرارة التي قد تشعل النار في المنطقة فهو           

   .  أو بعيدها ، يقفوا متفرجين وهم يدركون أن الدائرة قد دارت عليهم معها
اللبناني الذي قد يكون أسبق من تصاعد أزمة البرنـامج النـووي            وال يختلف األمر كثيرا في حال انفجار الوضع         

 سـيكون احتمـال      ،  مواجهة مسلحة  ى إل  ،  الذي بدأ في التصاعد منذ الثالثاء الماضي        ،  فإذا تحول الصدام    . اإليراني
   .  لبنانى فلن تسمح إسرائيل بانتصار حزب اهللا وهيمنته عل . اجتياح القوات اإلسرائيلية أراضي لبنان كبيرا

 ألن   ،  إيران ترك حزب اهللا لمصيره في حرب ستكون شديدة االختالف عن حرب يوليو الماضـي               ىوسيصعب عل 
 وقد توقع الرئيس اإليراني أن تشن إسـرائيل حربـا            . إسرائيل تستعد لها من اآلن باعتبارها حرب حياة أو موت         

 إن إسرائيل    ،  إيران ىلل فيه من احتمال حرب أمريكية عل       في الخطاب نفسه الذي ق      ،  وقال  .  لبنان ى قريبة عل  ىأخر
   .  لبنان تعويضا عن هزيمتها في الصيف الماضيىتستعد للحرب عل

 فإذا تدخلت إيران في هذه الحالـة         . غير أن هذا االستعداد اإلسرائيلي يأتي ضمن سيناريو انفجار الوضع في لبنان           
   . حرب اإلقليمية قد بدأت ستكون ال ، بشكل مباشر لمساندة حزب اهللا

مصلحة الكـل فـي   (   أن منىويتبين اآلن أن السنيورة لم يكن مصيبا عندما استبعد انفجار الوضع في لبنان بدعو     
 في لحظة يشتد فيها التباعد بين الفـريقين          ،  فكان حديثه هذا وعظيا أكثر منه سياسي        ).  كلمة سواء  ىلبنان العودة إل  

   .  ويزداد معه ابتعادهما عن الكلمة السواء التي نصح بها ، المتصارعين في لبنان
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  مادام لدي فريق    ،  تصعيد غير محسوب   ى آذار إل   8  والحاصل أن االنفجار اللبناني لن يكون بعيدا حال اتجاه فريق         
ل فـي    تناز ى احتواء األزمة دون تقديم أي تنازل قد يدفع الفريق اآلخر إل           ى آذار رهان غير محسوب أيضا عل       14 

  .   فال كلمة سواء يمكن الوصول إليها بدون تنازالت متبادلة اليبدو أي منها واردا في األفق القريب . مقابله
  30/1/2007األهرام المصرية 

  
 حماس وحصاد عام في السلطة   .76

 محمد خالد األزعر  
 بادرت قوى كثيرة، معنية 25/1/2006فور تزكية الناخبين لحركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية يوم 

بما بعد هذه النتيجة، بوضع شروط تعجيزية يفترض أن تلتزم بها هذه الحركة وهي بصدد تشكيل حكومة السلطة 
حدث ذلك من جانب إسرائيل والرباعية الدولية وبعض العرب . ألجل قبول التعامل معها واالنفتاح عليها
وهكذا بدا األمر أقرب إلى مفهوم . فية التي تفضل بها هذا التشكيلوالفلسطينيين حتى قبل أن تُعلن حماس الكي

 . الحرب االستباقية ولكن بطبيعة سياسية ظاهرة هذه المرة 
هذا ما يفهم من عرضها المبكر بتأليف حكومة . ويبدو أن حماس أخذت هذه اإلشارة التهديدية بالجدية الالزمة

لجديد،رغم أهليتها لالنفراد بمؤسسة الحكومة بال شركاء قد وحدة وطنية مع آخرين فى المجلس التشريعي ا
لكن معرفتها بحجم معسكر المتربصين بها والمصدومين بمكانتها الجديدة . يناكفونها ويزعجون برامجها وسياساتها

 . في الداخل والخارج، جعلها تُِقدم على هذا الخيار النادر
هناك ما يؤكد أن بقية شركائها في النظام قد أرقهم . عرفةعلى أن حماس لم تكن وحدها المهجوسة بهذه الم

