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   التهدئة وإطالق نار على موكب هنيةمقتل عضو في القسام بعد سريان .1

باصي برصاص وحسين الش سقط عضو كتائب القسام: غزة فتحي صّباحفي  31/1/2007الحياة أفاد مراسل 
تح وحماس التي دخلت حيز التنفيذ عند الثالثة مسلحين في مدينة خان يونس في أول خرق للتهدئة بين حركتي ف

في عربت مصادر أو.  لالشتباكات الدامية منذ مساء الخميس الماضي36 الضحية رقم ، ليكونمن فجر أمس
عن خشيتها من تكرار وقوع عمليات اغتيال مشابهة، بغية افشال االتفاق وانهاء حال التهدئة التي بدأت حماس 

  آخرباصي خرقوقتل الش وسبق .ثاء الثال-ثنين  توقيع االتفاق عند منتصف ليل اإلتسود في القطاع في أعقاب
مس عندما وقعت اشتباكات بين مسلحين من حركتي فتح وحماس في أكثر أالتفاق في الساعات االولى من صباح ل

لحين من وقالت مصادر في حركة حماس ان مس .لم تسفر عن سقوط ضحايا، إال أنها من منطقة في مدينة غزة
حركة فتح اطلقوا النار على موكب رئيس الوزراء اسماعيل هنية الذي كان برفقته وزير الداخلية سعيد صيام في 

  .ثاء وان احداً لم يصب بأذى الثال-ثنين مكان قريب من منزل هنية في مخيم الشاطئ بمدينة غزة ليل اإل
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 رضوان المتحدث باسم حركة حماس قادة       طالب إسماعيل من جهته    :غزةمن   30/1/2007قدس برس   وأضافت  
باصي جاءت أثناء عقـد االجتمـاع بـين         ومل على لجم عناصرها المتطرفة، وأوضح أن عملية قتل الش         بالعفتح  

  .حركتي حماس وفتح برعاية الوفد المصري لمناقشة تطبيق االتفاق
اصي شوب تم استهداف الهنأ :ان إلى قول شهود عيألفت حدادنقالً عن مراسلته  30/1/2007 48عربوأشار موقع 

  . يعمل ضابطاً في الشرطة البحرية برتبة نقيبهبرصاصة في رأسه، موضحين أن
 قرب  قتلالشوباصيأن  :عالء المشهراوينقالً عن مراسلها غزة من  31/1/2007القدس الفلسطينية وأوضحت 

 حماس ما أسماه التيار  مصدر فيلوحّم . بمنطقة قيزان النجار بخان يونس17قوة مسجد النور مقابل مقر ال
  . المسؤولية عن قتله من عائلة النجاراالنقالبي في حركة فتح وأفراداً

 متأثراً بجراح أصيب بها الليلة قبل مسأأمن الرئاسة توفي من  17 عاطف عبد العال النجار أحد أفراد القوة وكان
دما اقتحم عدد من أفراد القوة التنفيذية موقع وأكد مصدر أمني أن النجار، أصيب بجروح خطيرة، عن. الماضية

  .الكرمة جنوب خان يونس، وأطلقوا النار على العناصر المتواجدة فيه
قوة الن أ قال مسؤولون :نضال المغربينقالً عن مراسلها غزة من  31/1/2007رويترز من جهة أخرى أوردت 

وقال سميح  .بين حركتي حماس وفتحتفاق اال بموجب  الرهائن، الثالثاء، تبادلتايمن الوقائاألقوة ة ولتنفيذيا
 من رهائن فتح أفرج عنهم 18 من رهائن حماس و20ن ما مجموعه  أالمدهون القيادي في كتائب شهداء االقصى

  ."اكتملت عملية تسليم الرهائن ":ضاف المدهون قولهأو .خالل بضع ساعات
  

  إعادة صياغة المؤسسة األمنية ديؤيو.. لتفاهمهنية يهدد برفع الغطاء عن أي مخترق ل .2
 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية تجاه اتفاق وقف إطالق النـار،                 :غزة

وقـال   .ورفع الغطاء عن أي فرد أو شخص يخترق التفاهمات وال يلتزم بتطبيقها تحت أي مبرر أو ظرف كـان                  
علينا أن نستعد لمشوارنا كشعب ومشوار التحرير واستعادة األرض         : "بغزةهنية في مؤتمر صحفي، عقده الثالثاء       

وأعرب عن أمله فـي تواصـل       ". المغتصبة والقدس السليبة واألسرى والالجئون المشردون في المنافي والشتات        
سـسة  وأكد هنية، أنه يؤيد الدعوة إلى إعادة صـياغة المؤ         . الهدوء، الستئناف الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة      

نريد "األمنية، على أسس منطلقة من رؤية فلسطينية بحتة بعيدة عن الحزبية والمحاصصات والتقسيمات، وأضاف               
أجهزة أمنية تنطلق من رؤيتنا الفلسطينية تحافظ على بعد قضيتنا الوطني وتخدم الوطن والمواطن وتحمي أمنـه،                 

ناخ المالئم والمناسب إلنجاحها سواء موضوع جيش       وأي خطوة في هذا االتجاه سندعمها ونشجعها وسنوفر لها الم         
  ".وطني مؤسسة أمنية تحت أي مسمى المهم أن تكون  لكل أبناء الشعب دون أن تقتصر على هذا الفصيل أو ذاك

  30/1/2007قدس برس
  

 القوة التنفيذية غير شرعية وعملية ايالت ال تفيدنا: عباس بعد اجتماعه مع مبارك .3
 في  األساسي أكد الرئيس محمود عباس إن مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية هي المسعى              : صالح جمعة  -القاهرة  

 لم تكلل مساعي تشكيل هذه الحكومة بالنجاح فانه سيدعو الى اجراء انتخابـات تـشريعية                إذاالوقت الحاضر وانه    
ية بأنهـا غيـر     ووصف في مؤتمر صحفي عقب إجتماعه أمس مع الرئيس المصري القوة التنفيذ            .ورئاسية مبكرة 

شرعية وغير قانونية ولم يصدر أي قانون بشأنها، مشيرا الى أنه وافق على تفرغ عدد من الكـوادر العـسكرية                    
وردا على سؤال حول     .لوزير الداخلية على أن تكون منتشرة في االجهزة االمنية وليس جهازا امنيا مستقال واحدا             

ان : فة االجهزة االمنية لضبط الشارع والفلتان االمني، قال الرئيس        امكانية سماحه لوزيرا لداخلية بالسيطرة على كا      
الدفاع المـدني والـشرطة واالمـن       : وزير الداخلية الحالي بأمرته وتحت سيطرته طبقا للقانون ثالثة أجهزة، هي          

لدولـة  الوقائي، بينما االجهزة االخرى وهي المخابرات وحرس الرئاسة واالمن الوطنى، فهي أجهزة تتبع لرئيس ا              
وردا على سؤال عما اذا كان هناك خطوات محـددة          . مباشرة وذلك معمول به قبل تشكيل حماس للحكومة الحالية        

لدفع العملية السياسية مثل عقد لقاء بينه وبين خالد مشعل، قال عباس ان المسألة ليست في مجرد لقاء مشيرا الـى                     
 الن هناك اطرافا تقوم بالتحرك في هذا االطـار وأنـه            أن مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية التحتاج الى لقاءات        



  

  

 

  

  |          6ص          |         618: العدد         |         31/1/2007 األربعاء: التاريخ         |

بالنسبة لمنظمة التحرير فهناك اتفاق لعقد اجتماع تمهيدي فى دمشق لتحديد من الذي سيحضر اجتماعات اعادة بناء                 
 .منظمة التحرير، وأنه عندما يتم االتفاق على هذا سيكون هناك اجتاع رسمي في القاهرة ويتم تحديد موعد انعقاده                 

 رفضه واستنكاره لهذه    عباسوردا على سؤال حول انعكاسات عملية ايالت االخيرة على جهود تحقيق السالم، اكد              
وعبر عن اعتقاده بـأن     . العملية التي وصفها بانها ال ضرورة لها وال فائدة للفلسطينيين من ورائها على االطالق             

وعن ضمانات استمرار    .نيين واالسرائيليين فى قطاع غزة    مثل هذه العملية ال تؤثر في التهدئة القائمة بين الفلسطي         
التهدئة بين الفصائل الفلسطينية قال ان الكل قد مل من تكرار عمليات كسر حاالت التهدئة، واننا مـستاؤون ممـا                    

  ...يجري على االراضي الفلسطينية، خاصة وانه يسيء للشعب الفلسطيني والى نضاله
 لدى مصر، أن الرئيسين المصري والفلسطيني أكدا علـى ضـرورة نجـاح              وصرح منذر الدجاني سفير فلسطين    

  .التهدئة وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية قادرة على فك الحصار والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية
  31/1/2007القدس الفلسطينية 

  
  ة السعوديةدعوالعلن موافقة الحكومة على تلبية يهنية  .4

موافقتـه  "راء الفلسطيني امس في رسالة بعث بها الى خادم الحرمين الـشريفين             أعلن رئيس الوز  :  دمشق -غزة  
التي وجهها العاهل السعودي لعقد لقاء بين مـسؤولين مـن فـتح             " وموافقة الحكومة الفلسطينية على تلبية الدعوة     

  .وحماس في مكة المكرمة لوقف االقتتال الفلسطيني
استعداده وحكومته لبذل كل    " االخير اكد ايضا للعاهل السعودي       وجاء في بيان صحافي صادر عن مكتب هنية، ان        

جهد من أجل وحدة الصف الفلسطيني وجمع أبنائه على كلمة سواء، كونه فريضة شـرعية وضـرورة وطنيـة،                   
  ".والتزاما أمام امتنا العربية واالسالمية التي نرى فيها عمقا استراتيجيا متواصال

  31/1/2007الشرق األوسط 
  

  الرئاسة ترحب باتفاق وقف اطالق النار: عمرو .5
عبر نبيل عمرو المستشار االعالمي للرئيس عبـاس عـن ترحيـب            أعلن   : البلد للصحافة  - نائل نخلة    -رام اهللا   

وقال عمرو امس ان الرئاسة ستسعى الى تثبيت وقف          .الرئاسة باتفاق وقف اطالق النار الذي جرى امس في غزة         
وشدد عمـرو ان الحـوار ال يجـوز ان           .البدء بحوار وطني يصل الى نتائج طيبة      اطالق النار المعلن من خالل      

يستمر الى ما ال نهاية، ويجب ان ينجح في تشكيل حكومة قادرة على فك الحصار واعادة االعتبار الـى القـضية                     
ة الفلـسطينيين   كما رحب عمرو بالمبادرة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين والتي دعها فيها القـاد              .الفلسطينية

 عن شكره للدور المصري الكبير فـي قطـاع          عمروكما عبر    .لالجتماع في مكة المكرمة لوقف االقتتال الدموي      
  .ان أي اتفاق لوقف اطالق النار بحاجة الى غالف سياسي لتثبيتهاعتبر و .غزة

  31/1/2007القدس الفلسطينية 
  

 يناالتفاق بوقف االقتتال لن يلغي محاكمة المجرم: حمد .6
أكد غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن االتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضـية، والـذي    : غزة

ال يلغي الجرائم البشعة التي ارتكبت مؤخراً، ألن قتل ُأناس أبرياء بهذه الطريقة التي تمت               "يقضي بوقف االقتتال،    
وقال فـي    ". بأن هذا االتفاق ال يعني على اإلطالق إضاعة دم الناس          ال يمكن أن يلغيها االتفاق، حتى يقتنع الناس       

تصريح للمركز الفلسطيني لإلعالم أنه ال بد أن يأخذ كالً من القضاء والنيابة العامة دورهما في تحقيق ذلك بكـل                    
أن مسؤولية  وأكد حمد على    . نزاهة وحيادية، فيما يتعلق بمحاكمة كل من له عالقة بارتكاب جرائم ضد المواطنين            

التي يجب أن تقف جميعاً ضد كل من يحاول أن يحرف البوصلة األساسية مـن مواجهـة                 "كل القوى والفصائل،    
اعتقد أن هؤالء يجب أن يقاوموا ويكشف أمرهم، وهذا يحتاج إلى عوامـل             "، مضيفاً   "االحتالل إلى الحرب األهلية   

 ".  مجراهكثيرة منها الموقف الوطني العام، وأن يأخذ القانون
  30/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 تشكيل حكومة الوحدة هو الحل لمنع تكرار االقتتال : عبد ربه .7

أكد ياسر عبد ربه امس أن الحل االجدى لعدم تكرار االقتتال الداخلي بين فتح وحماس يكـون                 :  د ب أ   -رام اهللا   
وقال عبد ربه خالل حديث الذاعـة       .  حكومة وحدة وطنية   عبر الحل السياسي واالتفاق على النقاط المتبقية لتشكيل       

الرئيس كان يتابع ما يجري على الساحة باهتمام شديد وكانت له عدد من االتصاالت مـع قـادة                  "صوت فلسطين   
الفصائل من أجل االتصال الفوري بحماس وانهاء باقي النقاط الخالفية حول تـشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة                   

الرئيس أعطى تعليماته لالنتهاء مـن هـذا    "وأضاف   ".علقة بالبرنامج السياسي وبوزارة الداخلية    وخاصة النقاط المت  
وأشاد عبد ربه بالدعوة السعودية، مؤكدا على أن السعودية لن تتدخل في الحوار              ".الموضوع خالل يومين أو ثالثة    

 . تخفيف االزمة وخلق أجواء إيجابيةوأن الحوار لن ينتقل من غزة إلى مكة وإنما يأتي دورها في المساعدة على
  31/1/2007الدستور 

  
   حماس عجهزة األمنية تعيد فحص عناصرها للتأكد من عدم تعاطفهم ماأل :الفلسطيني لإلعالم .8

رئيس عباس، تقوم حالياً بفحـص      ال أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن قيادة األجهزة األمنية، الخاضعة إلمرة            :غزة
وقالت المـصادر إن     .فيها، للتأكد من عدم وجود أي منهم يتعاطف مع حماس أو ينتمي إليها            جديد لجميع العناصر    

عناصر أمن الرئاسة طلبت من عناصرها أمس إحضار بطاقات هوياتهم لغاية فحصها، دون اإلفصاح عن ماهيـة                 
 عـن كـل     وقد طلب من عناصر فتح كتابة تقـارير        .هذا الفحص، فيما تجري تحريات عن كل عضو في الجهاز         

عنصر أمن يالحظ تعاطفه مع حماس أو ينتمي إليها، بهدف فصله من عمله أو تصفيته، كما جرى مـع حـسين                     
  . الشوباصي النقيب بالشرطة البحرية وينتمي إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام

  30/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  س تعتبرها غير شرعية  يعقدون جلسة في التشريعي وحما فلسطينياً نائبا30ً .9
 نائبا فلسطينيا الثالثاء جلسة في المجلس التشريعي برام اهللا ألول مرة منذ أربعة اشهر،       30عقد  :  يو بي آي   -غزة  

وقال النائـب الثـاني      .وذلك رغم عدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد الجلسة التي اعتبرتها حماس غير شرعية            
هذا المجلس يمثل كل الشعب الفلسطيني بالتالي علينا أن نقول كلمتنا في هـذا              لرئيس التشريعي حسن خريشة، أن      

وقال رئيس كتلة فتح في التشريعي عزام األحمـد انـه آن             .الصراع الدامي وسنواصل العمل تحت كل الظروف      
 وإذا األوان علي الجميع من كل الفصائل والتنظيمات واألفراد أن يحاسبوا فإذا خرقت حماس نقول حماس خرقـت   

 .خرقت فتح نقول فتح خرقت ويجب أن نبتعد عن التعميم والطابور الخامس وأن نعلن وال نتستر عن أي مخطيء                  
خالدة جرار أن أعضاء التشريعي عليهم أن يمارسوا دورهم وعليهم أن يقولوا ال لالقتتـال، بغـض                 النائب  وقالت  

وخـصص خريـشة الجلـسة     . هذه الجلسةالنظر عن النصاب سنأتي في كل جلسة لنحاسب أي عضو يتغيب عن       
وتمت اإلشارة في بداية الجلـسة       .لبحث إجراءات سيتخذها التشريعي تجاه التجاوزات واستمرار االقتتال في غزة         

ولم يشارك إال نائب     . أيدي المسلحين  ى عدد من كوادر وعناصر فتح وحماس الذين اعدموا في قطاع غزة عل            ىال
 جميل المجدالوي سبب تغيب أعضاء التشريعي عن الحضور فـي           النائبوعزا   .واحد من قطاع غزة في الجلسة     

  .مدينة غزة الي إطالق النار الكثيف في محيط المجلس التشريعي هناك
 في اتصال هاتفي مع يونايتد برس انتـر ناشـونال،           ى موس ىواعتبر نائب مسؤول كتلة حماس في التشريعي يحي       

ة، هذه مؤامرة في التشريعي من قبل كتلة فتح تستهدف إعطاء صـورة             وقال هذه ليست جلس   . الجلسة غير شرعية  
وأكد أنه لم توجه أي دعوات لعقد أي جلسة ولم يـصدر عـن               . انها تمت من دون علم النواب      ىمشوهة مشيرا ال  

 نحمـل   ىوقال موس  . أي تعقيب من بحر    ىولم يتسن الحصول عل   . أحمد بحر أي دعوة   .رئيس التشريعي باإلنابة د   
بهذا العمـل   ) امس(لية كاملة عن هذا االنقالب داخل التشريعي لفتح التي خرقت االتفاق الموقع فجر اليوم               المسؤو

 .الذي يعتبر جزءا من تجييش الساحة وتوتيرها
  31/1/2007القدس العربي 
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  السلطات الصهيونية تعتقل النائب محمد طوطح أثناء عودته من األردن  .10

ـ سلطات االحتالل الصهيوني مساء اإلثنين على اختطاف النائب         أقدمت  :  حبيب أبو محفوظ   - عمان ن حمـاس   ع
إن طوطح اعتُقل على جسر الشيخ حسين أثناء عودتـه          : وقالت مصادر فلسطينية إلخوان أون الين      .محمد طوطح 

  .من العاصمة األردنية عمان، وإنه اآلن موجود في معتقل المسكوبية في القدس المحتلة
ان آِخر من التقى طوطح قبل توجهه إلى األراضي الفلسطينية بساعاٍت قليلٍة؛ حيث توقَّع إقـدام                إخوان أون الين ك   

السلطات الصهيونية على اعتقاله فور دخوله األراضي الفلسطينيةَ، لكنه قال إنه يفضل االعتقال داخـل فلـسطين                 
  .على بقائه فترةً طويلةً خارج الوطن