الهاجس ذاته، ولذا فإنهم استقبلوا دعوتها بمزاج راوح بين الفتور والتبلد والرفض ألسباب يمكن تخطيها لو صدقت 
 وكان التصور الذي حفز معظم هؤالء أنه ال حكمة في التحالف مع حركٍة لن تصمد حكومتها طويالً أمام.النيات

قصيرة (وأن األسلم لهم أن يكتفوا بمراقبة تجربتها . خصوم يكيدون لها في الداخل وأعداء يقاطعونها في الخارج
 . عن بعد، بدالً من حرق أصابعهم معها) العمر

وألن موازين القوى كانت، ولعلها ما . في ضوء هذه البيئة والمواقف الضاغطة شكلت حماس حكومة السلطة
كيف ال .  لغير صالح حماس وحكومتها، فقد قيل أن هذه التجربة لن تعمر أكثر من ثالثة أشهرزالت، مختلة بشدة

 : وقد زج خصوم هذه الحكومة وأعداؤها بكل أسلحتهم وعتادهم في الحرب
المقاطعة المالية واالقتصادية والسياسية؛ التضييق القانوني وسحب االختصاصات إلى مؤسسات أخرى تشبه 

ية؛ عدم تقيد األجهزة البيروقراطية واألمنية بالتوجيهات الحكومية ؛ الحمالت اإلعالمية الدعائية الحكومة المواز
المضادة للحكومة بل والتهكم عليها؛ استثارة قطاعات وظيفية لالحتجاج على الحكومة بصفتها مسؤولة عن حجب 

ا ونحوه إلى جانب الضغوط هذ ..الرواتب والمخصصات؛إشاعة الفوضى والفلتان األمني بوتيرة متصاعدة
واالعتداءات المسلحة الدموية التي طالت كل شيء فلسطيني وتكفلت بها إسرائيل بغطاء خارجي أميركي 

 . وأوروبي
هذا أو . 2006 تحت وطأة هذا الهجوم متعدد المحاور قبل نهاية ربيع "حكومة حماس"نقول، كان التوقع أن تنهار 

االعتراف بإسرائيل وباالتفاقات الفلسطينية اإلسرائيلية السابقة ونبذ : "تمع الدوليالمج"تستسلم هذه الحكومة لشروط 
ومع أن أحداثاً جساماً وقعت . لكن الحكومة لم تسقط ولم تخضع لهذه الشروط)!. المقاومة المسلحة(اإلرهاب 

ها بالتي هي أسوأ، بالجوار في غضون هذا العام، إال أن جدل صعود حكومة حماس ومحاوالت إسقاطها أو إفشال
 . ظل منافساً لما عداه كالحرب اإلسرائيلية على لبنان وتعقد المسألة العراقية

ونحسب أن الذي امتحن خالل هذا العام ليس فقط مستوى مهنية حماس و قدرتها على الحكم والسياسة في أجواء 
طبق، وصدقية دعوى الديمقراطية مأزومة، وإنما امتحنت أيضاً طاقة الشعب الفلسطيني على تحمل الحصار الم

 . لدى كل المنشغلين بالشأن الفلسطيني وبخاصة على الصعيد الدولي
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 ومستوى انصياع النظام العربي للضغوط األميركية واألوروبية، ومرادات المانحين الدوليين الحقيقية من وراء 
شبعت هذه االختبارات تحرياً على مدار ومن قراءة الواقع واألدبيات التي أ. دعمهم للسلطة الفلسطينية وشعبها

 : العام، نجتهد بالتالي 
اذ لم تتهيأ لهذه . يجترئ على اإلنصاف من يدفع بأن حماس فشلت تماما في إدارة هموم النظام الفلسطيني: أوال

ين الداخلي الحركة وال لحكومتها البيئة المواتية وال الموارد المناسبة كي يقال إنهما نجحا أو اخفقا على الصعيد
ولعل غير حماس في غير ظروفها االستثنائية ما كان له أن يفلح في موقعه فيما لو قدر له الوقوع في .والخارجي

 . أحابيل ما وقعت فيه هذه الحركة
لكن ذلك ال يكفي . حماس، كاآلخرين،فوجئت بثقة الناخبين الفائضة والمسؤولية الملقاة عليها على حين غرة: ثانياً

فمن يخض االنتخابات عليه أن يتوقع الظفر . لتلعثمها الواضح في الوفاء باستحقاقات هذه المسؤوليةكذريعة 
 لتذليل ما يواجهه من صعوبات، محمال شعبه "أدوات تجريبية"ويتأهب مسبقا لتداعياته، ال أن يهرول الحقا الى 