  30/1/2007إخوان أون الين 
  

  يوما60جيل محاكمة نواب ووزاء حماس تأ .11
 عضوا  14 قررت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في معسكر سالم، أمس، تأجيل محكمة            :يوسف الشايب  -رام اهللا   

 نائبا ورئيس بلدية جنين، ونائب رئـيس        11عمر عبد الرازق و   .من كتلة اإلصالح والتغيير، بينهم وزير المالية د       
 مارس المقبل، بينما منعت المحكمـة وسـائل اإلعـالم المرئيـة             /تاسع والعشرين من آذار   بلدية قلقليلية، حتى ال   

والمسموعة ووكاالت األنباء المحلية والعربية والدولية من تصوير جلسات المحكمة التي استمرت مـن العاشـرة                
لحـسن، وأسـامة    صباحا حتى العصر، حيث مثل هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامين جواد بولص، وفارس أبو ا              

وقال المحامي السعدي، إن المعتقلين احضروا للمحكمة وسط إجراءات أمنيـة مـشددة، وأن الـشرطة                . السعدي
العسكرية رفضت فك القيود من أقدامهم خالل الجلسات، بينما رفض القاضي السماح للوزير عبد الرازق وبعـض                 

احتجازهم لفترات طويلة، وإخضاعهم إلجـراءات      النواب بمصافحة ذويهم بدعوى اإلجراءات األمنية، حيث جرى         
قال المحامي الحسن إن النيابة قدمت لوائح اتهام بحق المعتقلين تضمنت العضوية في كتلة االصالح               و. أمنية مشددة 

والتغيير التابعة لحماس، وإشغال وظيفة عضو مجلس تشريعي، أو بلدي لصالح حماس ونشاطات في كتل التغيير                
وأضاف الحـسن، أن المعتقلـين أنكـروا الـتهم          . عتبرت النيابة هذه األعمال مخالفات خطيرة     واإلصالح، حيث ا  

المنسوبة إليهم، وتمسكوا بحقهم بالحصانة البرلمانية التي تمنع محاكمتهم أمام هذه المحكمة غير الـشرعية، كمـا                 
 .طالبت هيئة الدفاع باإلفراج الفوري عن المعتقلين

  31/1/2007الغد األردنية 
  

   من إفشال اتفاق التهدئة بين فتح وحماس"تياره االستئصالي"نزال يحذّر دحالن و .12
أعرب محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن أمله بأن تتم على أرض الواقع ترجمة : دمشق

لمركز وحذّر نزال في تصريح أدلى به ل .االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي حماس وفتح لوقف االقتتال
الفلسطيني لإلعالم من وجود تياٍر استئصالي يدفع باتجاه إشعال نار الفتنة الداخلية، ويعمد إلى إجهاض أي اتفاق 

هذا ليس أول اتفاق يحصل بين  ":وقال .فلسطيني داخلي يتم التوصل إليه لوقف حالة الفوضى والفلتان األمني
دحالن بخرق االتفاق  ر االستئصالي بقيادة العقيد محمدحماس وفتح لوقف االقتتال، ولكن كل مرة يقوم التيا
ما نأمله هو أن يتوقف نزيف الدم الفلسطيني  ":أضافو ".وإجهاضه عبر تحريك مجموعة من أدواته اإلجرامية

  ".وأن ينصاع دحالن هذه المرة لما تم االتفاق عليه
  30/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ؤامرة التي يمارسها التيار االنقالبي بدعمه لهاالحتالل يكشف الم: المصري .13

في تصريح خاص للمركز الفلسطيني لإلعالم  البرلمانيةحماس أكد النائب مشير المصري أمين سر كتلة : غزة
يكشف يوماً " ما يعلنه وزراء الكيان الصهيوني عن دعمهم لحركة فتح إذا تغلبت عليها حركة حماس ، أنالثالثاء

ن أوقال  ".ة األمريكية الصهيونية والتيار االنقالبي الفلسطيني لالنقالب على الشرعية الفلسطينيةبعد يوم المؤامر
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الصراع ليس صراعاً على السلطة، ولكنه بين برنامجين أحدهما وطني يصر على "األمور باتت واضحة بأن 
الصهيوني، من خالل االعتراف الثوابت الفلسطينية، واآلخر تيار صهيوني أمريكي يدفع نحو االعتراف بالكيان 

  ".باالتفاقيات الموقعة، والوصول إلى مواقع القيادة باالنقالب
  30/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مواجهة حماسلفتح تنفي إنشاء جيش  .14

 تعمل على  من أن الحركةثنين صحيفة يديعوت أحرونوت اإله زعمتمانفى الناطق باسم حركة فتح ماهر مقداد 
 لكنه أكد في الوقت ذاته ، ألف مقاتل بهدف تقويتها في مواجهتها مع حماس12قوة عسكرية خاصة قوامها إنشاء 

وقال مقداد إن فتح ومنذ االنتخابات التشريعية وهي تقوم بعملية . وجود قرار لدى حركته لترتيب المؤسسة األمنية
األمنية وتوفير بعض اإلمكانات لها لتقوم استنهاض للكادر التنظيمي، وضمن ذلك هناك جهود لترتيب المؤسسة 

  .بدورها
  31/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
   من استهدافهاسرائيل السماح لها بمغادرة غزة تخوفاًإ من هاقياداتبعض نفي طلب فتح ت .15

لى إر فيها شاأ والتي ثنيننباء التي ذكرها التلفزيون االسرائيلي القناة الثانية ليلة اإل نفت حركة فتح بشدة األ:غزة
 من عمليات لى الضفة الغربية تخوفاًإلى مصر ومن ثم إ طالبت بالسماح لها بالخروج الحركةن بعض قيادات أ

بو خوصة الناطق باسم فتح في أوقال توفيق  . قطاع غزةفياغتيال وتصفية قد تقوم بها حماس ضد تلك القيادات 
نباء خاطئة تستهدف أعالم بي التحريض وتزويد وسائل اإل ف سيئاًعالمها يلعبان دوراًإسرائيل وإن أقطاع غزة 

 من حداًأن أبو خوصة في تصريحات لوكالة سما أكد أو .هليةشعال نار الحرب األإزيادة االحتقان والمساهمة في 
  .يل السماح له بمغادرة القطاع عبر مصر هربا من االوضاع السائدةئسراإفتح لم يطلب من 

  30/1/2007 سماوكالة 
  

  اس تنفي تصريحات الباز حول االعتراف بإسرائيلحم .16
سامة أسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة حماس الليلة قبل الماضية بشدة تصريحات منسوبة للدكتور إنفى 

ن مسؤوالً من حماس أعلن استعداد الحركة لالعتراف بإسرائيل إذا جلست معها على مائدة أالباز قال فيها 
  .مفاوضات

  31/1/2007اتية الخليج اإلمار
  

  االحتالل لن يجتاح غزة الن ذلك سيوحد الفلسطينيين: مصادر اسرائيلية .17
 مصادر سياسية اسرائيلية امس ان هقالت ما :زهير اندراوس عن الناصرة من 31/1/2007 القدس العربي نشرت

ي توصلت اليها الدولة رئيس الوزراء ايهود اولمرت، قرر الحفاظ علي سياسة ضبط النفس وااللتزام بالتهدئة الت
وقالت هآرتس ان اولمرت اوعز لالجهزة االمنية االسرائيلية بعدم الرد . العبرية مع السلطة الوطنية الفلسطينية

مع ذلك اعترفت المصادر التي وصفتها صحيفة هآرتس بانها مطلعة جدا بان الدولة  . العملية في مدينة ايالتىعل
المشكلة : اساسيتين في حربها ضد ما اسمته االرهاب الفلسطيني في قطاع غزةالعبرية تعاني اليوم من مشكلتين 

 الرغم من الجهود المصرية واالسرائيلية المشتركة الغالق الحدود امام االرهابيين، فان عملية ى هي انه علىاالول
 بناء جدار لمنع ىعل اسرائيل ان تعمل ىوانه يتحتم عل ايالت جاءت لتؤكد للطرفين ان المشكلة ما زالت قائمة،

 فهي مشكلة عويصة في ىاما المشكلة الثانية، بحسب مصادر امنية رفيعة المستو تسلل المقاومين الفلسطينيين،
فقد اعترفت هذه المصادر في سياق حديثها ان االجهزة االمنية االسرائيلية عاجزة تماما وانها ال . االستخبارات
زة، واكدت هذه المصادر ان اولمرت امر قبل ثالثة اسابيع بالقضاء  معلومات عما يجري في قطاع غىتحصل عل

 حيز التنفيذ، الن الجيش ال ى الخاليا الفلسطينية التي تقوم باطالق صواريخ القسام، اال ان االمر لم يخرج الىعل
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ق صواريخ يتمكن من رصد المقاومين الفلسطينيين عندما يطلقون الصواريخ، وبالتالي اضافت المصادر فان اطال
  . حد تعبيرهاىالقسام سيستمر في ظل هذه االوضاع المؤلمة، عل

 ان الدولة العبرية لن تقوم أمس، المحلالن االسرائيليان عاموس هارئيل وافي ايسخاروف في مقال نشر ىورأ
ندلعة بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، الن صناع القرار في تل ابيب يعتقدون ان الحرب الم

 ابعد الحدود، ىاالن في قطاع غزة بين مناصري حركة حماس وبين عناصر فتح تخدم المصالح االسرائيلية ال
 توقف الحرب االهلية، من ناحية، ومن ناحية ىوبالتالي فان اقتحام قطاع غزة من قبل جيش االحتالل سيؤدي ال

  .السرائيلي فان الفصائل الفلسطينية ستتوحد جميعها لصد االجتياح اىاخر
عن مصدر اسرائيلي قوله أن لن يرد على العمليات المسلحة الفلسطينية  31/1/2007 المنار الفلسطينية وأوردت

وقال المصدر أن اولمرت اطلع المستوى العسكري  .بدون أن يحصل على ضوء أخضر من االدارة االمريكية
بأن مجموعات فلسطينية مسلحة تنوي القيام بعمليات على هذا الموقف، الذين رفعوا اليه تقريرا استخباريا يفيد 

وكشف المصدر ان عدم قيام اولمرت بالرد على عملية ايالت  .مسلحة نوعية ضد مواقع ومعسكرات اسرائيلية
  .يعود الى كون الهدنة مع الفلسطينيين مصلحة امريكية خاصة في هذه المرحلة

  
  ضغوط شديدة على رئيس الوزراء الجتياح قطاع غزة .18

يمارس قادة الجيش االسرائيلي وقوى اليمين السياسي ضغوطا شديدة على رئيس الوزراء ايهود أولمرت ووزيـر                
دفاعه عمير بيرتس، لدفعهما لألمر بالرد على عملية ايالت التفجيرية عبر اجتياح عدة مناطق في قطـاع غـزة،                   

ر والتريث الى حين تتضح صورة االقتتـال        ولكنهما يمتنعان عن ذلك ويؤكدان ان مصلحة اسرائيل تقتضي االنتظا         
ونقل عن أولمـرت قولـه       .الفلسطيني الداخلي والى حين تستثمر العملية في الرأي العام العالمي لصالح اسرائيل           

الصريح إن ردا اسرائيليا عسكريا على عملية ايالت سيؤدي الى توحيد صفوف التنظيمات الفلسطينية المـسلحة،                
ا نقوله من أن الفلسطينيين غير ناضجين بعد للدخول في مسيرة سالم تؤهلهم إلدارة شؤونهم   والكثيرون يقتنعون بم  "

أما عمير بيرتس فقال خالل جولة له في موقع عملية التفجيـر            . "بأنفسهم والحفاظ على سلطة واحدة وقانون واحد      
ونقـل  .  لمصالحها الوطنية  في ايالت أمس ان اسرائيل تعرف كيف ومتى ترد على هذه العملية بشكل ناجع ومفيد              

على لسانه انه رفض طلبا من قادة الجيش بالعودة الى الغارات الجوية التي تنفذ خاللها عمليـات اغتيـال لقـادة                     
ورد على هذا الطلب بالقول ان اسرائيل تحافظ على التهدئة من طرفها في قطاع غزة حسب                . التنظيمات العسكرية 

وكانـت التحقيقـات    . قه الفلسطينيون بواسطة ارسال خلية تفجير من غـزة        االتفاق وال تنوي خرقه، حتى لو خر      
االسرائيلية قد انتهت الى القناعة بأن الشاب، منفذ العملية، غادر قطاع غزة عبر أحد األنفـاق المحفـورة تحـت                    

  . المصرية قرب رفح-الحدود الفلسطينية 
  31/1/2007الشرق األوسط 

  
   مصراسرائيل تبحث اقامة سور على حدود .19

 اقترح وزير الدفاع عمير بيريتس اقامة سور على امتداد :دان وليامز عن مراسلها 30/1/2007 رويترز ذكرت
ونقل مساعد لبيريتس عنه  .الحدود المصرية لمنع الناشطين الفلسطينيين من التسلل عبر صحراء سيناء المصرية

ونقل المساعد عن بيريتس قوله وزير الدفاع . ايالتقوله انه اثار هذه الفكرة ردا على تفجير انتحاري في ميناء 
بحث هذا ) اسرائيل(عبر عن اهتمامه باقامة سور مزود بأجهزة استشعار الكترونية على امتداد الحدود وستواصل 

وفي القاهرة قال مسؤول مصري رفيع انه يتحرى عما اذا كانت اسرائيل أبلغت  .الخيار في المنتديات المعنية
وقال بنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية في رأيي مسألة ما اذا كان يجب بناء سور لم تعد  .مسألةمصر بهذه ال

ومثل هذه التكاليف ستضع ثمن اقامة سور حدودي مع مصر  .مسألة ميزانية وانما ضرورة في ضوء الظروف
على تخصيص معظم ميزانية وهو أكثر مما يمكن ان تخصصه اسرائيل وهي تعمل ،  مليون دوالر350عند نحو 

وقال الون بن دافيد المحلل االسرائيلي في مجلة جينز ديفينس .  مليار دوالر الصالح الجيش12الدفاع التي تبلغ 
لكن يوفال شتاينتز وهو نائب اسرائيلي ورئيس سابق للجنة  .ويكلي أتخيل ان الميزانية ستمثل مرة اخرى عائقا
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مان انه في ضوء االراضي المسطحة لحدود سيناء فان بناء سور سيكون أرخص الشؤون الخارجية والدفاع بالبرل
ومشروع يمكن )  مليون دوالر117( مليون شيقل 500وقال اننا نتحدث عن  .بكثير عن الضفة الغربية الوعرة

  .استكماله خالل عام
ال دورون الموغ قائد الجنر أن :آمال شحادة عن القدس المحتلة من 31/1/2007 الخليج اإلماراتية وأوردت

 أعرب عن معارضته لبناء مثل هذا الجدار، وقال مشكلتنا على هذه الحدود هي خصوصاً مشكلة ،المنطقة الجنوبية
  .استخبارات، وسيكون من األجدى أن نقيم فيها مراكز رادار لإلنذار المسبق

  
   الضفة المحتلةفياولمرت يصادق على تعديل مسار جدار الفصل  .20

 اولمرت على تغيير مسار السياج االمني الفاصل في المنطقة الواقعة الى الغرب من رام اهللا بحيث صادق ايهود
وافادت هارتس اليوم ان هذا القرار جاء في اعقاب الضغوط التي مارسها سكان  .يشمل مستوطنتي نيلي ونعليه

كون هذه المرة االولى التي يتم المستوطنتين على الحكومة وفي حال مصادقة مجلس الوزراء على هذا القرار ست
ويستوجب تنفيذ هذا . فيها ازاحة مسار السياج االمني شرقا لهضم االف الدونمات من اراضي الضفة المحتلة

   .القرار بناء مقطع اضافي من السياج االمني بطول اثني عشر كيلو مترا وبكلفة مئة وعشرين مليون شيكل
  30/1/2007 سماوكالة 

  
   والليكود الحزب األول بإسرائيل،حزب كديماانهيار حاد في  .21

تبين من استطالع للرأي أجراه معهد سميث لصالح لصحيفة يديعوت أحرونوت أن : بشار دراغمه من رام اهللا
 مقعدا، 32حزب كديما سيحصل على تسعة مقاعد في االنتخابات اذا جرت اليوم بينما سيحصل حزب الليكود على 

وردا على  .األنسب إلشغال منصب رئيس الحكومة مع فارق كبير بينه وبين الذي يليهوأن بنيامين نتانياهو هو 
أن األنسب هو بنيامين نتانياهو، وحصلت تسيبي ليفني على % 34سؤال من هو األنسب لرئاسة الحكومة، أجاب 

التعبير % 23وقد رفض . فقط% 3، في حين حصل أولمرت على %16، كما حصل عامي أيالون على 16%
 مقعداً، في 32وفي حال أجريت االنتخابات اليوم، تبين بحسب االستطالع، أن الليكود يحصل على  .ن رأيهمع

 مقاعد، 8 مقاعد، شاس 9 مقاعد، العمل 9 مقاعد، ويحصل كديما على 10حين يحصل يسرائيل بيتينو على 
 مقاعد، األحزاب 3 المتقاعدين  مقاعد،4 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد، يهدوت هتوراه 6المفدال واإلتحاد القومي 

  . مقعدا24ً مقاعد، ومن لم يقرروا بعد تصل نسبتهم إلى 10العربية 
  30/1/2007موقع ايالف 

  
 ومشكلتنا مع نجاد .. القدس ليست فلسطينية: بيريز .22

 تنوي أكد شمعون بيريز ان القدس ليست فلسطينية وأنه يعتقد أنها إسرائيلية، مؤكدا من جهة أخرى أن إسرائيل ال
استخدام السالح النووي ضد إيران وأنها ال تسعى إلى إزالة دول من الوجود، مشيرا إلى أن المشكلة ليست مع 

وتابع بيريز خالل حديثه لبرنامج  .إيران، بل مع الرئيس اإليراني نجاد الذي يسعى المتالك السالح النووي
ودافع نائب  .لة ال تحبذ العنف وأنها تريد السالم في حلقة خاصة أمس قوله ان إسرائيل دو"مناظرات الدوحة"

رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن حكومة فؤاد السنيورة، مشيرا إلى أنها الحكومة الشرعية وان حزب اهللا يحاول 
وكان بيريز قد أعرب عن ندمه لمقتل المدنيين األطفال من الفلسطينيين  .االنقالب على تلك الحكومة

وعلى حد قول  . أنه البد من الوصول إلى مرحلة ال يقتل فيها أي طفل أو امرأة من الجانبينواإلسرائيليين، زاعما
ونفى بيريز  .بيريز أنه ال ينظر إلى الفلسطينيين كعدو أبدي معتقدا أنهم يؤمنون بالسالم والحرية كاإلسرائيليين