 . أعباء كبيرة
وهى نازلت مناوئيها الكثيرين .. كل ما أوتيت من وسيلةحاولت حماس توكيد أهليتها للمكانة الجديدة ب: ثالثاً

واألقوياء على أكثر من جبهة،األمر الذي أنهكها وربما يكون أجبرها على االنصراف عن مسار المقاومة 
وألنها لم تقبل على عالتها شريكاً كامالً على مسار التسوية السياسية، فانها بدت بعيدة عن المقاومة .المسلحة

 . األمر الذى ربما أضر صورتها وشعبيتها.  معاًوالمفاوضة
رغم وطأة الحصار الذي ضرب على حماس وشعبها، لم يفقد سواد الفلسطينيين ثقتهم في ان حماس : رابعاً

وجراء الحصار، انفضحت . وحكومتها ليسا المسؤولين مباشرة عن تجويعهم وأن المقصود هو تركيعهم سياسياً
تصادي للسلطة وأطلت دعوات البحث عن أسباب هذه االعتمادية المفرطة على عورات الوضع المالي واالق

 . المانحين الدوليين وكيفية درء مخاطرها
فقد كانت هذه . ال صحة لإلدعاء بأن منهجية حماس وبرنامجها الحكومي ثبطا عملية التسوية الفلسطينية: خامساً

محمود عباس الموصوف باالعتدال والمرونة قبل تشكيل العملية متعثرة أصال، كما مر عام بكامله على رئاسة 
ومن ثم، ال مسوغات معقولة للزعم بأن إسرائيل كانت بصدد تشغيل . حكومة حماس ولم تتحرك التسوية قيد أنملة

 . مفاوضات جادة مع الطرف الفلسطيني فيما لو أصغت هذه الحكومة للشروط متعددة المصادر
 عبر االستفتاء أو االنتخابات المبكرة لن يشفي الحالة "2006انتخابات "ئج استئناف البعض ضد نتا: سادساً

فاالختراقات القانونية واألخطاء السياسية المترتبة على هكذا . الفلسطينية المأزومة، بل ربما كان العكس هو األصح
وال توجد ضمانة يقينية بأن . طرق التفافية، قد تفاقم الوضع الفلسطيني إلي هاوية االقتتال الداخلي غير المنضبط

 . إزاحة حماس سيتلوها انتعاش قضية التسوية
وعليه، يبقى خيار الوحدة الوطنية أكثر مأمونية للسلم األهلي داخلياً وتمتين البيت الفلسطيني في مواجهة االستقواء 

 . اإلسرائيلي خارجياً
  30/01/2007البيان اإلماراتية 

    
  لفتنةمصارحة ضرورية قبل اندالع ا .77

  فهمي هويدي
ما كان لمؤتمر التقريب بين المذاهب أن ينعقد هذه المرة من دون أن يعكس حالة االستياء والغضب الـسائدة فـي                     

 ليحل محلـه عنـوان آخـر هـو          "التقريب"العالم العربي واإلسالمي، األمر الذي اقتضى أن ينحى مؤقتا عنوان           
  . "المصارحة"

، ) يناير الحـالي   22 إلى   20في الفترة من    (ي شهدته الدوحة، العاصمة القطرية      ذلك حدث قبل أيام في المؤتمر الذ      
وجاء مختلفا تماما عن كل مؤتمرات التقريب بين المذاهب السابقة، التي تجددت فكرتها ألسباب مفهومة في أعقاب                 

ت التـي جـاوزت     وإذ أتيح لي أن أشارك في بعض تلك المؤتمرا        ). 1979عام  (قيام الثورة اإلسالمية في إيران      
العشرين، عقد أغلبها في طهران، فقد الحظت أنها جميعاً كانت تتحدث عن مواضع االتفاق بين أهل السنّة والشيعة                  
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وظل الحوار فيها نظريا، حيث لم تكن هناك فرصة كافية الختبار العالقات            . اإلمامية، وغلب عليها طابع المجاملة    
اً فال مفر من االعتراف بأننا لم نلتفت كثيرا أو لم ننتبه إلى متابعة              وحتى أكون صريح  . بين الطرفين على األرض   

من جانبي كنت أحد الذين قّدروا أن الثورة في إيران تحتاج إلى وقت لتثبيـت               . الممارسات التي تجرى في الواقع    
ة لم تكـن لهـم      كما أنها محاطة بمكائد كثيرة خصوصاً من جانب الواليات المتحدة وإسرائيل، وأن الشيع            . أقدامها