ورأى بيريز  .المناسب للترشح للرئاسةرغبته في الترشح لالنتخابات الرئاسية مرة أخرى، معتبرا أنه ليس الوقت 
أن إسرائيل نجحت في إبرام اتفاقيات سالم مع مصر واألردن وفشلت في إبرامها مع فلسطين ولبنان، مشيرا إلى 

وطرح أحد الطالب سؤاال  .أن لدى هاتين الدولتين الكثير من القوى السياسية ولكنهما تفتقدان للحكومة الموحدة
ت شابا فلسطينيا تعيش في الضفة الغربية ما هو شعورك تجاه قتل أهلك وأقربائك لو كن: على بيريز وهو
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وحول دفع التعويضات  .لو كنت فلسطينيا سأتصرف كما يفعل أبو مازن: فأجاب بيريز قائال وأصدقائك؟
هوية وحول  .للفلسطينيين، أعرب بيريز عن رغبة دولته في دفع التعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم

  .القدس ليست أرضا فلسطينية، نحن نعتقد أنها أرض إسرائيلية: القدس وعما إذا كانت فلسطينية أم ال، قال بيريز
  31/1/2007الوطن القطرية 

  
  أمير قطر يطلب من إسرائيل أن تفاوض حماس: بيريز .23

رة منتخبـة مـن قبـل       نقل عن بيريز قوله إن أمير قطر طلب أن تقوم إسرائيل بالتفاوض مع حماس لكون األخي               
ومن جهته نقل عن بيريز رده إن حماس غير مستعدة للتفاوض مـع إسـرائيل واإلعتـراف                  .الشعب الفلسطيني 

 لن يؤدي إلـى اتفـاق       1967باإلتفاقيات السابقة والتحفظ من اإلرهاب، وأن حماس تقر بأن اإلنسحاب إلى حدود             
ن يواصل اإلتصاالت من أجل الوصول إلـى إطـالق          وجاء أن بيريز طلب من أمير قطر أ        .سالم، على حد قوله   

كما جاء أن أمير قطر طرح قضية قيام إسرائيل باعتقـال أعـضاء المجلـس               . سراح الجندي اإلسرائيلي األسير   
وادعى بيريز إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، قد عبر عن استعداده إلطـالق           .التشريعي الفلسطيني 

 عرض بيريز أمام أمير قطر أفكاره بشأن مشاريع اقتصادية في الشرق األوسط، وبضمنها              إلى ذلك،  .سراح أسرى 
  .مشاريع تشرف عليها إسرائيل واألردن والفلسطينيون

  30/1/2007 48عرب
  

  ضابطاً يطالبون بتنحية بيريتس وإسناد حقيبة الدفاع إلى باراك عشرون .24
تصعيدا مربكا   وتهاوت في أعقاب العدوان على لبنان،يواجه وزير الدفاع عامير بيريتس الذي هبطت شعبيته

يتمثل بارتفاع األصوات واتساع رقعة المطالبين بتنحيته عن وزارة الدفاع وترك العمل للكبار واألكثر خبرة 
 ضابطاً رفيعاً في قوات االحتياط عريضة تدعو إلى تعيين إيهود باراك وزيرا للدفاع بدال 20فقد وقع  . وتجربة
من الضروري في هذه المرحلة تعيين المجرب والناضج "وجاء في العريضة التي نشرت أمس . يتسمن بير

ندعو كل من يهمه األمر للعمل في أسرع وقت ممكن لتعيين إيهود باراك وزيرا . واألصلح في وزارة الدفاع
ة، وعلى وجه التحديد أمام ومن بين الجميع باراك هو المناسب لمأل الفراغ، أمام التهديدات المستقبلي ."للدفاع

  . "التهديد اإليراني
  31/01/2007البيان اإلماراتية 

  
  هدف إسرائيل السياسي واألمني االنضمام إلى الناتو واإلتحاد األوروبي : ليبرمان .25

واالتحاد األوروبي، يجب أن يكونا الهدف السياسي واألمني ) الناتو(إن االنضمام إلى حلف : قال افيغدور ليبرمان
وزعم ليبرمان أن الحرب التي تخوضها إسرائيل في الشرق . سرائيل في السنوات الخمس القادمة على األقلإل

األوسط ليست حرب إسرائيل، وإنما حرب العالم الحر، في حين تقع إسرائيل على خط المواجهة؛ مطالباً بانضمام 
ام إسرائيل إلى الناتو لن يمس بحرية وأضاف أن انضم. إسرائيل إلى حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي

 .العمل العسكري في مواجهة ما وصفه بـاإلرهاب الفلسطيني ضمن مخطط الحرب على اإلرهاب العالمي
ووصف ليبرمان ما أطلق عليه اإلرهاب الفلسطيني بأنه جزء من الجهاد العالمي، ألنه يتغذى من تنظيم القاعدة 

  .دول األعضاء في الناتو ستسمح إلسرائيل بالعمل العسكري بمطلق الحريةوحزب اهللا، مضيفاً أنه ال شك أن ال
  30/1/2007التقرير المعلوماتي 

  
   عن أجزاء من القدس  "التخلي"ديمغرافي اسرائيلي يطالب ب  .26

في موقف مغاير لالهداف االسرائيلية الساعية الى السيطرة على اكبر مساحة مـن              : امال شحادة  -القدس المحتلة   
 وتهويدها، حث الديمغرافي سيرجيو فرغوال، الذي ساهم في وضع المخطط الهيكلي للمدينة على التخلي عن                القدس

ويواجه موقف فرغوال بمعارضة حيث اقترح فريـق   . اجزاء من اراضي المدينة التي تعيش فيها اكثرية فلسطينية   
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ر النهج الديمغرافي وضم اراض مـن   أمريكي برئاسة بينت تسيمرمن على واضعي السياسة تغيي     -بحث اسرائيلي   
  .الشرق ومن الغرب الى المدينة رغم أن الحديث يدور عن ضم فلسطينيين

  31/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  منظمات فلسطينية في أمريكا تمول نشاطات رافضي الخدمة في الجيش اإلسرائيلي .27
راً من دبلوماسييها في أمريكا عن ظاهرة آخذة في أفادت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بتسلّمها تقري: جريدة الجزيرة

االتساع تتمثل في انضمام الكثير من اإلسرائيليين وخاصة جنود االحتياط للحركة الرافضة للتجند في صفوف 
قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي والتي تنشط في الجامعات األمريكية وفي أوساط الجالية اليهودية هناك وينقلون 

هذا واتهم تقرير القنصل اإلسرائيلي المنظمات . ل المناطق الفلسطينية المحتلة من وجهة نظرهمما يدور داخ
الرافضة للخدمة العسكرية بتلقي الدعم المالي من منظمات إسالمية وفلسطينية مثل المركز اإلسالمي لجنوب 

من منظمات يهودية األمر الذي حول كاليفورنيا والمجلس اإلسالمي للقضايا العامة، إضافة إلى الدعم الذي تتلقاه 
بالرغم : ويقول مراقبون إسرائيليون. موضوع رفض الخدمة العسكرية إلى موضوع خالفي داخل الجالية اليهودية

من أصل جيش ) 2500 إلى 1000من (من أن رافضي الخدمة في جيش االحتالل ال يشكلون عددياً إال كّماً مهمالً 
حتياطيين؛ لكن موقفهم الرافض للخدمة في األراضي المحتلة مثّل نوعاً من يضم نصف مليون من مقاتلين وا

  .زلزال
  30/1/2007التقرير المعلوماتي 

  
  سنيه يعترف ان الجيش اجرى تدريبات عسكرية في الناصرة وشفاعمرو .28

ي الناصرة  اعترف نائب وزير األمن، افرايم سنيه، ان الجيش االسرائيلي كان قد اجرى تدريبات عسكرية في مدينت               
جاء ذلك خالل رده على استجواب قدمه النائب عزمي بشارة في هـذا             . وشفاعمرو قبل الحرب االخيرة على لبنان     

واضاف سنيه انه من اجل القتال في مناطق مأهولة بالسكان على الجيش ان يتدرب في مناطق تـشبه                  ،  الخصوص
وعلق .  في المدن والقرى المختلفة على حد تعبيره       ساحات القتال ومن هنا تأتي ضرورة اجراء مثل هذه التدريبات         

انه فقط في اسرائيل يعتبر مثل هذا االجراء العسكري، دون اذن السكان ومعرفتهم،             : عزمي بشارة قائالً  . النائب د 
  . امراً عادياً

  30/1/2007 48عرب
  

 اقتصادية  عاما بمنطقة البحر الميت دون جدوى60 بئرا منذ 470اسرائيل تحفر  .29
 . النقاب عن تفاصيل عمليات التنقيب االسرائيلي عن النفط في منطقة البحر الميت أردني تقرير حكوميكشف

 بئرا في الفترة ما بين 470وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية فان اسرائيل قامت بحفر 
 -  100ات المكتشفة تراوحت ما بين  ولم تحصل على نتائج ذات جدوى اقتصادية حيث ان الكمي2006 - 1947

  . الف برميل220واشار التقرير الى ان االستهالك اليومي االسرائيلي ،  برميل نفط يوميا200
  31/1/2007الدستور 

  
  تلغي رحالتها المباشرة الى قبرص وتركيا"العال" .30

 كل رحالتها المباشرة اعتبارا أعلنت شركة الطيران االسرائيلية العال امس انها ستلغي:  ا ف ب-القدس المحتلة 
 .من االول من اذار المقبل الى تركيا وقبرص بسبب قلة الطلب والتكاليف الباهظة لتوفير األمن على هذين الخطين

 31/1/2007الدستور 
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  مئات الفلسطينيين فروا من العنف الى حدود العراق وسوريا: االمم المتحدة .31
 مواطن فلسطيني تقطعت بهـم      700ن نحو   أالالجئين التابعة لالمم المتحدة     قالت المفوضية السامية لشؤون     : جنيف

السبل على الحدود العراقية السورية ويعيشون في ظروف غير انسانية بعد ان فروا من العنـف المتـصاعد فـي                    
  . الف فلسطيني موجودون في العراق34 الفا من أصل 15وتقدر المفوضية ان هناك  .العراق

  30/1/2007رويترز 
  

  مؤسسة األقصى تنجح في إبطال إقامة مباٍن على أرض مقبرة فلسطينية .32
نها نجحت في إبطال مخطط إلقامة مباني إنشائية كانت شركات إسـرائيلية تخطـط              أقالت مؤسسة األقصى     :بغداد

تم التوصل مؤخراً إلى االتفـاق مـع الجهـات          حيث  . 48إقامتها على أرض مقبرة صرفند العمار المهجرة عام         
  .إلسرائيلية التي تعهدت خطياً عدم تنفيذها أعمال إنشائية في المقبرة في الوقت الراهن وفي المستقبل أيضاا

  30/1/2007 قدس برس
  

  القوى والفعاليات الوطنية ترحب باتفاق وقف إطالق النار بين فتح وحماس .33
 وقف إطالق النار بـين حركتـي        رحبت العديد من القوى والفعاليات الوطنية وجمعيات األسرى باتفاق        : محافظات

 خطوة وطنية مهمة على طريق تحقيق الوحدة الوطنية وطـي صـفحة الفلتـان األمنـي                 ه واعتبرت ،فتح وحماس 
مـن   و .واإلغالق وكل أشكال الفوضى، وثمنت الجهود التي قامت بها ويقوم بها الوفد األمني المصري والسعودية              

حايدة للتحقيق في األحداث المؤسفة األخيرة، وتطبيق القـانون علـى            نادي صناع الحياة، لتشكيل لجنة م      دعاجهته  
  .الجميع

  31/1/2007الحياة الجديدة 
  

   واسعة في الضفة الغربية  اسرائيليةحملة اعتقاالت .34
 طالت أكثر من ثالثين مواطنـا        فجر الثالثاء،  شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واسعة     :  رامي دعيبس  - جنين

 في مدينـة نـابلس      ها توغل  تعرضت أثناء  وكانت قوات االحتالل قد    .اء متفرقة من الضفة الغربية    فلسطينيا في أنح  
  .والمخيمات المحيطة إللقاء عبوة ناسفة وإطالق النار كما أفادت المصادر الفلسطينية

  30/1/2007 48عرب
  

   الغربية فلسطينين بينهم طفل بينران اإلحتالل بالضفة4اصابة  .35
لليلة الماضية اربعة فلسطينين، بينهم مطلوب من سرايا القدس وطفل في عمليـة لوحـدات               أصيب ا : علي سمودي 

وقال شهود عيان انهم شاهدوا عدة أشخاص ممـددين          .اإلحتالل الخاصة في مدخل جنين الغربي، بالضفة الغربية       
  .أرضا، بينما منعت سيارات االسعاف من الوصول للمنطقة التي تحولت لثكنة عسكرية

  31/1/2007 48عرب
  

  المرض أداة تعذيب بيد المحققين االسرائيليين في مستشفى سجن الرملة .36
بأنها تستغل أوضاع األسرى المرضى والمصابين بجـراح        السلطات االسرائيلية    مصادر حقوقية    تتهما: بيت لحم 

 سـجن   ظروف األسرى صعبة فـي مستـشفى      أن  محامية نادي األسير،     في حين أفادت     .النتزاع اعترافات منهم  
  .الرملة

  31/1/2007الحياة الجديدة 
  
  
  



  

  

 

  

  |          15ص          |         618: العدد         |         31/1/2007 األربعاء: التاريخ         |

  بدء صرف رواتب األسرى في بيت لحم  .37
، شرع بريد بيت لحم في الضفة الغربية، صرف مخصصات األسرى في سجون االحتالل اإلسـرائيلي              : بيت لحم 

  .س الوزراءثمرة لالتفاق الذي وقع قبل أيام بين نقابة الموظفين العموميين والجهات الرسمية في الرئاسة ومجل
  30/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   بيت في النقب100هدم ب ات اسرائيليةإخطار .38

وبحسب مصادر فلـسطينية،     . في النقب   بيت عربي  100أصدرت السلطات اإلسرائيلية أوامر هدم بحق       : طولكرم
تي تعود لفلسطينيي النقب، في إطار      فقد صعدت السلطات االسرائيلية في اآلونة األخيرة من عمليات هدم المنازل ال           

  . هناكعلى الرحيل عن أراضيهم بهدف تهويدها وإقامة المزيد من المستوطنات هم إجبار
  30/1/2007 قدس برس

  
   بتهمة زيارة سوريا48 اسرائيلية تدين صحفيا من فلسطينيي محكمة .39

، بالعمل في خدمة الجمهور لمـدة       حكمت محكمة إسرائيلية في عكا على صحفي، من مدينة مجد الكروم           :الناصرة
  .على خلفية زيارته لسوريا، قبل عدة سنوات  شهرا،12أربعة أشهر، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 

  30/1/2007 قدس برس
  

  جمعية أصدقاء اإلمارات في فلسطين توزع كفاالت األيتام   .40
 في توزيع كفاالت األيتام التي أقرتها       شرعت جمعية أصدقاء االمارات في األراضي الفلسطينية       : رائد الفي  -غزة  

 وأشـار  .دولة االمارات على نحو تسعة آالف يتيم فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية وقطاع غزة           
مسؤول قطاع المشاريع والمخيمات في دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير، أن الجمعيـة سـتوزع مبلغـاً                  

  .والراً أمريكياً على كل يتيم د450-400يتراوح ما بين 
  31/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مركز طبي إسرائيلي يشترط على فلسطيني تغيير اسمه للحصول على وظيفة .41

 تابعة لصندوق المرضى، في مدينة الرملة،        اسرائيلية عيادة أسنان مديرة   عن أن كشفت مصادر فلسطينية    : الناصرة
  .سيجعله أكثر يهوديا بأن ذلك  طلبها،ةعللم. د إلى ميدي مقابل توظيفهير اسمه من محميغت  فلسطينيطلبت من

  30/1/2007 قدس برس
  

  الجئون فلسطينيون في سوريا ينتقلون الى مخيم جديد: تقرير .42
 على االنتقال    السورية  قرب حلب   النيرب وافق عدد كبير من سكان مخيم     : سوريا –مخيم النيرب    -ماهر سمعان   

هم فـي    على اال يشكل ذلك نقصا لما يصفوه بحقهم في العودة الـى بيـوت              ،التي بنتها االونروا  الى البيوت الجديدة    
 لـيس   تـم  ان مـا     لوكالةقال مسؤول العالقات العامة في ا      وقد   . التي هجروا منها عندما وجدت اسرائيل      فلسطين

ين الفلسطينيين الذين يقيمون في     تهجيرا جديدا وانما محاولة لتحسين االوضاع المعيشية واالنسانية المحيطة بالالجئ         
تتضمن اخـالء نحـو   ، السنة القادمةالتي يتوقع أن تنتهي   العملية   يشار إلى أن     .مناطق شديدة االكتظاظ في سوريا    

تبلغ كلفة المـشروع     و .مخيم ليتم تحويلها الى مساحات خضراء ومباني خدمية وشوارع أوسع         المن مساحة   % 38
عدد سكان المخيم يبلغ     تجدر االشارة إلى أن      . مليون دوالر  27يات المتحدة وكندا    الذي تموله كل من سوريا والوال     

الفلـسطينيين فـي    ئـين   الجاليبلغ عدد    في حين    . ألف متر مربع   148 نسمة يعيشون على اقل من       18.500اليوم  
  .  ألف الجئ450سوريا حوالي 

  30/1/2007رويترز 
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   اسرائيليةشركات زراعية فلسطينية تتطلع لعالقات شراكة .43

 قال ممثلو شركات تصدير زراعية فلسطينية خالل ندوة عن التجـارة الزراعيـة مـع                :الضفة الغربية  -رام اهللا   
 انهم يتطلعون الى اقامة عالقات شراكة مـع شـركات           ،اسرائيل نظمها مركز تطوير القطاع الخاص في رام اهللا        
في هـذا   و .لمجال واالسواق الخارجية التي تتعامل معها     تصدير زراعية اسرائيلية لالستفادة من تجربتها في هذا ا        

مـن  و .مع اسرائيل أو من خاللهـا     هي  من التجارة الخارجية الفلسطينية     % 90تشير االحصائيات الى أن     الصدد  
 120الصادرات الزراعية الفلسطينية الى اسرائيل تقتـرب مـن   ، ان قال مدير مركز تطوير القطاع الخاص  جهته  

  . مكن مضاعفة هذا الرقم في غضون سنتين اذا تم توجيه االستثمارات المطلوبة للقطاعمليون دوالر وي
  30/1/2007رويترز 

  
  جريحا    133و قتيال 32عدد ضحايا االشتباكات األخيرة : وزارة الصحة الفلسطينية .44

 قتيال، خمسة   32بلغ   في غزة    األخيرةن عدد ضحايا االشتباكات الداخلية      إ وزارة الصحة الفلسطينية     قالت: طولكرم
  . طفال وأربع إناث34 فلسطينيا بينهم 133 عدد الجرحى وصل إلى أشارت إلى أن فيما .منهم من األطفال

  30/1/2007 قدس برس
  

  مركز الدراسات المعاصرة يصدرا كتابا حول خطر تهويد النقب .45
 جديدا تحت عنوان النقـب فـي         ام الفحم، كتابا   فيأصدر مركز الدراسات المعاصرة      :زهير اندراوس  -الناصرة  

تناول الروايـة التاريخيـة     ، الذي    الفكري الرابع  ىكثمرة للمنتد ،  خطر، شارك في اعداده عدد من االختصاصيين      
  . لذلكلمخطط االستراتيجي اإلسرائيلي والتهويد النقب، 

  31/1/2007القدس العربي 
  

  السنيورة يرحب بكالم نصر اهللا ويعتبره خطوة إيجابية .46
موقف السيد نصر اهللا لتأكيـده التمـسك        ب فيه أصدر المكتب اإلعالمي للرئيس فؤاد السنيورة بيانا رحب          :بيروت

  .بالحل السياسي في هذا الظرف بالذات، واعتبر هذا الكالم بمثابة خطوة ايجابية
  31/1/2007الشرق األوسط 

  
  نصر اهللا يتهم واشنطن وعمالءها في لبنان بالعمل على إثارة الفتنة  .47

 الرئيس  ،هاجم السيد حسن نصر اهللا في كلمة ألقاها امس خالل احتفاالت إحياء ذكرى عاشوراء              :السياسة -يروتب
االميركي وإسرائيل النهما يحاوالن تدمير حركات المقاومة عبر التقاتل النهم  يعدون من خالل أدواتهم وعمالئهم                

تعلـن الـصبر     .. أن المقاومة في لبنان    ، واضاف اخلياليوم في فلسطين هناك تقاتل د     ، كما   لحرب أهلية في لبنان   
  . والتحدي أمام االنجرار إلى أي حرب أهلية

  31/1/2007السياسة الكويتية 
  

  ال حرب أهلية ونريد الحوار مع حزب اهللا: الحريري في موسكو .48
فوستي الروسـية    في حديث الى وكالة أنباء نو      ،رأى رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري       :موسكو،  بيروت
 أن سبب األزمة السياسية القائمة في لبنان حالياً هو عدم الحوار والتالقي بين اللبنانيين إليجاد حلول للمشاكل                  ،أمس

الحرب األهلية تتعلق بـالقرار الـسياسي       : وقال في حديث آخر لوكالة انترفاكس الروسية      . التي يعاني منها الوطن   
نريد إجراء محادثات مـع     ) األكثرية النيابية (نحن  : وأضـاف. ي شكل مطلق  ونحن ضد الحرب األهلية ف    . لحزبين

  .حزب اهللا، والحوار هو الطريق الوحيد لحل المشاكل الكبيرة



  

  

 

  

  |          17ص          |         618: العدد         |         31/1/2007 األربعاء: التاريخ         |

  31/1/2007الحياة 
  

  إنذارات نصراهللا تهددني: جعجع .49
ة إن طريقة األمين    ان األميركي ·ان·رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع في حديث لشبكة سي          : بيروت

العام لحزب اهللا حسن نصراهللا في توجيه االنذارات تهددني كمواطن خصوصاً وانه الوحيد الذي يملك قوى مسلحة                 
إذا أكمل حزب اهللا وحلفاؤه محاولة التغيير بالقوة فإن ذلك قد يـؤدي الـى               : وأضاف· في لبنان خارج إطار الدولة    

  .طباعاً ان نصراهللا ال يريد حرباً أهليةنشوب حرب أهلية في لبنان، ولكن لدي ان
  31/1/2007االتحاد االماراتية 

  
    سياسية تحرك المعارضة ويدعو لمقاومة وطنيةنصراهللا يؤكد على  .50

أكد األمين العام لحزب اهللا حسن نصراهللا تصميم المعارضة على مواصلة حركتها االصالحية لبناء دولة               : بيروت
، التكاتف من اجل اخراج لبنان من ازماته السياسية واالقتصادية والمالية واالجتماعية          المشاركة والوحدة والتعاون و   

ا الى اعالن مقاومة وطنية حقيقية      يعا ود . سياسياً  اال  مطالب المعارضة سياسية، وان الحل ال يمكن ان يكون         معتبرا
  .لتحرير مزارع شبعا

  31/1/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  مشبوهة تحط في جنوب لبنانالمزيد من البالونات ال .51
نقلت الوكالة الوطنية لالعالم اللبنانية الرسمية امس عن مندوبها في منطقة مرجعيون الحدودي انه عثـر                : بيروت

وقالـت الوكالـة ان   . بعد ظهر امس على أربعة بالونات اسرائيلية قرب المدرسة الرسمية في بلدة مركبا الحدودية  
  .المصدر ومتعددة االلوان وكتب على احداها عبارة عام سعيد باللغة االنجليزيةالبالونات االربعة اسرائيلية 

  31/1/2007الشرق األوسط 
  

  اندونيسيا وباكستان تطالبان بمبادرة اسالمية في الشرق االوسط .52
 : قال الرئيس الباكستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس االندونيسي بمقر الرئاسـة فـي جاكرتـا                 :جاكرتا
 .ضنا االضطرابات في فلسطين والعراق ولبنان وافغانستان واتفقنا في الرأي على الحاجة الى مبادرة جديدة              استعر

واستطرد ألن الغرب يبحث عن وسائل وأفكار جديدة الحالل السالم في المنطقة اعتقد ان اي فكـرة جديـدة وأي                    
صيل لكنه صرح بأنه تمت استـشارة العاهـل         ولم يكشف تفا   .مبادرة جديدة ستكون مقبولة لهم مادام يمكن تطبيقها       

ومن جانبه قال الرئيس االندونيسي انه لتحقيق السالم في الشرق االوسط نحتاج الى تحقيق حوار اكبـر                  .السعودي
  .ومشاورات

  31/1/2007رويترز 
  

   األقصى المسجدوقف الحفريات تحتل  فرنسا التدخلأوغلو يطالب .53
مر اإلسالمي السلطات الفرنسية على القيـام بـدور فاعـل للـضغط علـى               حث األمين العام لمنظمة المؤت    : جدة

باإلضـافة   المسؤولين اإلسرائيليين لوقف الحفريات الجارية تحت المسجد األقصى لبناء كنيس يهودي إلى جواره،            
فة  في أراضي الـض وطناتإلى التدخل لوقف إحدى الشركات الفرنسية عن القيام بمّد سكك حديدية تربط بين المست   

  .الغربية
  31/1/2007الوطن السعودية  

  
  االفراج قريبا عن معتقلين ُأردنيين في جوانتانامو واسرائيل: األردن .54
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 قال وزير الخارجية االردني عبد االله الخطيب يوم الثالثاء لدى لقائه بلجنـة الحريـات العامـة وحقـوق              :عمان
دنيين معتقلين في جوانتانامو قريبا وان عـددا آخـر مـن            المواطنين النيابية ان الواليات المتحدة ستطلق سراح ُأر       

وقال زاكاراي كيتسنيلسون احد محامي المعتقلـين       . المحتجزين اُألردنيين سيطلق سراحهم من السجون االسرائيلية      
االمريكيون يريدون إخراج هؤالء مـن      .  مصير السجناء االردنيين في يدي الحكومة االردنية       :االردنيين لرويترز 

  .تانامو باتخاذ الحكومة االردنية خطوةجوان
  30/1/2007رويترز 

  
   دعوة الفلسطينيين غير مشروطة وعلى الرباعية االستفادة من الماضي:الفيصلسعود  .55

قال وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل إن دعوة خادم الحرمين الشريفين غير             : هادي الفقيه  -الرياض  
تستفيد اللجنة من دروس الماضي وال تركـز        : اً على اجتماعي اللجنة الرباعية، بأن     وطالب معلق . مشروطة وشفافة 

وأضرب مثالً بالقدس، فلم نسمع أي حوار عـن         ... على مواضيع جانبية، فخريطة الطريق ليست موضوعاً جانبياً       
ا استمر األمر كمـا     القدس أو الحدود بين الدولتين أو الالجئين، منذ سبع سنوات ونحن ندور في حلقة مفرغة، وإذ               

هذه أول مرة أرى إجماعاً في المجتمع الدولي كما هو          : لقا و .هو عليه فإن خريطة الطريق ستؤدي إلى مكان آخر        
واعرب عن امله   . في الوقت الحالي لحل هذه المشكلة التي استمرت لفترة طويلة، وتسببت في الكثير من الفوضى              

  .لبأن تتغير العقلية االسرائيلية في التعام
  31/1/2007الحياة 

  
       وترحب بوقف النارالرياض تنتظر من الفلسطينيين تحديد موعد في مكة .56

 امس، ان بالده تنتظر من الفرقاء الفلـسطينيين تحديـد           ،اكد وزير الخارجية السعودي   :  وكاالت األنباء  -الرياض  
في ال ادري مـاذا يـستطيع اي         واضاف في مؤتمر صـحا     .بالدهموعد الجتماعهم في مكة المكرمة تلبية لدعوة        

ورحـب  . شخص آخر غير فلسطيني ان يقدم في هذا االطار، ولكن االمور تتوقف على رغبة الفلسطينيين انفسهم               
  .منذ فجر امس بوقف اطالق النار الذي تلتزم به فتح وحماس

  31/1/2007االتحاد االماراتية 
  

   إسرائيلمحل مخطط أمريكي إلحالل إيران: سياسيون مصريون يحذرون .57
حذر سياسيون مصريون وسفراء سابقون من المساهمة العربية فى تمريـر االسـتراتيجية              : بشير العدل  - القاهرة

التى اعلن عنها الرئيس االمريكى بوش بشأن المنطقة عامة والعراق خاصة، معتبرين المشاركة فى القمة العربيـة       
نظار عن اسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلـسطينى        القادمة مشاركة فى تنفيذ مخطط امريكى جديد لصرف اال        

   .وتحويلها الى ايران
  31/1/2007الشرق القطرية 

  
  ومتفاؤل بعملية السالم يدعو الفلسطينيين إلى وقف االقتتال مشرف .58

 وقال للـصحفيين    .دعا الرئيس الباكستاني برويز مشّرف، حركتي فتح وحماس إلى وقف االقتتال فوراً            :إسالم آباد 
إّن من بين األفكار الواردة     :  زيارة إلى ماليزيا وأندونيسيا     في لباكستان الليلة، متوّجهاً إلى شرق آسيا      يل مغادرته قب

أّن جولته اآلسيوية تأتي اسـتكماالً       و في مبادرته الجديدة التي سيطرحها تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية،         
ذا حقّقت زيارته إلى الدول اإلسالمية نفس النتائج اإليجابية التي تحقّقت           إلى أنّه إ   مشيرا   .لجولته في الشرق األوسط   

  .خالل جولته في الشرق األوسط فإّن عملّية السالم يمكن أن تتقّدم خطوات كبيرة
   30/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
 مصادر مصرية تنفي ماتردد عن دعوة القاهرة لتشكيل جيش فلسطيني جديد   .59
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 صحة ما ذكرته بعض األنباء عن أن مصر إقترحـت           ىنفت مصادر امنية وسياسية مصرية رفيعة المستو       :غزة
 الدعوة إلعادة تنظيم    ى ان لمصر موقف قديم وثابت يقوم عل       ى األخوة الفلسطينيين تشكيل جيش جديد مشيرة إل       ىعل

ناء الشعب الفلسطيني من مختلف أطيافهم      األجهزة األمنية والعسكرية الفلسطينية الموجودة بالفعل لتستوعب كافة أب        
 . رأس هذه األجهزةىالسياسية مع تخليهم عن إنتماءاتهم السياسية والحزبية وتعيين قيادات غير حزبية عل

  30/1/2007وكالة معا 
  

  مشروع قناة البحرين مخاوف مصرية من .60
 أمام اجتماع للجنة الشؤون العربية      ،قال السفير عبد العزيز سيف الدين، مساعد وزير الخارجية المصري         : القاهرة

إنشاءها،   التي تعتزم إسرائيل   نقناة البحري   إن وزارة الخارجية تراقب عن كثب ما يثار حول         ،بمجلس الشعب أمس  
ن ا موضـحا . وذكر أن الوزارة شكلت مجموعة عمل من أجهزة الدولة المختلفة لدراسة اآلثار السلبية للمـشروع              

ألردن وفلسطين وإسرائيل بدأت في إعداد دراسة جدوى نهائية بتمويل من الدول المانحة             أطراف المشروع الثالثة ا   
  . ماليين منها8 مليون دوالر تم جمع 15يصل إلى 

  31/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يشيد بالدعوة السعودية ويدعو لالستجابة للمبادرة المصرية: رئيس البرلمان العربي .61
 أشاد محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي االنتقالي بمبادرة خـادم الحـرمين              :صالح عبد الفتاح   -القاهرة  

الشريفين القائمة على دعوة كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية لاللتقاء فـي                 
ورية مصر العربية   االستجابة ايضا الى مبادرة جمه    الى  ودعا حركتي فتح وحماس      .مكة لوقف االقتتال الفلسطيني   

الرامية الى إزالة كل المظاهر المسلحة و اطالق المختطفين ووقف الحمالت اإلعالمية وتفعيل الحـوار لتـشكيل                 
   .حكومة وحدة وطنية

  31/1/2007عكاظ 
  

  النقابات المهنية األردنية تدعو الفلسطينيين إلى وقف االقتتال .62
يلة، الفلسطينيين بكافة فصائلهم إلى وقف االقتتال الجاري على الـساحة            الل ،دعت النقابات المهنّية األردنّية    :عّمان

 في بياٍن لها، الدول العربية واإلسالمية للعمل مـن خـالل            ،وناشدت .الفلسطينية وااللتزام بحرمة الدم الفلسطيني    
مظـاهر الفتنـة    جامعة الدول العربية ومنظّمة المؤتمر اإلسالمي من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني للقضاء على              

  .والعودة إلى الحوار فيما بينهم
   31/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   مليون دوالر لدعم قوات األمن التابعة لعباس86واشنطن تحول  .63

أصدر الرئيس األمريكي جورج بوش تعليماته بتحويل مبلغ ستة وثمانين مليون دوالر إلى السلطة الفلسطينية لدعم 
وأوضحت مصادر أمريكية أن هذه المساعدات ستستخدم . الموالية لرئيس السلطة محمود عباسقوات األمن 

وقال المتحدث باسم مكتب . لتدريب أفراد قوات األمن الفلسطينية وشراء آليات وبزات عسكرية لصالح هذه القوات
من الفلسطينية ومساعدتها مستشار األمن القومي األمريكي إن الهدف من هذا اإلجراء هو تعزيز شرعية قوات األ

  .على فرض القانون والنظام في قطاع غزه والضفة الغربية ودعم المساعي إلصالح المؤسسة األمنية الفلسطينية
  31/1/2007وكالة سما 

 
  لقاء بين نواب بريطانيين ومسؤولين من حماس : االندبندنت .64

بين عدد من النواب البريطانيين البارزين من جهة  ان لقاء تم ، في عددها الصادر اليوم،ذكرت صحيفة االندبندنت
و جاء وسط انتقادات داخلية شديدة لسياسة بريطانيا القاضية . ومسؤولين من حركة حماس من جهة أخرى
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وكانت لجنة برلمانية بريطانية قالت ان قيام . بمقاطعة الحكومة الفلسطينية منذ فوز حركة حماس باالنتخابات
الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة االسالمية حماس لم يساعد اال على دفع الحركة نحو الغرب بعزل الحكومة 
. وهزمت حماس حركة فتح المعتدلة في االنتخابات البرلمانية التي جرت في العام الماضي .االقتراب من ايران

تنمية الدولية انه أجبرها على وتسبب رفضها التفاوض مع اسرائيل في حظر المساعدات الغربية الذي قالت لجنة ال
وخلصت اللجنة في تقريرها  .البحث في اماكن اخرى عن دعم مالي وسط أزمة متزايدة من الفقر والمصاعب

حماس االن لها عالقات أوثق مع حكومات مثل "بشأن مساعدات التنمية واالراضي الفلسطينية المحتلة الى ان 
وتنتابنا شكوك فيما اذا كان هذا تطورا كان المجتمع الدولي . ينحكومة ايران أكثر مما كانت عليه منذ عام

وقال مالكولم بروس رئيس اللجنة ان المجتمع الدولي خلق موقفا خطيرا أصبحت فيه حماس غير مسؤولة  ."يقصده
 ان هذا اننا نقول"وقال بروس الذي ينتمي الى حزب االحرار الديمقراطيين  .امام شعبها أو امام السلطة الفلسطينية

واضاف  .الموقف ال يمكن االبقاء عليه وان رفض الحكومة الحديث مع حماس يمكن ان تكون له اثار عكسية
الرسالة الواضحة هي انه اذا استمر هذا الوضع لفترة أطول من هذا فانه سيؤدي بالفعل الى انهيار الدولة "

سرائيل بااللتزام بوعدها وتنفيذ اتفاق مع الفلسطينيين وحث التقرير ايضا المجتمع الدولي على مطالبة ا ".الفلسطينية
وقال  . لتسهيل حركة المواطنين والسلع داخل االراضي الفلسطينية2005يرجع الى نوفمبر تشرين الثاني عام 

التقرير انه من اجل وضع ضغوط على اسرائيل يجب على بريطانيا ان تدفع االتحاد االوروبي الى بحث تعليق 
وامتنع  . الى ان يتحقق تحسن في تلك الترتيبات، وهي اتفاق للتجارة التفضيلية مع اسرائيل،شاركةاتفاقية الم

وقالت دول غربية انها ستبقي على المقاطعة  .متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية عن التعقيب على التقرير
ود وتوافق على االلتزام باتفاقات التي تفرضها على حماس اذا لم تنبذ العنف وتعترف بحق اسرائيل في الوج

وقال  .وقال بروس انه ال يكفي ان تحبس بريطانيا انفاسها وتأمل في انفراجة في عملية السالم .السالم السابقة
من االتصال  وهذا النوع. على مر التاريخ تحدثنا الى منظمات ارهابية مثل منظمة الجيش الجمهوري االيرلندي"