. دولة منذ حوالى عشرة قرون، وهو ما يدعونا ألن نفهم اندفاع بعضهم إلقامة دولتهم واإلعالء من شأن مـذهبهم                  
في الوقت ذاته فإنني لم أخف تعاطفا معهم في العالم العربي بوجه أخص، لما تعرضوا له من مظلومية في بعض                    

 إضافة إلى استيائي من حمالت التكفير الهوجاء التي تعرضوا          .األقطار، التي غيب أكثرها حقوق أهل السنة أيضا       
  . لها من قبل غالة السلفيين

في تلك المرحلة كان يزورني كلما ذهبت الى طهران نفر من ممثلي أهل السنّة، معبرين عن الشكوى من بعض ما                
فليس بينهم وزير وال    )  مليونا 72  مليونا من بين   14حوالى  (يعانون منه، قائلين مثالً انه رغم عددهم الكبير نسبيا          

كما أنه لم يسمح بإقامة مسجد لهم في طهران التي يعيش فيها أكثر من مليون مـن أهـل                   . سفير وال حتى محافظ   
وكنت أدعوهم إلى الصبر واإلعذار أمالً في تحسين        . السنّة، رغم أنهم اشتروا أرضاً لهذا الغرض في بداية الثورة         

و ما تحقق فعال بصورة نسبية، خصوصا في ظل حكومة اإلصالحيين، حيث يتاح لهـم               وه. أحوالهم في المستقبل  
اآلن أن يمارسوا حقوقهم المدنية جميعها بال تمييز، وإن ظل تمثيلهم محدودا في أجهزة السلطة ومؤسسات الدولـة                  

  ).  في مجلس الشورى300 مقعدا من بين 20لهم (
 تملك قرارها وتعتز بإسالمها، ومكبرا تحديها للهيمنـة األميركيـة           ألنني ظللت مقدرا موقف إيران كدولة مستقلة      

وعداءها إلسرائيل ومساندتها للشعب الفلسطيني، فقد ظللت طول الوقت مؤثرا التعاطي مع الشق المآلن من الكوب                
ما ما أنني   ولم يخطر على بالي يو    . كما أنني ظللت أتعامل مع إيران الدولة وليس إيران الطائفة         . وليس شقه الفارغ  

سني المذهب يتعامل مع مجتمع من الشيعة، حتى قلت للدكتور إبراهيم الجعفري رئيس وزراء العراق السابق حين                 
  . لقد ذكرتمونا بأننا سنّة: لقيته ذات مرة في الكويت

ـ         . األمر اختلف بصورة نسبية في السنوات الخمس األخيرة        ن من ناحية ارتفعت أسهم المحافظين، الذين شـددوا م
جناحهم القوي في قم اعترض بشدة على ترشيح واحد من أهـل الـسنّة لعـضوية    (قبضتهم على الدولة في إيران      

من ناحية ثانية سقط النظام البعثي فـي العـراق، وتحولـت         ). رئاسة مجلس الشورى، ونجحوا في فرض إرادتهم      
حة العراقية، األمر الذي أنعش غالتهم      الجماعات الشيعية ذات الصالت القوية مع إيران إلى العب أساسي في السا           

وهو ما تزامن مع انهيار النظام العربي، وغياب أي دور عربي مؤثر في             . وأحيا طموحاتهم على مختلف األصعدة    
  . المنطقة

إيران استشعرت اطمئنانا استراتيجيا بعد سقوط نظام طالبـان وصـدام حـسين،             . في الفراغ العربي تمدد الجميع    
وإطالق العنـان   )  كيلومترا 1350بين البلدين حدود مشتركة بطول      (الوضع المستجد في العراق     وسعت إلى تثبيت    

وكان الجو مواتيا تماما ألنـشطة      . لنفوذها من خالل التواصل مع كل الفئات، والجماعات الشيعية في المقدمة منها           
فقط لصالح المذهب وأهلـه، وإنمـا    غالة الشيعة، الذين اعتبروا أنهم بصدد فرصة تاريخية ينبغي أن تستثمر ليس             

  . أيضا لتصفية حسابات التاريخ ومراراته
مثلما هي  . فلديهم غالة ومعتدلون  . أشدد على وصف هؤالء بالغالة، ألن الشيعة في إيران وفي غيرها ليسوا سواء            