 ."يجب ان يحدث مع حماس
  31/1/2007 سماوكالة 

  
 ن دعوة الملك عبداهللا ااالتحاد االوروبي وأمريكا يؤيد .65

أكدت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أن اجتماع اللجنة الرباعية :  محمد المداح- عهود مكرم، واشنطن–برلين 
خادم الحرمين الشريفين  فبراير الجمعة، يعتبر خطوة تدعم التحرك السعودي ومبادرة 2الدولية في واشنطن، يوم 

الملك عبداهللا بن عبدالعزيز بدعوة كل من حماس وفتح للمشاركة في حوار يقرب وجهات النظر ويحرك عملية 
السالم ويقضي بتشكيل حكومة فلسطينية قادرة على التفاوض وقالت إن ألمانيا تسعى للتشاور مع الدول التى تلعب 

وبي على قناعة من أن التوصل الى حل سلمي في قضايا الشرق األوسط دورا محوريا وأن بالدها واالتحاد األور
وفي غضون ذلك رحب الناطق بإسم الخارجية  .ال يمكن أن يتحقق دون مشاركة الدول االقليمية في المنطقة

دات بالخطوة التى اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز بدعوة قيا" ريك فاسكيت"األمريكية 
إن الواليات المتحدة تقدر " عكاظ"وقال فاسكيت لـ. الفرقاء الفلسطينيين إلى الحوار فى المملكة األسبوع القادم

للمملكة مواقفها وجهودها البناءة فى التصدي لألزمات فى المنطقة ومحاولة معالجتها لهذه األزمات بالطرق 
 . مواقف تستدعي ذلك الدبلوماسية والسياسية والسعي للعمل بلغة الحوار فى 

  31/1/2007عكاظ 
  

  المصادقة على اعتبار البنك العربي قدم المساعدة لمنظمات إرهابية .66
، والتي تدعي أن "البنك العربي"رفضت قاضية فدرالية في بروكلين، اليوم الثالثاء، طلب إلغاء دعوى تمثيلية ضد 

وجاء أن القاضية ". إرهابية"رى تصنيفها على أنها فرع البنك في نيويورك قد قدم المساعدة لمنظمات فلسطينية ج
نينا غرشون، التي ناقشت طلب محامي البنك إلغاء الدعوى، قد قبلت في الواقع اإلدعاءات ضد البنك، والمشمولة 

وبحسب الدعوى فإنها تمثل ما . 2004ديسمبر / في وثيقة الدعوى األصلية التي قدمت ضد البنك في كانون األول
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وقد ادعي في الدعوى أن فرع البنك .  من المتضررين في إسرائيل والواليات المتحدة ودول أخرى1600يقارب 
في مانهاتن قد استخدم كقناة لتحويل ماليين الدوالرات إلى حركة حماس ومنظمات فلسطينية أخرى، بادعاء أنها 

ل مباشر أو غير مباشر، بتنفيذ وبحسب الدعوى أيضاً فإن البنك قد ساعد، سواء بشك. استخدمت لتمويل عمليات
وقد رفضت القاضية . هجمات حماس وكتائب شهداء األقصى، من خالل جمع األموال وتحويلها إلى المنظمات

ادعاءات محامي البنك بأنه قدم لحماس خدمات مصرفية فقط، حيث أشارت إلى أن اإلدارة األمريكية قد صنفت 
  . 1995منذ العام " منظمة إرهابية"حركة حماس كـ

  30/1/2007 48عرب
  

 إطالق المرحلة الثالثة من مبادرة دعم الفلسطينيين في األراضي المحتلة  .67
أعلنت أمس خمس منظمات دولية ومؤسسات عربية غير حكومية في مقر وكالة الغوث :  نادية سعد الدين- عمان

 الفلسطيني في األراضي المحتلة بكلفة عن إطالق المرحلة الثالثة من مبادرة برنامج دعم الشعب" األونروا"الدولية 
وتركز المرحلة الثالثة التي يستمر تنفيذها عاماً  . ماليين دوالر10 ماليين دوالر من إجمالي 5تقديرية تصل إلى 

مشاريع تنموية متكاملة تربط بين الجوانب االجتماعية واالقتصادية بهدف مكافحة الفقر والبطالة في "كامالً على 
وذلك بحسب الممثل " من السكان% 65شير إلى بلوغ معدل الفقر في األراضي المحتلة الى حوالي ضوء أرقام ت

ويندرج في إطار خطة المرحلة الثالثة،  .األمير تركي بن طالل" األجفند"الشخصي لرئيس برنامج الخليج العربي 
 150بادرة، يستهدف تأهيل مشروع تقدمت به مؤسسة التعاون وهي إحدى المؤسسات التنموية الشريكة في الم

إلى جانب  . مليون دوالر1,6 امرأة فقيرة بتكلفة تقديرية تبلغ 150روضة أطفال وتوفير فرص عمل لحوالي 
 فرصة عمل للعاطلين 2000مشروع تقدمت به األونروا للتدريب المهني والقروض الصغيرة يهدف إلى توفير 

 إضافة إلى مقترح مشروع تقدم به برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  مليون دوالر،1,7عن العمل بتكلفة تقدر بحوالي 
 مليون 1,7 تجمعاً سكنياً ريفياً فقيراً بتكلفة تقدر بحوالي 20 مؤسسة وتوفير منح لحوالي 20بهدف تطوير عمل 

جابه عمل من جانبه أشار ممثل وكالة األونروا في االجتماع بيتر فورد إلى أن العراقيل اليومية التي ت .دوالر
وقال فورد إن هذه  .الوكالة والمنظمات ذات العالقة التي تجهد من أجل تخفيف حدة المعاناة عن الشعب الفلسطيني

العراقيل والمعوقات اليومية تفرض ضغوطا كبيرة على عمل الوكالة كما يعرضها إلى مواجهة مشاكل مالية 
 .إضافية تضاف إلى مهامها االعتيادية

  31/01/2007الغد األردنية 
  

  روسيا تريد رفع حظر المساعدات للفلسطينيين .68
نقلت وكالة انترفاكس لالنباء يوم، الثالثاء، عن المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فالديمير بوتين قولـه   : موسكو

ان روسيا تريد أن يرفع رباعي الوساطة بالشرق االوسط المقرر أن يجتمع في الثاني من فبرايـر شـباط حظـر                     
روسـيا  "وقال ألكسندر سلطانوف نائب وزير الخارجية في مقابلة أجرتها الوكالة           . ات الغربية للفلسطينيين  المساعد

وقال سلطانوف إن روسيا تريد ايضا مـن        ." تعارض دائما الحصار ونعول على أن يستمع الرباعي لوجهة نظرنا         
  .مستمر مباشررباعي الوساطة تشجيع الفلسطينيين واالسرائيليين على الدخول في حوار 

  30/1/2007رويترز 
  

  العفو الدولية تدعو الى فرض حظر أسلحة على إسرائيل وحزب اهللا  .69
دعت منظمة العفو الدولية الواليات المتحدة والمجتمع الدولي، امس الثالثاء، لفرض حظر أسلحة             :  يو بي آي   -لندن

 األسلحة الرتكاب انتهاكات خطيرة للقانون      على إسرائيل وحزب اهللا الى حين وضع آليات فعالة تكفل عدم استعمال           
وطالبت كال من الواليات المتحدة ولبنان وإيران وسورية بشكل خاص أن تتأكد من عدم إرسـال           . اإلنساني الدولي 

أية أسلحة يمكن أن تستخدم الرتكاب انتهاكات الى أي من الطرفين أو نقلها عبر أراضـيها، ودعـت الحكومـة                    
ظر على استخدام جميع القنابل العنقودية وتقديم خرائط لمواقع األلغـام األرضـية التـي               اإلسرائيلية الى فرض ح   
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وحثت الواليات المتحدة التي قالت إنها مصدر العديد من القنابل          . زرعتها قواتها في جنوب لبنان في العام الماضي       
اإلسرائيلية علـى تقـديم الخـرائط       العنقودية التي أطلقتها القوات اإلسرائيلية في جنوب لبنان على حمل السلطات            

  .وغيرها من المعلومات بحيث يتسني التقليل من إمكانية وقوع مزيد من اإلصابات في صفوف المدنيين
  31/1/2007القدس العربي 

  
  بوش يتهم إيران وسورية بإذكاء الفوضى في لبنان .70

وحزب اهللا بإثارة أحداث العنـف      اتهم الرئيس األميركي جورج بوش، في بيان مكتوب، إيران وسورية           : واشنطن
يجب محاسبة أولئـك المـسؤولين عـن بـث     "األخيرة في لبنان سعيا لإلطاحة بحكومته، وقال أول من امس، انه  

. "إنني اشعر بخيبة أمل شديدة بسبب العنف وإراقة الدماء في اآلونة األخيرة في شوارع لبنان              "وأضاف  .  "الفوضى
سورية وإيران وحـزب اهللا يعملـون   "، مضيفا أن "ث الفوضى يجب محاسبتهمأولئك المسؤولون عن ب"وقال بوش  

انهم يثيرون العنف لمنع إنشاء محكمة خاصة فـي مـا           "وأكد بوش   . "لزعزعة المجتمع اللبناني، وأهدافهم واضحة    
ألمـم  يتصل باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ولمنع التنفيذ الكامل لقرارات مجلس األمـن التـابع ل                

  ."المتحدة الداعية الى نزع سالح حزب اهللا وإلسقاط حكومة لبنان المنتخبة انتخابا ديمقراطيا
  31/1/2007الشرق األوسط 

  
  النفوذ االمريكي قد يتراجع بشدة في ضوء حرب العراق .71

 اهلية قد حذر معهد بروكينجز االمريكي النافذ للدراسات االستراتيجية من ان العراق ينزلق بسرعة باتجاه حرب
واشار الى ان من النتائج المتوقعة لهذه الحرب وقوع عدد هائل من الضحايا . تنعكس نتائجها على الدول المجاورة

  .وعرقلة تدفق نفط الخليج، وانحسار كبير في النفوذ االمريكي في المنطقة
  31/1/2007بي بي سي 

  
  إقبال روسي على اإلسالم يثير مخاوف الدوائر األمنية .72

 اعربت دوائر أمنية روسية عن مخاوفها من زيادة نسبة األشخاص من أصل روسي الذين يعتنقون الـدين                  :إيالف
  .  ألف روسي اعتنقوا األسالم مؤخرا300ًتشير المعطيات إلى أن هناك حيث . اإلسالمي

  30/1/2007التقرير المعلوماتي 
  

   لن يحاكي تجربة إيرانني المسلمحزب اإلخوان .73
نائب األول لمرشد جماعة اإلخوان المسلمين في مصر ما أشيع حول اقتداء مشروع برنامج حـزب              نفى ال  :القاهرة

ن مالمح الجمهورية اإليرانية تخالف ثوابـت   ولفت إلى أ .اإلخوان الذي يتم اإلعداد له بالتجربة اإليرانية في الحكم        
  .دة من نجاحاتها وإخفاقاتها هذا ال يمنع من دراسة تجربة إيران واالستفا، إال أنه أوضح أنالجماعة

  31/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  سأرفع الغطاء عن أي فتحاوي مخطئ :عباس زكي .74
طعم خاص نظراً لموقفه المعارض لتـصرفات بعـض الموتـورين           ) أبو مشعل (للحديث مع   : حاوره أحمد الحاج  

ة كبح الفتن، في الوقت الذي ينشط فيـه         الساعين لنقل الفتنة، فهو يكّرر الحديث دائماً عن الوحدة الوطنية وضرور          
  . قياديون محسوبون على المنظمة إلثارة الفتن والقالقل في مخيمات لبنان

 يشاع أن السالح الفلسطيني في لبنان سيكون لصالح هذا الطرف أو ذاك في حال حصول نـزاع أهلـي بـين                      -
  اللبنانيين في لبنان، ما صحة ذلك؟

ولوال الخطأ لما صار الـصواب،      . ن، وهناك قاعدة أنه من لم يستفد من التجربة يخسر         لدينا تجربة مّرة في لبنا    • 
وأننا في إطـار اللجـوء      . أولها أننا ضيوف مؤقتون في هذا البلد      . من هنا سياستنا تستند على أسس وقواعد جديدة       
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نسان يحمل فكرة العودة ال بّد أن       وأي إ . القسري بفعل العدوان اإلسرائيلي، ولدينا القناعة أنه يوماً سنعود إلى بلدنا          
يكون سفيراً جيداً لبلده فلسطين، وعليه أن يترك أطيب األثر في نفس مواطني البلد الذي يعيش فيه، ال أن يكـون                     

. واالحتالل اإلسرائيلي يمتلك تحالفاً مع قيادة العالم، أي الواليـات المتحـدة األمريكيـة             . محل خوف أو حذر منه    
ونحن نرفض التدخّل في الشؤون     . ى تجميع كل القوى والطاقات في معركة التحرير والعودة        وكذلك نحن بحاجة إل   

ونريد مصالح لبنان، ونحن ننظـر      . الداخلية، ونحترم سيادة القانون، ونقف على المسافة نفسها من جميع األطراف          
والفلسطيني الجيد هـو الـذي      . إلى تجربة الماضي لعلّنا نستفيد في صياغة المستقبل، وكيف يمكن لنا كسب لبنان            

  .يحاول جمع أكبر قدر من األصدقاء حوله من أجل الخالص من االحتالل
ما هو موقفكم مما جرى التداول به مؤخراً من إمكانية دخول الجيش اللبناني إلى بعض المخيمات الفلسطينية في                  -

  الجنوب اللبناني؟
 المطروح هو دخول منطقة التعمير المحاذية لمخـيم         لم يطرح موضوع دخول الجيش إلى مخيمات الجنوب، بل        • 

وانطالقاً من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان نقول بأن هذه مسألة لبنانية داخليـة ال نعتـرض                 . عين الحلوة 
أما بالنسبة للمخيمات فهناك إصرار من جانب القوى الفلسطينية أن تكون هناك طاولة حوار تُناقش حولهـا                 . عليها
وال بّد من تنظيم السالح داخل المخيمات، وال أعتقد أن اإلخوة اللبنانيين يضعون فـي أولويـاتهم                 . المواضيعكل  

  .ولم يجِر أي طرح رسمي لهذا الموضوع. دخول المخيمات الفلسطينية
 جرت مؤخراً بعض االعتداءات األمنية على مقاّر حماس وتمزيق بوسترات عائدة للحركة، ما هو موقفكم مـن                  -

  هذه االعتداءات؟ 
أنا شخصياً أدين أي اعتداء ضد أي فريق فلسطيني على األرض اللبنانية، وأرفض أية انعكاسـات سـلبية لمـا                    • 

وأية أخطاء من أي فتحاوي وأي منتٍم لمنظمة التحرير أنا جـاهز          . يجري في غزة على الواقع الفلسطيني في لبنان       
. د واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحّمـى           لرفع الغطاء عنه، ألننا نحن أسرة واحدة وجس       

ونكون بذلك قد أرسلنا رسالة للداخل      . إذا أردنا إقناع اللبنانيين بأحقية مطالبنا وقضيتنا علينا أن نكون مثاالً للوحدة           
  .ضهمأن الفلسطينيين في الشتات ال يريدون صراعات داخل الوطن ألن عدّوهم ما زال جاثماً على أر

   هل هناك مبادرة من طرفكم باتجاه تهدئة األوضاع في المخيمات، ومنع تمّدد الفتنة من فلسطين إلى لبنان؟-
المبادرة مستمرة، وقد التقيت قبل أيام، في بيت األخ شفيق الحوت، بممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمـدان                   • 

وأكّرر أن مكتب ممثلية منظمة التحرير      . مأنة الجميع وعلي بركة، واتفقنا على ضرورة التواصل المستمر بهدف ط        
هو للشعب الفلسطيني، وأعتقد أنه لدينا من الكفاءات والتجربة ما يمكّننا من منع إضافة هموم جديدة للفلـسطينيين                  

ة ونأمل بأن زيارة األخ أبو مازن، ودعوتي الجميع السـتقباله، بـادر    . وهناك مبادرة سترى النور قريباً    . في لبنان 
  ).تأجلت الزيارة الحقاً. (خير وخطوة على طريق تفعيل التعاون بين الفلسطينيين، وانتقال نوعّي بحياة الفلسطينيين

 فيما يخص موضوع المرجعية الفلسطينية في لبنان، الحظنا في الفترة األخيرة أنه توقف التداول بهـا، لمـاذا،                   -
   ومن القادر في غيابها أن يبتّ في شؤون المخيمات؟

نعتبر افتتاح مكتب المنظمة بمثابة مرجعية، لكنها بحاجة إلى تقوية وتدشين إرادة الفلـسطينيين، ألنهـا الممثـل                  • 
والمنظمـة تقـف علـى قـدم        . الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بفعل العرق والدموع والدم والمسيرة الطويلة         

نحن نسعى إلى ترسـيخ     . اقب في األمم المتحدة   المساواة مع الدول العربية وعضو كامل في الجامعة، وعضو مر         
  .المرجعية بتشكيل لجنة سياسية عليا، وتشكيل لجان شعبية في لبنان، وإحياء الفعاليات النقابية والمهنية واالتحادات

 ولكن حتى يتم اإلصالح الكامل في منظمة التحرير، وما اتفق عليه في القاهرة، هل يمكن نقل تجربـة الـداخل                     -
  ك لجنة متابعة من الفصائل ال تُنازع منظمة التحرير صالحياتها ولكن لها خصوصية ارتضاها الجميع؟حيث هنا

)) فتح اإلسـالم  ((وسبق أنه حينما ظهرت ظاهرة جديدة اسمها        . أعتقد قريباً سيلتئم شمل الفصائل في إطار واحد       • 
ما أسهل أن نلتقـي وأن نجـد القواسـم          ف. في مخيم نهر البارد اجتمعت كل الفصائل الفلسطينية لبحث الموضوع         

  .ألن المحاصرين في القلعة ينبغي أن يتدّبروا أمرهم ومشاركة بعضهم حتى ال تسقط. المشتركة
   ولكن لو اجتمعوا قبل حصار القلعة أما كان أفضل؟-
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 إطـار حـوار   بالطبع، وفي لقاءاتنا القادمة سنضع برنامج عمل متدرج في انتظار أن يلتئم الشمل الفلسطيني في    • 
وطني على مستوى األمناء العامين لتشكيل مجلس وطني جديد، وانتخاب لجنة تنفيذية تجـسد الحاضـنة للـشعب                  

  .الفلسطني
   إلى أين وصل الحوار مع السلطة اللبنانية؟-
ر مع  في ظل األوضاع المستجدة في لبنان، توقف الحوار ألنه ال يمكن، في ظل التجاذبات القائمة، أن يأخذ الحوا                 • 

  .إنما نحن ال نتوقف عن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في لبنان. الفلسطينيين األولوية
 لكن األزمة اللبنانية قد تطول، فهل هناك قناة مع الحكومة اللبنانية لمعالجة المشاكل اليومية ومحاولة اسـتئناف                  -

  الحوار؟
 من األحزاب إلى رجال الدين إلى الرئاسة والحكومـة          كما تالحظون، في جوالتنا ال نترك جهة إال ونتصل بها،         • 

وبصراحة ليس هناك حـوار رسـمي،       . ولكن نحن أيضاً نقّدر متاعب وهموم البلد، وبالتالي ال نثقلهم         . والبرلمان
  .والمشاكل اللبنانية تأخذ األولوية عند اللبنانيين جميعاً

سطينيين في لبنان، ورأى البعض أن هذا قد يعنـي           جرى الحديث عن إعطاء جواز سفر من السلطة لالجئين الفل          -
  توطيناً، فهل هناك صحة لهذه المعلومات؟

حين يحظى الفلسطيني على جواز سفر يعني أنه رفض التوطين إلى األبد، ألن المواطنة تعني تملّك جواز البلـد                   • 
فلسطيني هو فلسطيني، وال مكان له      ولكن حينما يمنح الجواز الفلسطيني فمعنى ذلك أنك أثبتّ أن ال          . الذي أنت فيه  

على الكرة األرضية إال فلسطين، وبالتالي فإنك تحاول إعطاء تسهيالت للفلسطيني في لبنان ألنـه يعـيش عيـشة                   
قاسية مخالفة لقرارات القمة العربية التي نّصت على أن يمنح الفلسطيني حق التملّك والعمل والتنقل، وهذه األشياء                 

  .ني في لبنانمحروم منها الفلسطي
   معنى ذلك أن هناك مسعى إلعطاء الفلسطينيين في لبنان جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية؟-
وأحياناً، في حاالت اسـتثنائية، يـتم فيهـا إعطـاء     . كال، السلطة الفلسطينية ليس لجوازها صالحية في الخارج    • 

  . الدخول إلى فلسطينوكيف يمكن أن تحصل على جواز سفر دون أن يحق لك. الجواز
  .. قد يكون مشروطاً بعدم العودة-
  .كال، حق العودة ال يستطيع أي إنسان التالعب به، هو ليس حق دول بل هو حق فردي• 
 يشعر الكثير من فلسطينيي لبنان أن إعادة افتتاح مكتب المنظمة لم يغير في حالتهم االجتماعية البائسة، ولم يقّدم                   -

  شيئاً يذكر لهم؟
 المكتب موجود منذ سبعة شهور، ومنذ سنة واألزمة، كما تعلمون، مستمرة في فلسطين، وهناك مصاعب حقيقية،              •

ولبنان أيضاً، منذ فترة دخل في معترك سياسـي         . فكيف يمكن إحداث تغيير سحري في الواقع الفلسطيني في لبنان         
أن يرى الفلسطينيون في لبنان الـشيء الكثيـر         فالظروف االستثنائية في فلسطين ولبنان هي التي لم تسمح ب         . جديد

وهناك اتصاالت مع الدول المانحة، ومع وكالة الغـوث لتحـسين           . والمبهج، ولكن، ومع ذلك، لدينا برنامج طموح      
 قيد لفلسطينيين شطبت أسماؤهم من وكالة الغـوث بحكـم           33000وعلى األقل، استطعنا إعادة     . أوضاع الالجئين 

 فلسطيني ممن ال يمتلكون وثيقة سفر من أجل منحهم وثائق سفر، ونحـاول              3000نا  خروجهم من لبنان، وحصر   
  .وأحصينا احتياجات المخيمات من أجل تأمين مانحين. حّل قضيتهم

   أخذ البعض عليكم حضور ممثل القوات اللبنانية الحتفالكم األخير الذي جرى في بيروت، كيف ترّدون؟-
، وأعتقـد إذا نبـشنا      ))فتح((تمثيل المسيحي في الذكرى الثانية واألربعين النطالقة        أوالً، أنا كنت سعيداً جداً بال     • 

نحن ندرك حجـم الـثمن      . التاريخ نجد أن المجرمين الحقيقيين لم يحاسبوا، وبالتالي لن أتوقف أمام هذا الموضوع            
من الجميع، ونفـتح األيـدي      الباهظ الذي دفعه الفلسطينيون والمسيحيون، ونريد أن نقول بأننا على مسافة واحدة             

  .ومستعّدون للعناق مع أي لبناني لتجاوز سلبّيات الماضي، ألنه ال يجوز أن نبقى أسرى األحقاد
   ما موقفكم مما يجري من تفجير أمني داخل فلسطين، وكذلك من موضوع حكومة الوحدة الوطنية؟-
أمـا بالنـسبة لموضـوع      .  الجهة التي تقف وراءه    بالنسبة للتفجير األمني فهو مدان، ويجب التدقيق جيداً بهوية        • 

حكومة الوحدة الوطنية فأنا أخجل أن يصل العقم الفلسطيني إلى درجة شلل الحياة السياسية في فلسطين سنة، نتيجة                  
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يجـب أن تأخـذ     . وآن األوان للمجموع الفلسطيني أن يتجاوز قضية الحـصص        . عدم االتفاق على مقاعد وزارية    
. ما هو الواجب فعله من أجل تحريرها واستصالحها حتى ال يبتلعهـا االسـتيطان            .  أي حوار  األرض األولوية في  

الموضوع الثاني بعد األرض هو الشعب، ماذا يحتاج من صحة وتكنولوجيا ومؤسـسات وديمقراطيـة وأشـكال                 
ي يجب أن تأخذ حيـزاً      المرحلة الثالثة في الحوار هي الفصائل والقوى المختلفة الت        . نضالية متعّددة وتنمية وقانون   

الموضوع الرابع هو القيادة وكيف تتشكل، ويجب       . واسعاً من االهتمام، من قانون أحزاب وبرامج تليق بهذا الشعب         
  .أن ال تكون على حساب الثالث نقاط األولى

   هل هناك تخّوف لديكم بنقل الفتنة من فلسطين إلى مخيمات لبنان؟-
وإذا كان هناك أناس ضـلوا      .  بها طالما أنا على رأس هذا العمل بهذا البلد         على رقبتي، وعلى جثتي، ولن أسمح     • 

الطريق، وتخلوا عن التناقض األساسي مع االحتالل، فأعتقد أن من ينقل هذا المرض إلى الخـارج يـسيء إلـى                    
  . وأجزم، أنه لن يكون في لبنان أية انعكاسات لما يجري في فلسطين. التاريخ والشعب

  1/2/2007 فلسطين المسلمة
  

 !ماذا لو خيرت حماس بين السلطة والحرب األهلية؟ .75
 الشامخ إدريس 
ليس هناك أصال سلطة حقيقية، أو حكومة ذات سيادة، تستحق كل هذا التناحر، فرئيس السلطة الفلسطينية محمود 

أو مغادرة عباس بما يتمتع به من دعم وقبول دولي وحتى إسرائيلي، ال يستطيع التنقل من قرية إلى أخرى، 
، ورئيس الحكومة إسماعيل هنية وباقي الوزراء، ممنوعون من "إسرائيل"األراضي المحتلة، دون إذن وموافقة 

التنقل بين الضفة والقطاع، ويعيشون تحت الحصار وتهديد الصواريخ اإلسرائيلية، كذلك الحال بالنسبة للمجلس 
 حيث أصبح معدوم الفائدة بعد سلسلة االعتقاالت التي التشريعي، الذي يمثل صلب النظام السياسي الفلسطيني،

 ! طالت معظم نوابه ورئيسه الدكتور عزيز الدويك، فعن أية سلطة نتعارك؟
فلنوفر إذن البندقية، ولنوفر السالح والرجال إلى المعارك الحقيقية، معارك الحرية واالستقالل، ال معارك الكراسي 

 . الواهية، والمناصب الشكلية
 حركة سياسية معارضة، وحركة مقاومة باسلة، يشرف باالنتماء - حماس -مس كانت المقاومة اإلسالمية باأل

 . إليها كل فلسطيني، ويتباهى بعطائها كل عربي ومسلم
أما اليوم فقد تحولت حماس إلى حركة حاكمة في ظل ركام من اإلكراهات والضغوط واالعتبارات السياسية 

ظمها عن الحكومات السابقة، بما أثر في النهاية على عطائها الجهادي والمقاوم، وجعل واألمنية، التي ورثت مع
 !! من محاولتها التوفيق بين الحكم والمقاومة أمرا صعب المنال

السيد إسماعيل هنية أكد مرارا استعداده التنازل عن منصبه كرئيس للحكومة لغيره في مقابل رفع الحصار الظالم 
، لكن هذا "نحن نضحي بأنفسنا وأبنائنا وبيوتنا من أجل الوطن، أال نضحي بكرسي؟: "ني، قائالعن الشعب الفلسطي

الكالم الشجاع والجريء جاء في ظرف كان األمل فيه قويا في تشكيل حكومة وحدة وطنية، أما اليوم وبعد ما 
 كل حكومة فيها تواجد توضح للجميع فشل كل المحاوالت السابقة، بسبب إصرار إسرائيلي وأمريكي على رفض

لحماس، وكذا تجاوب فريق فلسطيني داخلي مع هذه الرغبة، واستعداده للذهاب في هذا االتجاه إلى أبعد الحدود، 
ولو اقتضى األمر جر الساحة الفلسطينية إلى حرب أهلية ال تبقي وال تذر، وظهور مؤشرات خطيرة واستعدادات 

ودول عربية أخرى ألطراف فلسطينية " إسرائيل"ة وصلت لتوها من عسكرية غير مسبوقة وتخزين لشحنات أسلح
 .. معينة

كان لزاما على حماس أن تتخذ موقفا تاريخيا وشجاعا، فإما أن تختار البقاء في الحكومة وتواجه حربا أهلية قادمة 
ود إلى ميدان المقاومة حتما، أو أن تختار االستقالة الجماعية من هذه السلطة الوهمية، حقنا للدماء والفتنة، وتع

 . والتحرير
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االختيار األول سيكون بكل تأكيد مكلفا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وستبقى نتائجه الكارثية تطارد عبر 
التاريخ حركة حماس وفتح على حد سواء، ألن الشعب الفلسطيني لم يقدم اآلالف من خيرة أبناءه شهداء وجرحى 

 . ه المطاف إلى حرب مدمرة، بل قدم كل ذلك في سبيل تحرير وطنه ومقدساتهوأسرى من أجل أن ينتهي ب
أما االختيار الثاني، فهو أقل ضررا من سابقه، ألنه هو األقرب إلى العقل والحكمة، فحماس بصمودها ألكثر من 

ة لفك الحصار ومساعدة سنة في وجه هذا الحصار الظالم، وبثباتها على مبادئها وأهدافها النبيلة، وبمحاوالتها الحثيث
الشعب الفلسطيني، قد نجحت في ما فشل فيه غيرها، لذا فخروج حماس اليوم من سوق السلطة لدرأ الفتنة هو 
خروج نقي ومشرف، خروج سيجعل الشعب الفلسطيني يلتف حولها أكثر فأكثر، ألن ال فساد سيالحق وزرائها 

، "عصبة أوسلو"ية سيبقى وصمة عار في جبينها، كما هو حال كما هو حال الوزراء السابقين، وال تنازل عن القض
بل سيذكر التاريخ أن حركة في فلسطين اسمها حماس، فازت في انتخابات حرة وديمقراطية، ثم اضطرت للتنازل 

 . عن حقها في تسيير البالد لتجنيب العباد فتنة مستطيرة
  30/1/2007مجلة العصر 

 
  ومراسم الوداع.. المسجد األقصى .76

 عرفات حجازي 
اشفقت على شيخنا الجليل الفاضل تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس االعلى للقضاء الشرعي 
وهو يصيح ويصرخ وينادي على امة العرب والمسلمين وهو يدعوهم النقاذ المسجد االقصى ألن اليهود بدأوا 

كل المزعوم الذي باعادته يكون العالم قد استسلم بأنه قد باقامة كنيس قبالة المسجد العتيق من اجل اعادة بناء الهي
جمان وليام فان دي "دخل في العصر اليهودي، ومنذ اعلن بداية هذا العصر رجل الدين الهولندي المولد والمؤسس 

ي الذي اعلن في مؤتمر الصهاينة المسيحية واليهودية الذ" السفارة المسيحية الدولية في القدس"لما يسمى " هوفن
التي تهدف الى تحقيق " القمة القيادية الصهيونية لألديان المختلطة"انعقد في العاصمة االمريكية لبحث تشكيل 

 .افضل الوسائل التي يستطيعون فيها االتحاد من اجل اسرائيل
ن يكون ولكن ل.. قد يكون لدينا اي خالفات عن من هو المسيح: قال هذا العالم الضال والمضلل في افتتاح المؤتمر

 لدينا اي خالف ان المسيح سيعود الى الهيكل وليس الى مسجد المسلمين،، 
 ولم يرحل.. جرى وداع االقصى

هذا الكالم تردد الحديث عنه قبل خمسة اعوام عندما انتهوا من حفر االنفاق تحت اساس االقصى، وعندما احبطوا 
ها سبعين شهيداً بعد ان وعدوا السلطة باقامة الدولة  انتفاضة االقصى التي استشهد خالل-االنتفاضة الفلسطينية 

الفلسطينية التي وعدوهم بها الف مرة وهم يعرفون ان احداً لن يصدق وعودهم ولكن وانا استمع الى صرخات 
شيخنا الفاضل قاضي قضاة فلسطين الذي يخشى من مؤامرة جديدة على المسجد االقصى فذكرني سماحته بزيارة 

بي لفلسطين وصلى في المسجد االقصى قبل احتالل القدس بوقت قصير فقال له احد شعراء ذلك العاهل العر
فلسطين الذين كانوا يستشفون ماذا يجري في السراديب وفي الدهاليز وفي المؤتمرات السرية التي طبخت فيها كل 

ي تذكر فجأة ان في الدنيا شيئا المؤامرات ، ذكرني سماحته بذكر الشاعر النبيه الذي قال يومها مخاطباً العاهل الذ
 : اسمه المسجد االقصى فقال له
 .المسجد االقصى اجئت تزوره

 ام جئت من قبل الضياع تودعه؟
ولعل الشيخ التميمي وكل الفلسطينيين لم يصدقوا كل القرارات الدولية والصهيونية بأنهم في طريقهم لبناء الهيكل 

 .اخامات اليهودية من حكم العالم والتحكم بحياة البشر اجمعينالذي يؤمنون بأن تحقيقه سيساعد حركة الح
 قرار المحكمة االسرائيلية

وكأننا نحن الفلسطينيين ايضاً قد رفضنا تصديق ان خطوات هدم المسجد االقصى واعادة بناء الهيكل المزعوم قد 
 23يا في اسرائيل الذي صدر يوم بدأت منذ صدور القرار الذي ال لبس فيه وال ابهام وهو قرار محكمة العدل العل

 اي بعد عشرة ايام فقط من اتفاقية الشؤم في اوسلو وقد جاء في القرار العدلي الصادر عن اعلى 1993ايلول 
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الحرم القدسي هو جزء ال يتجزأ من مساحة دولة : "محكمة قضائية في اسرائيل ما يلي بكل صراحة ووضوح
لة اسرائيل وهذا يضم تعليمات قانون التخطيط والبناء وقانون االثريات اسرائيل وتسري عليه احكام وتشريعات دو

وكذلك حق اصحاب كل ذي عقيدة في حرية العبادة وحرية الوصول لألماكن المقدسة والمحافظة على عدم تدنيسها 
وزراعة وهكذا يصبح ممنوعاً اي اعمال تقوم بها دائرة االوقاف االسالمية في ساحات الحرم القدسي من ترميم 

،، وهذا القرار ال يشمل مجرد بناء المسجد االقصى ألن مساحة الحرم الشريف "االشجار واقامة احتفاالت دينية
 عاماً 88 باستثناء - قرناً متواصلة 13تغطي سدس مساحة القدس القديمة ومنذ القرن السابع حتى اليوم اي طوال 

 . العرب والمسلمين والمدينة المقدسة تحت سيطرة-من سيطرة الصليبيين 
ولكن، لنعد لقرار المحكمة الذي صدر بعد عشرة ايام من توقيع اتفاقية اوسلو هل صدر لتأكيد احد االتفاقات 
السرية بتهويد منطقة الحرم او ما هو الهدف خصوصاً وان المعروف ان القرار القضائي اقوى من االتفاق 

 العليا استصدار هذا القرار الختبار حقيقة الموقف للموقعين السياسي وهل اوعزت حكومة اسرائيل لمحكمة العدل
على اتفاقية اوسلو اذ لو انهم قاموا بالعمل الشرعي والوطني واستأنفوا القرار خالل المدة القانونية فبذلك تظهر 

نهم بذلك حقيقة مواقفهم من القدس واسالميتها وعروبتها واذا لم يعترضوا على القرار ولم يقوموا باستئنافه فا
يكونون قد التزموا باتفاقات فسرت فيما بعد لماذا جرى التخلي من جميع الدوائر الفلسطينية التي كانت منتشرة في 
القدس واولها دوائر االوقاف االسالمية ومؤسسات ثقافية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وصحف يومية 

 . كان بمثابة ممثل او راعي الشؤون الفلسطينيةالذي" بيت الشرق"واسبوعية وشركات واهم من كل ذلك 
وهذا القرار الذي يعتبر اخطر قرارات المصير كنت شخصياً قد عممته من خالل العديد من المهرجانات والندوات 
والمقابالت التلفزيونية والمقاالت الصحفية خصوصاً وانه رافقت هذا القرار القضائي محاوالت ان تكون الدولة 

لها عاصمة وهمية ايضاً ولكن حدودها في قرية ابو ديس التي انتقلت اليها معظم النشاطات " الوهمية"الفلسطينية 
الفلسطينية واقاموا فيها بناء للبرلمان الفلسطيني الموهوم حتى يشغلوا العالم بدولة فلسطينية في وقت كانوا يعملون 

ة التي اصبحت جاهزة اليوم القامة هيكل في حفراالنفاق والحفريات ويضعون التصميمات ويجهزون الحجار
سليمان المزعوم كما هو في مخيلة الغزاة الذين اعتمدوا على ذاكرة الشعب العربي التي وصفها الجنرال موشي 

 دايان بأنها ال تقرأ واذا قرأت فانها ال تستوعب ما قرأت،، 
 ليس لليهود دليل

و هيكل سليمان في اي مكان وكان كل اعتمادهم على ان ولم يكن لليهود دليل واحد على وجود حائط المبكى ا
العرب والمسلمين قد يستسلمون للقوة او االغراء للقبول بأيجاد مكان يعترف بوجود اليهود التاريخي في هذه البالد 