وإن ظـل  . اقالحال عند أهل السنة أيضا، الذين كان لغالتهم ممارساتهم الغبية والمشينة ضد الـشيعة فـي العـر     
جماعـة   -اآلخرون في الموقف األقوى، ألن الهم األساسي للجماعات السنية هو مقاومة االحتالل، وقلـة مـنهم                 

 "اإلمارة اإلسالمية " هي التي أعلنت حربها على الشيعة، بل على السنة الذين يعارضون مشروع              -القاعدة تحديدا   
  . الذي شغلوا بإقامته

ألنهم مؤيدون من قبل جهاز     :  الشيعية في الموقف األقوى، فردي المباشر على ذلك هو         إذا سألتني لماذا الجماعات   
ثم انهم مـدعومون بدرجـة أو بـأخرى مـن جانـب إيـران               . األمن والشرطة والجيش، وبيدهم السلطة والمال     

، فإننا لم نـسمع     وحتى أكون أكثر دقة فإن إيران الدولة والمراجع، إذا لم تكن مساندة لتلك الجماعات             . واألميركيين
لها صوتا يعلن استنكار وإدانة ممارساتهم، األمر الذي يسوغ لنا أن نستعيد في هذه الحالة المثل القائل بأن السكوت                   
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صحيح أن مرشد الثورة اإليرانية السيد علي خامنئي عبر مؤخرا عن استنكاره لما يحـدث فـي                 . عالمة الرضى 
 شأنه إثارة الفتنة بين السنة والشيعة، وتحذيره من المخططات الخبيثة           العراق من اقتتال أهلي، ورفضه لكل ما من       

التي تستهدف الوقيعة بين أكبر جماعتين في العالم اإلسالمي، إال أن نداءاته التي جاءت بعـد فـوات األوان لـم                     
  . يستجب لها في الواقع، وظل الطرح المذهبي يزداد قوة حينا بعد حين

فقد تواترت اإلشارات التي تحدثت عن      . عا جديدا يتشكل على نحو مثير للقلق ومستفز       على األرض بدا أن ثمة واق     
تزايد النفوذ اإليراني في العراق، إلى حد أن بعض الجماعات في الجنوب أصبحت تعتمد اللغـة الفارسـية فـي                    

هـل الـسنة،   وتبين أن هناك تصفيات جسدية مستمرة للشخصيات البارزة من أ   ). في البصرة خصوصا  (معامالتها  
دعوتـه إلـى    ) السيد عبد العزيز الحكيم   (وبعدما أطلق أحد قادة الشيعة      . وفي مقدمتهم أساتذة الجامعات والمهنيون    

إقامة فيدرالية تضم تسع محافظات في الجنوب تتركز فيها الثروة النفطية، نشطت حركة تهجير أهل السنة من تلك                  
وفـي بغـداد    . ر السنية والشيعية، لتكون خالصة للشيعة دون غيرهم       المحافظات التي تتداخل فيها العوائل والعشائ     

 شـرق   "تطهيـر "تدور اآلن معركة لتهجير أهل السنة من أحيائها الغربية بعدما نجحت جهود جيش المهدي فـي                 
وذهبت الممارسات إلى أبعد من حدود العراق حيث أصبحت المجامع والدوائر السنية تتحـدث              . العراق من السنة  

 مكثف للتبشير بالمذهب الشيعي في مختلف أنحاء العالم العربي واإلسالمي، من جزر القمر إلى تـونس                 عن جهد 
  . إضافة إلى أقطار القارة اإلفريقية ومختلف البالد اآلسيوية. والجزائر

اجع لم يكن بوسع أحد أن يحدد بالضبط الجهة أو الجهات التي تقف وراء تلك األنشطة، ألن الجهات مختلفة والمر                  
ولكن الحاصل أن هذه الممارسات اتهمت إيـران والـشيعة علـى إطالقهـم              . متعددون في داخل إيران وخارجها    

ثم جاءت واقعة إعدام الرئيس الـسابق صـدام         . بالمسؤولية عنها، األمر الذي أثار حساسية وقلق دوائر أهل السنة         
ل شيعي عمم الغضب والحساسية على العـالم        حسين صبيحة يوم عيد األضحى، التي حّولها بعض الغالة إلى احتفا          

فبعد أن كان االستياء محصورا في دوائر معينة، فإن عملية اإلعدام نقلته إلى الشارع، ومن ثم                . العربي واإلسالمي 
فإن االشتباك الحاصل بين الطرفين داخل العراق، أصبح حالة عربية وإسالمية أسوأ ما فيها ليس فقط أنها تـشعل                   