ل  في جبل الزيتون بالقدس االعالن بأعادة بناء الهيك1922ولهذا عندما اعلن المؤتمر الصهيوني الذي انعقد عام 
المزعوم مكان المسجد االقصى جاء بعد عشرين عاماً احد علماء اليهود وهو البروفيسور اشر كوفمان استاذ 
الفيزياء في الجامعة العبرية ليعلن من خالل دراسة علمية بانه خالل عشرين عاماً امضاها مع فريق من العلماء 

قيب ان الهيكل اليهودي القديم الذي بناه سليمان في باجراء دراسات حول الهيكل فتأكد له بعد عمليات البحث والتن
القرن العاشر قبل الميالد والهيكل الثاني الذي اقامه هيرودوس بعد تسعة قرون ثبت له علمياً ان ذلك الهيكل قد 

ولكن اليهود الذين تاهوا عبر التاريخ وارادوا  .اقيم في مكان آخر ولكن ليس في منطقة المسجد االقصى في القدس
ان يجدوا انفسهم ولو على حساب الوجود العربي واالسالمي ما زالوا يعيشون في الوهم الذي اخذ يردده ايهود 
اولمرت رئيس وزراء اسرائيل في كل مكان ان على اسرائيل ان تحتفظ بشكل مطلق على المسجد االقصى وعلى 

 .لجوزبعض االحياء العربية المحيطة به مثل الشيخ جراح وبيت حنين ووداي ا
 المنافق االمريكي

 الذي قال ان 2000اما المنافق االمريكي غازي بوور الذي تنافس على انتخابات الرئاسة االمريكية عام 
 مليون 45المسيحيين االنجيليين الذي يعتبرون انفسهم مصدر الدعم لليهود وألسرائيل وهم الذين يقدر عددهم 

 يدركوا بأنه ال يوجد يهودي وال مناصر له في العالم يقبل ان يبقى امريكي انهم جميعاً يحذرون الفلسطينيين ان
 المسجد قائماً مكان الهيكل الموعود،، 
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واذ نطمئن شيخنا الفاضل وكل الخائفين على مصير المسجد العظيم بأن المؤامرة على اراضي واماكن ومقدسات 
د بلفور وقيام حكومة االشرار لالنتداب العرب والمسلمين التي بدأت منذ مؤامرات سايكس وبيكو وتالها وع

البريطاني وكل مراحل االحتالل البربري النازي لالسرائيلي يستطيعون انتزاع هوية هذا الشعب العصي على 
الهزيمة وغير القابل للموت والفناء وان المسجد االقصى وكل ذرة في تراب فلسطين ستبقى ابدية ولكن على 

امد ان يتابعوا قرار المحكمة العليا في اسرائيل الذي حاول انتزاع اقدس مقدسات شيخنا المحزون وكل شعبنا الص
المسلمين في اولى القبلتين وثالث الحرمين ولماذا كان ذلك الضعف واالستسالم بقبول ابو ديس مكان القدس مع ان 

 واالقصى وحائط ابو ديس ارض فلسطينية طهور وال مبرر ان تكون عاصية الرادة اهللا الذي جعل من القدس
 .البراق وكل ما حولها اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وجعل اهلها خير العالمين

  31/1/2007الدستور 
 

  تحوالت إسرائيل وتحوالتنا .77
     محمد السيد سعيد.د
 ما يبـرر    وثمة. وسط الفوضى السياسية الشاملة التي نعيشها في العالم العربي، نكاد ننسى ماذا يحدث في إسرائيل              

أهم مئة مرة من متابعة ما يحدث حتى فـي          " بيتنا الداخلي "فنحن ندرك ولو بصورة باطنية أن       . هذا النسيان بالطبع  
ولكن هذه الحجة ال يجب أن تمنعنا من استنباط دالالت ما           . أي إسرائيل : البيت الداخلي ألعتى خصومنا اإلقليميين    

تتداخل مع ما يحدث في بيئتنا اإلقليمية ومـصيرنا الـسياسي كأمـة          يحدث في إسرائيل ألن هذه الدالالت تختلط و       
ثم إن هذا التداخل ينعكس بصورة أو بأخرى على مواقفنا وعالقاتنا الدولية بما فيها مواقفنا من إسـرائيل                  . وكإقليم

  . بصورة واعية أو غير واعية
. م المتحدة يدين إنكار المحرقة اليهوديـة      وعلى سبيل المثال فإن الدول العربية لم تعترض على قرار إجماعي لألم           

وقد يعكس تماشي العرب مع هذا القرار وعياً جديداً نسبياً بأن قضية المحرقة ال تهمنا في شيء، سواء وقعت وفقاً                    
إذ ليس للموضوع بذاته أدنى تأثير منطقـي أو قـانوني أو حتـى              . لتفاصيل الرواية الصهيونية أو بطريقة أخرى     

كما أن هذا التماشي قد يعكـس       . بل وال يبرر قيام دولة إسرائيل بالضرورة      , الشعب الفلسطيني سياسي على حقوق    
فربما كان أحد أهداف هذه اللعبة أن يقـع تنـاقض بـين    . قدراً من فهم اللعبة السياسية ورد فعل مقتدر لهذه اللعبة    

  . لمالعرب والعالم إن تصدوا لهذا القرار الذي يحظى بموافقة غالبية دول العا
  . ولكنه قد يعكس أيضاً أمراً آخر تماماً

فاهتمام األميركيين بإصدار هذا القرار هو استمرار وتعزيز للسياسة األميركية التي ترى أن موقف الدول األخرى                
وال تقبل الدبلوماسية األميركية أدنـى      , من القضايا التي تهم إسرائيل هو المحك للعالقة مع الواليات المتحدة ذاتها           

ويمثل هذا االهتمام الفائق الذي يحول قضية أكاديمية،        . حفظ مهما كان نزيهاً وعادالً فيما يتعلق بما تراه إسرائيل         ت
ال تخلو بالطبع من داللة سياسية، إلى موقف سياسي صرف، استمراراً للتطرف المتزايد فـي الـدعم األميركـي                   

ا المنظور قد نقرأ معنى آخر تماماً في مواقـف الـدول            ومن هذ . واألوربي إلسرائيل وللحركة الصهيونية العالمية    
أي استعداد العرب المسبق للتماشي مع السياسة األميركية بدون تساؤالت أو طلبـات أو              : العربية نحو هذا القرار   

وعلى سبيل المثال كان من     . مقابل أو حتى مجرد ضمان التناسق القانوني والمبدئي للمواقف الدبلوماسية والقانونية          
الممكن مثالً، ولو من الناحية النظرية أن تطلب الدول العربية إصدار قرار مماثل ينص على إدانة إنكار مسؤولية                  
إسرائيل عن مأساة الالجئين الفلسطينيين أو أن تطلب إدانة إنكار مسؤولية الغرب عن تجارة العبيد أو إدانة إنكـار                   

ت التخلف وغيرها من المشكالت التـي تعـاني منهـا دول            مسؤولية االستعمار الغربي الحديث عن تفاقم مشكال      
وبطبيعة الحال كان من المتوقع أن ترفض بعض الدول         . الجنوب وخاصة أفريقيا وعلى رأسها الصراعات العرقية      

وكانت الجزائر قد تلقـت     . إصدار هذه القرارات بغض النظر عن أطنان البحوث التاريخية التي تثبت هذه الوقائع            
ا لالعتراف بالمسؤولية عن بعض أبشع الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها الـسلطات االسـتعمارية               رفضاً فرنسي 

 الذي اتضح أثناء زيارة سـاركوزي وزيـر الداخليـة           -وال يفصل هذا الرفض   . الفرنسية ضد الشعب الجزائري   
 وحتى لو لم أكن عربيـاً       !سوى نحو ثالثة أشهر   " المحرقة" عن قرار الجمعية العامة بخصوص       -الفرنسي للجزائر 



  

  

 

  

  |          29ص          |         618: العدد         |         31/1/2007 األربعاء: التاريخ         |

وكنت في نفس الوقت مهتماً بالجوانب األخرى للدفاع عن حقوق اإلنسان لطلبت على األقل إضافة جملـة واحـدة                   
  ". أنه ال يشكل إجحافاً بالحريات األكاديمية"لهذا القرار وهو 

ر حول قضية واحدة من القـضايا       وفي جميع األحوال فإن داللة االهتمام الفائق للواليات المتحدة بإصدار هذا القرا           
الكثيرة التي تثيرها جرائم إبادة األجناس والجرائم ضد اإلنسانية، بما فيها تلك التي ارتكبها النازيون ضد شـعوب                  

  . في دعم إسرائيل على حساب قواعد العدالة الدولية" مبالغة أحادية الجانب"أخرى غير اليهود، ينم عن 
 مع حقيقة أخرى نشهدها في السياسة اإلسرائيلية وهى الجنوح الخارق نحو اليمـين              وهذه المبالغة تنسجم وتتوازى   

فبعد أقل من ستة أشهر على االنتخابات اإلسرائيلية، تنزلق حكومـة           . المتطرف من جانب الرأي العام اإلسرائيلي     
. ألخرى األشد يمينية  واألحزاب ا " الليكود"إيهود أولمرت إلى الحضيض لدى الرأي العام اإلسرائيلي لحساب حزب           

وتقول استطالعات الرأي العام إن ليبرمان المعروف بتشدده األحمق وتصريحاته الخرقاء ضد العرب وضد كافـة                
ويبدو أن  . خلق اهللا، يمكن أن يصبح رئيساً لوزراء إسرائيل لو خاض االنتخابات العامة اآلن ضد أولمرت وبيرتز               

شـديدي  "ح الخارق هو أن الرأي العام اإلسرائيلي يرى الرجلين األخيرين           التفسير المقبول في إسرائيل لهذا الجنو     
رغم أنهما ارتكبا أشد الجرائم ضد اإلنسانية فظاعة في تـاريخ الحـروب العربيـة               , في مواجهة العرب  " الضعف

 ضـد   اإلسرائيلية أثناء العدوان اإلجرامي ضد لبنان في شهري يوليو وأغسطس الماضيين وفي حربهما المتواصلة             
وال يقل عن ذلك أهمية أن الحركة الصهيونية العالمية تزداد بدورها تطرفاً وتشدداً؛ سواء حيال               . الشعب الفلسطيني 

  . الفلسطينيين أو حيال السياسة والثقافة العربية واإلسالمية عامة
سرائيل تعيش أفضل   ، فان إ  "الردع اإلسرائيلي "ما يسمونه   " إهدار أو إضعاف  "ورغم كثرة حديث اإلسرائيليين عن      

. فقد نجحت إسرائيل مع أميركا في دفع الفلسطينيين إلى حافة الحرب األهليـة            . أيامها بالمقارنة مع الحالة العربية    
ونجحت أميركا مع إسرائيل في تركيز سخط العالم على إيران لمجرد الشك في أن مشروعها النووي يتضمن بعداً                  

وبذلك نجحت  .  حول امتالك إسرائيل لترسانة كبيرة من األسلحة الذرية        عسكرياً رغم أنه ليست هناك شكوك تذكر      
واألهم من ذلك كله، وهـذا هـو   . أميركا مع إسرائيل في تمهيد األجواء العالمية للقيام بعدوان عسكري ضد إيران           

 أن إسـرائيل    بيت القصيد وأكثر الظواهر اإلقليمية والدولية غرابة وتشوشاً منذ نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة،               
وفـي  ! وأميركا نجحتا في تصوير الوضع اإلقليمي وكأن هناك تحالفاً مضمراً بين العرب وإسرائيل ضـد إيـران      

سياق ذلك كله بهتت القضية الفلسطينية بصورة غير مسبوقة في الحسابات السياسية وفي أذهان العالم بل والعرب                 
 إلحياء دبلوماسية التسوية، فإن العملية الدبلوماسية سـتعكس         وحتى لو افترضنا نجاح العرب في دفع أميركا       . أيضاً

  . حتماً هذا الواقع البعيد تماماً عن التوازن
 التعامل مع هذا الواقع المعقد؟ يكمن الحل السليم في إعادة هيكلة الـسياسة              - نظرياً على األقل   -كيف يمكن للعرب  

 خريطة التهديـدات للمـصالح الجوهريـة العربيـة          العربية واإلقليمية لوضع أجندة عمل ومواقف صحيحة حيال       
ورغم أن هذه الـضرورة مؤجلـة   . واستعادة مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العالمي وفي السياسات الدولية    

فثمة أشياء يمكن حتى للمجتمع المدني العربـي        . حتى إشعار آخر، ال يمكن ألي مراقب عربي أن يكتفي باالنتظار          
الح القضية الفلسطينية، وفي مواجهة موجة التحول اليميني الخارقة في إسرائيل وفي السياسات             أن يضطلع بها لص   
  . الصهيونية العالمية

فمن ناحيـة   . تمثل الجهود الرامية الستعادة مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العربي والعالمي إنجازاً مزدوجاً            
ياسة الدولية إلدراك استحالة أية معالجة لمشكالت الشرق األوسط         تعد هذه الجهود ضرورية للغاية من أجل دفع الس        

وهى من ناحية أخرى قـد تـصحح        . بدون استرداد حقوق الشعب الفلسطيني وإعمال قواعد العدالة الدولية الغائبة         
ـ               ا االصطفافات وعمليات الفرز الطائفي التي تدمر نسيج المجتمعات العربية واإلسالمية وتحقق إلسـرائيل وأميرك

فمن العار أن نطبق األجندة األميركية واإلسرائيلية علـى         . أي تعريب وأسلمة الصراع في المنطقة     : أعظم أمانيهما 
  . ومن العار أن يقتل بعضنا بعضاً لحساب إسرائيل وأميركا, حسابنا

  31/1/2007االتحاد االماراتية 
  

 التحديات االستراتيجية إلسرائيل في مؤتمر هرتسليا .78
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  ماجد كيالي 
السنوي، وهو السابع من نوعه، الذي "هرتسليا"انعقاد مؤتمر )  يناير24 - 21(شهدت الساحة اإلسرائيلية مؤخّراً 

معهد السياسة "وينظم هذا المؤتمر . إلسرائيل"ميزان المناعة واألمن القومي": يبحث في موضوع
 . في هرتسليا"المركز متعدد المجاالت" ، في"مدرسة الودر للحكم والدبلوماسية واإلستراتيجية"و"واالستراتيجية

ويحظى هذا المؤتمر، الذي بات من أهم المنابر في إسرائيل، على اهتمام إسرائيلي وإقليمي ودولي كبير، إذ 
يشارك فيه أركان الحكومة اإلسرائيلية وخبراء في السياسة واالقتصاد واألمن، من إسرائيل والواليات المتحدة 

 الدول األوروبية، وهو يختص بتفّحص ومناقشة التحديات والمخاطر والخيارات التي األميركية وكندا وبعض
 . تواجهها إسرائيل، في كل مرحلة

الخطر الديمغرافي ": وقد ناقش هذا المؤتمر، خالل السنوات السابقة، موضوعات عديدة في مختلف المجاالت، مثل
اب، وصّد التهديد اإلسالمي، ومواجهة تداعيات الحرب ، وكيفية محاربة االنتفاضة، ومكافحة اإلره"الفلسطيني

وليس فقط استراتيجية (األميركية ضد العراق، والتصدي النتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتهاج استراتيجية الردع 
 . "ميزان المناعة واألمن القومي":كما بحثت أوضاع إسرائيل الداخلية، من منظور. في المجال األمني) الدفاع
 تمت مناقشة سبل تنشيط الهجرة اليهودية، ورفع مستوى التعليم والبحث التكنولوجي، وطرح في هذا السياق حيث

، وهي مقاييس اجتماعية واقتصادية وعسكرية تقارن بين إسرائيل والدول "مقاييس هرتسليا"ما اصطلح عليه 
 . المتطورة والدول المحيطة

 إستراتيجية إلسرائيل في الساحة -ته على البحث في إيجاد بدائل جيوأما مؤتمر هرتسليا السابع، فقد ركز دراسا
العالمية، وسبل إنعاش الحوار اإلستراتيجي بينها وبين الواليات المتحدة، وضرورة تجديد الجيش وتعزيز قوته، 

قاء بالتعليم،  اإلسرائيلي، واالرت-وكيفية مواجهة إيران، وعبر حرب لبنان الثانية، وتغير بنية النزاع الفلسطيني
واإلسقاطات السياسية لبعض النزعات االقتصادية في المنطقة، ومناعة إسرائيل المالية، ومستقبل اقتصادها، وأمن 
تزودها بالطاقة، والهوية اليهودية كمناعة قومية، ومحاربة ظواهر إلغاء شرعية الدولة اليهودية والمعركة على 

 . لمناعة القوميةالرأي العام، والقانون، ونظام الحكم وا
ركزت كثيرا على ) وبالطبع ال يمكن هنا اإلحاطة بجميعها(ويبدو أن المداوالت والبحوث التي جرت في المؤتمر 

تزايد الدور اإلقليمي إليران، وعلى تداعيات حرب لبنان على إسرائيل، وبيئتها األمنية، كما ركزت على مستقبل 
 . العالقة مع الفلسطينيين

في ) رئيس الحكومة اإلسرائيلية(ى الحديث عن إيران على الكلمة الختامية التي ألقاها ايهود اولمرت هكذا مثال طغ
المؤتمر، والتي تحدث فيها عن عداء إيران إلسرائيل، وسعيها لتملك السالح النووي، ودعمها لحزب اهللا في لبنان 

 . وحركة حماس في فلسطين
الشعب اليهودي ال يمكنه أن يسمح ..مع التهديد اإليراني بخطورة بالغةونتعامل .. لسنا مطمئنين": وقال اولمرت

في الماضي سكت العالم والنتائج معروفة، مهمتنا منع عودة الخطأ . لنفسه أن يكون تحت تهديد آخر على مصيره
 إلى وأشار اولمرت. "إيران اليوم، التي تدار على يد تطرف أيدلوجي، هي التي اختارت مواجهتنا..مرة أخرى

أهمية قيام جبهة من إسرائيل وبعض األنظمة العربية المعتدلة مع الواليات المتحدة والدول الغربية ضد الخطر 
 . اإليراني

على الخطر اإليراني، إلى حد أنه ) سابقا(أيضا فقد ركّز الجنرال موشيه يعلون رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي 
إذا كان الغرب محبا للحياة، فال . سالم هي الحرب العالمية الثالثةحرب الحضارات بين الغرب واإل"اعتبر بأن 

 . "مفر من المواجهة مع النظام اإليراني
إن : التحديات التي تواجهها إسرائيل بقوله) وزير الدفاع وزعيم حزب العمل(ومن جهته فقد أجمل عمير بيريتس 
وهذه الجبهات تشكل نقاط اختبار الحتمال . ية وإيرانلبنان، السلطة الفلسطين: إسرائيل تعمل على عدد من الجبهات

وقال إن هذه أخطار مشتركة مع الجهات المعتدلة في المنطقة . التصعيد والتدهور، خاصة إزاء حزب اهللا وسوريا
مما يفرض على إسرائيل استغالل لقاء المصالح هذا لمواجهة الخطر االستراتيجي المتمثل بإيران والقوى 

 . المتطرفة
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رض بيرتس في كلمته لخطة سلمية مع الفلسطينيين، من ثالث مراحل، تقوم على الدمج بين خطة كلينتون وع
وخريطة الطريق والمبادرة العربية للسالم، إلقامة دولة فلسطينية، ولتعزيز نقاط االلتقاء مع الجهات العربية 

الية لكل سيناريوهات المواجهة مع حزب وخلص إلى أنه يجب على إسرائيل أن تتأّهب في الجبهة الشم. المعتدلة
اهللا وفي الوقت نفسه اإلصغاء للدعوات المنطلقة من دمشق بحيث يمكن التوصل إلى تسوية تخرج سوريا من 

 . دائرة القتال
: فقد حدد في خطابه أمام المؤتمر ثالث مهمات للحكومة اإلسرائيلية) زعيم حزب الليكود(أما بنيامين نتانياهو 

إسقاط الحكومة الفلسطينية يجب أن "وبحسب نتانياهو فإن . وترميم الردع"حماس"ة ضد إيران وإسقاط حملة دولي
فقط من خالل ..يكون هدفنا المركزي في العالقة مع الفلسطينيين، بدون إجراء مفاوضات وبدون تقديم تنازالت

يث معهم حول عالقات سالم إسقاط حماس يمكن إتاحة المجال لصعود قوى معتدلة أكثر، وعندها يمكن الحد
 . وجوار

االنسحابات أحادية الجانب فشلت وأدت إلى صعود .يجب عدم تقديم تنازالت طالما ظلت حركة حماس في السلطة
أما بالنسبة إليران فقد طالب . قوى اإلسالم الراديكالي وتقريب مواقع إطالق الصواريخ باتجاه المدن اإلسرائيلية

 . ظام اإليراني وتجنيد الجبهة الدولية ضد إيراننتانياهو بنزع شرعية الن
وفي مجال استعادة . كما طالب بالعمل ضد إيران على المستوى االقتصادي. وتقديم الرئيس اإليراني إلى المحاكمة

والتحقيقات الجارية هي ..سيعرف كيف سيصحح األخطاء"إسرائيل لهيبة الردع، طالب نتانياهو بتقوية الجيش الذي 
 . ثمة عبر يجب استخالصها وثمة حاجة التخاذ قرارات صعبة وصحيحة وتطبيقها...قوة ال ضعفمؤشرات 

إلسرائيل لتواجه تحديات القرن الحادي والعشرين يحتاجان موازنات "القوة الضاربة"إن ترميم قدرات الردع وبناء 
رية مرتبطة بقوة االقتصاد، وقوة إن العظَمة العسك: وأضاف. هائلة ال بد أن يوفرها النمو االقتصادي المتسارع

دولة تقاس أوال وقبل قوتها العسكرية بمتانة اقتصادها، وعليه فإن مواصلة دفع النمو االقتصادي اإلسرائيلي شرط 
 . "أساسي وضمانة ألمننا ولمناعتنا القومية

فاقات الجيش اإلسرائيلي إخ"وبما يتعلق بتداعيات حرب لبنان فقد اعتبر موشي يعلون في خطابه أمام المؤتمر بأن 
في حرب لبنان ليست مشكلة منظوماتية للجيش اإلسرائيلي، بل إخفاقات قيادية ستحل مع التنقالت 

 . "على اولمرت وبيرتس أن يستقيال..السلوك العسكري والسياسي في الحرب كان فاشال..الشخصية
جراء المخاطر الداخلية "حرب ما بعد الحرب"أما وزير الدفاع عمير بيريتس فأشار إلى أن إسرائيل اليوم تشهد 

واعتبر انه على الصعيد الخارجي هناك محاولة من إسرائيل للمحافظة على . والخارجية المهمة التي تتعّرض لها
حرب لبنان حققت "ونوه إلى أن . إنجازاتها في حرب لبنان في وجه محاوالت حزب اهللا إلعادة تعزيز قواته

 : اإنجازات مهمة في مقدمته
. "تغيير وجه الواقع في الجنوب اللبناني، إضعاف حزب اهللا ونشر الجيش اللبناني والقوات الدولية في الجنوب

وكان النائب العمالي متان فيلنائي، وهو جنرال في االحتياط ونائب سابق لرئيس هيئة أركان الجيش، وجه انتقادات 
 األرض اللبنانية كما يعرف راحة يده أن يفشل في حادة للجيش وتساءل كيف يمكن لجيش مدرب ومسلح ويعرف

ودعا فيلنائي إلى تغييرات جذرية في مبنى وطريقة عمل الجيش وتحاشي االستهتار بالعدو منوها . تحقيق أهدافه؟
 . وشدد على إخراج السياسة من الجيش. بأهمية إخضاعه للرقابة المدنية ومضاعفة ميزانياته

فإن هذا المؤتمر، وغيره من المؤتمرات البحثية "هرتسليا" وتوظيفات مؤتمر اآلن وبغض النظر عن موضوعات
االستراتيجية المماثلة، تؤكد مدى اهتمام قادة إسرائيل بمراجعة أوضاعهم، والكشف عن سلبياتهم، ونقد نقاط 

ى مواجهة ضعفهم، ووضع الخطط والخيارات والبدائل لها، في إطار سعيهم لتكييف إسرائيل وتقوية قدراتها عل
على (األزمات والمخاطر التي تضعفها أو تتهددها من الداخل ومن الخارج؛ وهو ما تفتقد له الساحة العربية 

 ! برغم ما يحيق بها من مخاطر وتحديات) األغلب
  31/01/2007البيان اإلماراتية 
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  صالح الخالدي.د
وواجهت حماس في هذا    .. ماس في االنتخابات الفلسطينية النزيهة للمرة األولى      في هذه األيام يمر عام على فوز ح       

وقد مكـروا  : ((العام من المكائد والمؤامرات والتحرشات واإلساءات ما اهللا به عليم، ويصدق على ذلك قوله تعالى      
حتـسبت،  ، وصمدت حماس وثبتـت، وصـبرت وا       ))مكرهم وعند اهللا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال         

وتعاملت مع الضغوط واالستفزازات بوعي وبصيرة وثبات، وازدادت بذلك شعبيتها وثقة من انتخبوها بها والحمد               
  . هللا رب العالمين

اإلرهـاب واإلفـساد    "راعيـة "ومن جهة أخرى يزداد أصحاب البصائر اإليمانية كل يوم قناعة بأن أمريكا هـي               
لبصائر كل يوم دليالً جديداً على ذلك يؤدي إلى ترسيخ هذه الحقيقة في             والتخريب في العالم كله، وتقدم ألصحاب ا      

  . أذهان الواعين من الناس
ومنذ أن فازت حماس في انتخابات العام الماضي، وجاءت إلى الحكم بانتخابات نزيهة، وأمريكا فاقدة ألعـصابها                 

زاحة حمـاس وإقـصائها، وتقويـة       هي واليهود وأتباعهم في المنطقة وبدأت ترسم المؤامرات، وتضع الخطط إل          
  . خصومها المتعاونين مع اليهود واألمريكان من فتح، والتخطيط لنشوب حرب أهلية فلسطينية

إلزاحـة حمـاس، والعبـث بحيـاة        "خطة أمريكية عملية  "ووضع الشياطين األمريكان المكلفون بالتخطيط والتآمر       
واعتمدت تلك الخطة، ووضعت موضع التنفيذ منذ       !! بينهمالفلسطينيين وأمنهم، والعمل على نشوب الحرب األهلية        

وهو ما نراه ونسمعه مما يجري علـى األرض         !! عام، ورصدت لها الميزانية الالزمة، ويجري اآلن تنفيذ بنودها        
  . الفلسطينية منذ عام

عات فـي   رئـيس منتـدى الـصرا     "ألستركروك"وقد أشار إلى هذه الخطة األمريكية التخريبية الخبير البريطاني          
يـوم  "بـال حـدود   "في برنامجه على قناة الجزيـرة       "أحمد منصور "بريطانيا، وذلك في لقائه مع اإلعالمي المتميز        

  . األربعاء الماضي
إن المـسؤولين   : معلومات خطيرة ومذهلة عن بنود الخطة األمريكية الشيطانية المذكورة ومن أهمها          "كروك"وقدم  

ع خطة مفصلة إلزاحة حماس، منذ اليوم األول الذي أعلنـت فيـه نتـائج               األمريكان شكلوا فريقاً متخصصاً لوض    
المسؤول الرسمي عن الـسياسة الفلـسطينية فـي         "إليوت أبرامز "فوزها في االنتخابات، وكان هذا الفريق برئاسة        

 فـي   ولما اعتمدت تلك الخطة الشيطانية التخريبية نقلت إلـى الـدائرة التنفيذيـة            . مجلس األمن القومي األمريكي   
التي بدأت تنفيذها منذ مطلـع العـام        "رايس"تحت بإشراف وزيرة الخارجية     "آي. بي. إي. أم"الخارجية األمريكية   

  . الماضي
والعجيب أن أمريكا رصدت أكثر من ستة وثمانين مليون دوالر لتمويل هذه الخطة، بهدف تقوية ذلك الجناح فـي                   

ريكان لحرب الشعب الفلسطيني، وتقديم المـال والـسالح المتقـدم           فتح، الذي استعد أن يكون أداة بيد اليهود واألم        
 والذي ينتهي بقيام حـرب      -كما تسميه حماس  -"االنقالبي"المتطور له، والتدريب المتواصل، ألعضاء ذلك الجناح        

  . أهلية فلسطينية
 وكـشف األدوات    ، ومتابعة المخطط التخريبي للحرب األهليـة الفلـسطينية،        "كروك"وأنصح بالعودة إلى ما قاله      

العمالء على تلك الساحة الفلسطينية، وتحذير الناس منهم، والعمل على إفشال تلك الخطة التخريبية، وتجنيب أهلنا                
  !!.  ويالتها

  30/1/2007السبيل االردنية
  

  مطلوب دور خليجي نشط في فلسطين .80
  خالد الحروب     

وفـي هـذا    .  يتجاوز قدرة الفلسطينيين على حله بمفردهم      يوما إثر يوم تتسع رقعة الخالف الفلسطيني الداخلي بما        
الخالف يتفوق الحس الفصائلي والدفاع عن المصالح الحزبية بما ال يوصف على الحـس بالمـسؤولية الوطنيـة                  

وربما لم يمر الفلسطينيون فـي نـصف القـرن          . والحس بضرورة الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه       
كما لـم يـصل مقـدار اإلحبـاط         . دان البوصلة الوطنية بالشكل الفاضح الذي نشهده اآلن       األخير بمرحلة تشهد فق   
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كل ذلك علـى مـرأى ومـسمع        . الفلسطيني الشعبي والعربي الشعبي من القيادات الفلسطينية كما هو واصل اآلن          
بحكم أنفسهم يتجـسد  ورضى واغتباط إسرائيل التي تؤكد للعالم أن ما كانت تقوله دوما عن عدم أهلية الفلسطينيين                

إذ كلما أخلت لهم قطعة من األرض، مثلما أنسحبت من غزة، فـإنهم يتكـالبون عليهـا                 . اآلن واقعاً على األرض   
  . ويتعاملون معها ومع بعضهم تعامل العصابات وقطاع الطرق

هلية الـشاملة،  إضافة إلسرائيل النشطة في توفير أفضل األجواء لتسعير الخالف الفلسطيني وصوالً إلى الحرب األ            
هناك تدخالت األطراف الدولية واإلقليمية سواء الواليات المتحدة أو أوروبا أو إيـران التـي تـساهم فـي شـق                  

. الفلسطينيين إلى معسكرين ويقوي كل طرف من تلك األطراف هذا الجانب الفلسطيني على حساب ذلك الجانـب                
د هناك حاجة لمؤامرات أو مخططات معقدة، األمور        كل ذلك يحدث تحت الشمس وليس في الغرف المغلقة ولم يع          
  . تحدث فوق السطح يراها الجميع ويخضع إلمالءاتها الجميع

األنانية الفصائلية الفلسطينية أفشلت وساطات مصر واألردن التي حاولت وقف التدهور وقطـع الطريـق علـى                 
ء األهداف المصرية أو االردنية والمبالغـة       جزء من هذا الفشل يعود إلى بقايا شكوك تاريخية إزا         . الحرب األهلية 

وربما كانت إحدى أهم الفرص المواتية للجم الجنون الفلسطيني الحالي هي الدعوة التـي              . في تضخيم تلك الشكوك   
وجهها األردن إلى الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء هنية لالجتماع في عمان ولرعاية مشروع مـصالحة            

  . بات التكتيك الفصائلي تغلبت على الشعور بالمسؤولية الوطنية ولم يتم اللقاءلكن حسا. واتفاق وطني
ربما استنفد الفلسطينيون كل الفرص ولم يبق لهم إال الصدر الخليجي كي يأوون إليه طـالبين التـدخل المنـصف                  

. توقع الجميع والضغط على طرفي الصراع الفلسطيني لوقف مآالت الحرب األهلية التي صارت أقرب كثيراً مما               
ففـي الخلـيج   . للخليج أيادي خير على فلسطين والقضية الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية يقدرها كـل منـصف             

والمـذكرات التـي    . فتح وحماس في مراحل متفاوتة    : تأسست األنوية القيادية الداعمة للتنظيمات الفلسطينية األهم      
أسيس تشير إلى األدوار المركزية والحساسة التـي لعبتهـا دول           قادة فلسطينيون حول مراحل الت    ) وسيكتبها(كتبها  

سياسياً ودبلوماسياً وفرت المظلة الخليجية دوماً بيئة حيوية        . وقيادات خليجية في دعم وتسهيل إنشاء تلك التنظيمات       
ماس بشكل ال   أما مالياً فقد كان الخليج هو مصدر الدعم األول والمباشر لمنظمة التحرير وح            . وداعمة للفلسطينيين 

هذا كله فضالً عن احتضان مئات األلوف من الفلسطينيين في دول الخليج وعملهم فيه مما وفر دعمـاً                  . جدال فيه 
والسياسة والدعم الخليجي لفلسطين والفلسطينيين طوال عقـود لـم          . مالياً ألهاليهم وعوائلهم الممتدة داخل فلسطين     

رة أو إنشاء تنظيمات وفصائل موالية لها كما كان ديدن كل الـدول             يتسمم بأجندات سياسية وحزبية ورغبة بالسيط     
  . التي تدخلت في الشؤون الفلسطينية فخربت أكثر مما دعمت" الثورية"

كل ذلك يوفر عناصر هامة تمكن دول الخليج وتدفعها للقيام بدور أكثر نشاطاً علـى الـساحة الفلـسطينية وبـين       
سي والمادي للخليج سيدفع القيادات الفلسطينية لقبول دور خليجي مؤثر، وصار           والثقل المعنوي والسيا  . الفلسطينيين

ومن منطلق وجهة نظر المصالح الخليجية البحتة، فإن هذا الدور أصبح           . اليوم مطلوبا كما لم يكن مطلوبا من قبل       
ليجيـة إزاء اقتـراب أو      وإذا كانت الشكوى الخ   . مسألة حيوية لمعادلة الدور اإليراني النشط في الساحة الفلسطينية        

تحالف حكومة حماس مع إيران وما قد يترتب عليه من تقوية النفوذ اإليراني في المنطقة شكوى في محلها، فـإن                    
التردد الخليجي في إتخاذ موقف يحتضن تلك الحكومة ويقربها من الخليج على حساب إيران كان بالتأكيد سبباً في                  

  . دفع حماس بإتجاه الحضن اإليراني
لمهم اآلن هو بلورة سياسة خليجية ودور فعال يحاول إطفاء الحريق الفلسطيني أوالً، ويعـادل األدوار اإلقليميـة                  ا

أولها تنامي قناعـة عنـد      . لكن حتى يتبلور مثل هذا الدور بشكل حقيقي وناجح فإن له اشتراطات أيضاً            . األخرى
لتدخلي للقضية الفلسطينية إلى منطق الدعم التـدخلي        صناع القرار في دول الخليج بأهمية تغير منطق الدعم غير ا          

وهو يصب في مصلحة الفلسطينيين بوضع اشتراطات توحيدية عليهم من ناحية، ويصب فـي مـصلحة الخلـيج              (
وثاني تلك االشتراطات أن يتبلور الدور الجديد عن طريق وبإسم مجلس التعـاون             ). لناحية تحجيم التدخل اإليراني   

خليجية عامة تظهر للفلسطينيين ولألطراف المختلفة تصميماً خليجيا موحدا على تبني سياسـة             الخليجي، وكسياسة   
. نشطة جديدة إزاء فلسطين والفلسطينيين وشؤونهم التي ما عادوا يستطيعون إدارتها مـن دون تـدخل اشـقائهم                 

لسطينية وخاصـة علـى صـعيد       األدوار التي تقوم بها الدول الخليجية منفردة في محاولة التأثير على األحداث الف            
فهي من ناحية غير متواصلة     . الوساطة وجمع الفرقاء المتخاصمين هنا أو هناك مهمة، لكن تأثيرها سيظل محدوداً           
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وتندرج في سياق تدخل فرق اإلطفاء التي تهب في مناسبات متفرقة لمحاولة إيقاف تدهور هنا أو هناك، وسرعان                  
وهي من ناحية ثانية قد تندرج في سـياق تنـافس           . سبب االنشغال بملفات أخرى   ما تتوقف إما يأساً أو إحباطاً أوب      

وبقدر ما يظل تدخل أي     . خليجي لتسجيل نقاط ضد هذا الطرف أو ذاك، وتثير من حولها بعض الشكوك             -خليجي
انت تقـوم بـه     دولة خليجية منفردة في محاولة تنقية األجواء الفلسطينية مشكوراً فإنه ال يلغي فكرة المقارنة بما ك               

ولهذا السبب ولقطع الطريق على مثل هـذه التنافـسات          . في السابق كل على حدة وألهداف متباينة      "الثورية"الدول  
التي جربت في الساحة الفلسطينة واإلقليمية فإن األجدى واألكثر فعالية هو اتخاذ موقف يليه نشاط مبـرمج علـى                   

  . يله أو إساءة فهمةمستوى مجلس التعاون الخليجي بحيث ال يتم تأو
  31/1/2007الشرق القطرية 
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