طائفية في المنطقة، ولكن أيضا أنها تصرفنا عن المعركة الكبرى ضد الهيمنة األميركية والتـوحش               نار الحرب ال  
  . اإلسرائيلي، لتلقي بنا في أتون فتنة كبرى بين الشيعة والسنّة

شاءت المقادير أن ينعقد مؤتمر الدوحة في هذه األجواء الملبدة بالغيوم، وأن يدخل المشاركون قاعة المؤتمر وهـم                  
قادمين من  ) 200حوالى  (كان المشاركون في المؤتمر     . كون أنهم يمشون على أرض مليئة باأللغام واألشواك       مدر
الشيعة جاؤوا مـن إيـران      .  دولة عربية وإسالمية، أغلبهم من أهل السنة الذين قدموا حاملين الهم الثقيل معهم             44

 إباضية عمان، ووفد آخر جاء ممـثال لزيديـة          ولبنان والعراق والبحرين، وكان إلى جوار هؤالء وهؤالء وفد من         
  . اليمن

لكـن الـشيخ يوسـف      . في الجلسة األولى ألقيت كلمات اقتربت من الموضوع ولم تدخل في منطقتـه الحـساسة              
إنـه ال   : القرضاوي حين تحدث فإنه فتح الجرح، وانتقد قائمة الممارسات التي أثارت غضب أهل الـسنّة، قـائال                

وحين فتح الملف فإنه أثار القضايا التي أشرت إليها قبل قليـل، وأضـاف              . ون مصارحة جدوى من التقريب من د    
إليها انتقاده لقيام بعض األطراف الشيعية بطباعة وتوزيع كتب تسب الصحابة، وتستدعي معارك التاريخ لتجـددها                

هـل الـسنة فيـه علـى        وما إن فتح الباب على هذا النحو حتى استولى المشهد العراقي ومحنة أ            . في هذا الزمان  
. المؤتمر، واشترك في حملة النقد والمصارحة علماء آخرون، من مصر والسودان وسوريا ولبنان والمغرب وقطر              

وكان طبيعيا أن يتحدث علماء الشيعة الذين فوجئوا بالعاصفة، فمنهم من نفى بعض المعلومات ودعا إلى التحقيـق                  
مات أخرى واعتبر أنها تنسب إلى غالة الـشيعة، الـذين لهـم             في مدى صحتها، ومنهم من استنكر مواقف ومعلو       

ولكن أهم إنجاز حـدث أن المـصارحة تمـت، وأن           . حماقاتهم التي ال تختلف كثيرا عن حماقات غالة أهل السنة         
  . رسالة الغضب وصلت إلى العنوان الصحيح

لدم المسلم واستنكار الجرائم التي     إذ نص على حرمة ا    . البيان الذي صدر عن المؤتمر جاء معبراً عن هذه األجواء         
ودعا إلى الوقوف صفا واحدا أمام العدوان الذي تتعرض له األمة، وكان            . ترتكب على الهوية المذهبية في العراق     

ذلك اقتراحا إيرانيا فهم منه أن طهران تتطلع إلى وقوف المسلمين إلى جانبها في حالة تعرضها للعدوان العسكري                  



  

  

 

  

  |          39ص          |         617: العدد         |         30/1/2007 ثالثاءال: التاريخ         |

إن المسلمين يجب أن يحتشدوا فـي       : قف الذي عبر عنه الشيخ القرضاوي بوضوح، حين قال        وهو المو . األميركي
. مواجهة أي عدوان تتعرض له األمة، سواء كان أميركياً موجهاً إلى إيران، أو إسرائيلياً موجهاً ضـد فلـسطين                  

رسول اهللا وصـحابته،  رفض كل تطاول أو إساءة إلى آل بيت         : األولى: توافق الطرفان أيضا على نقطتين مهمتين     
ضرورة احترام حدود كل طرف وعدم السماح بالتبشير لمذهب الشيعة فـي            : والثانية. واحترام مقدسات كل طرف   

  . بالد السنة أو العكس
حين قرأت في التوصيات دعوة إلى تشكيل مجمع في قطر يضم علماء المذاهب المختلفة يعـزز فكـرة التقريـب                    

أين األزهر الذي خرجت منه فـي األربعينيـات فكـرة           : ساءلت بيني وبين نفسي   ويرصد معوقاتها وخروقاتها، ت   
  التقريب؟ 
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