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 عيشة كفاءات يرأسها أبو ومةخطة أمريكية إلقامة حك: فلسطين برس .1

 كشفت مصادر صحفية إسرائيلية ومصادر عربية مطلعة لوكالة فلسطين برس لألنباء عن :رام اهللا
خطة أمريكية للتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، تعمل من خاللها واشنطن سويا مع السعودية 
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 سراح الجندي اإلسرائيلي إليجاد تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين وبين فتح وحماس وإطالق
وكشفت المصادر عن تفاصيل خطة لوزيرة الخارجية األمريكية والملك السعودي والرئيس  .شاليط

 : وأولمرت يتم خاللهايالمصري والملك األردن
 قيام حكومة كفاءات فلسطينية برئاسة سمير أبو عيشة وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير - 1

 . م 2009م المالية الحالي حتى عا
 . جندي من قوات بدر الفلسطينية إلى قطاع غزة500 إرسال - 2
 . وقف إطالق الصواريخ وإطالق سراح شاليط وبالمقابل إطالق سراح أسرى فلسطينيين- 3
 تأخذ حماس تأييد ودعم سعودي إذا أتمت شروط االتفاقات والتفاهمات المعروضة مشيرا إلى - 4

م وذلك استنادا لخطة رايس التي 13/1/2007نفذ حتى يوم السبت أن كل هذه الخطوات يجب أن ت
وأضافت . ستصل إلى الشرق األوسط بعد إعالن الرئيس األمريكي عن سياسته الجديدة في العراق

 .المصادر أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه الخطة فإن إسرائيل ستقوم بحملة عسكرية واسعة في قطاع غزة
 :التفاصيل الكاملة للخطة

 األسبوعين القريبين تنفذ الخطوات التالية بقضية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني بحيث يقبل هنية في
 :ملك السعودية وذلك بثالثة شروطالهذه الخطة ويحصل خاللها على عشرات ماليين الدوالرات من 

سها  حماس توافق على التنازل عن مشاركتها في الحكومة وتقييم حكومة كفاءات والتي سيترأ-1
 .أبو عيشة

 .    توقف حماس عن إطالق صواريخ القسام باتجاه البلدات اإلسرائيلية-2
 .   يتم إطالق سراح الجندي األسير شاليط-3

إذا وافق هنية على عرض الملك السعودي سيشارك في األردن في القمة التي سيكون فيها الملك * 
حكومة الكفاءات الفلسطينية لسنتين أي حتى  حيث سيتم االتفاق على إقامة عباس والرئيس ياألردن
 .م 2009عام 
 جندي من قوات بدر إلى غزة وإعطاء هنية ضمانات بأن القوة التي 500االتفاق على إرسال * 

 .ستصل لغزة لن تحارب حماس
  3/1/2007وكالة فلسطين برس 

  
 تدرسان اقتراحاً عربياً لتشكيل حكومة وحدة وطنيةفتح وحماس  .2

 علمت الشرق األوسط أن حركتي فتح وحماس تدرسان حالياً مقترحاً قدمه :نعامي صالح ال،غزة
وحسب مصادر فلسطينية وثيقة اإلطالع فإن االقتراح . طرف عربي لتشكيل حكومة وحدة وطنية

ينص على أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس التشريعي 
ت المصادر الى أنه من أجل التغلب على مشكلة توزيع الحقائب الوزارية السيادية واشار .الفلسطيني

والخدماتيه في الحكومة الجديدة، فإن االقتراح ينص على أن يتم تقسيم هذه الحقائب على الكتل 
البرلمانية بغض النظر عن حجم تمثيلها في التشريعي، وذلك إلفساح المجال ألقصى قدر من 

ويدعو االقتراح الى أن اعتماد برنامج سياسي مرن للحكومة  .سية في المرحلة المقبلةالمشاركة السيا
ويتحدث االقتراح عن ضرورة تحديد وقت زمني للحكومة . المقبلة يكون قادراً على رفع الحصار

الجديدة بحيث يتم بعدها الجزم في ما اذا كان من الممكن أن تواصل عملها على ضوء قدرتها على 
بواجباتها، بحيث أن الكتل البرلمانية ستدرس إمكانية ان تواصل الحكومة مهامها حتى حلول القيام 

. موعد االنتخابات التشريعية المقبلة، أو ان يتم االتفاق على صيغة أخرى للخروج من األزمة
وحسب المصادر فإن االقتراح لم يتطرق الى مسألة رئاسة الوزراء، مشيرة الى أن حماس أوضحت 

واوضحت .  ال لبس فيه أنها متمسكة بترشيح هنية لرئاسة الوزراء في أي حكومة مقبلةبشكل
المصادر أن حماس التزمت أمام جماهيرها بشكل تام بأن يواصل هنية تولي منصب رئيس 

وشددت على أن الخطاب الذي القاه ابو مازن أخيرا والمواجهات التي شهدتها الضفة . الوزراء
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وأشارت المصادر الى أن قيادة حماس والحكومة  .لى التمسك بهنيةقطاع دفعت حماس عالو
ولم تستبعد . الفلسطينية من جهة، والرئاسة الفلسطينية وفتح، تعكف حالياً على دراسة هذا االقتراح

المصادر أن يفاجئ العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني اسماعيل هنية بعرض اقتراح اردني 
   .وطنية عند اجتماعه به خالل زيارة هنية لالردنلتشكيل حكومة الوحدة 

  3/1/2007الشرق األوسط 
  
  السعودي الملك يلتقيهنية  .3

اسـماعيل  الفلسطينية  ذكر موقع حماس على شبكة االنترنت ان رئيس الحكومة          : والوكاالتالسفير  
مـن حـصار    هنية بحث مع الملك عبد اهللا وولي عهده االمير سلطان الوضع الفلسطيني وما يعانيه               

  . والعالقات المشتركة بين الجانبين
من جهته، قال الملك عبد اهللا في حفل االستقبال السنوي للشخصيات اإلسالمية ورؤسـاء بعثــات                

 إذا توجهنا إلى اهللا بأرواحنا صـادقين علـى          :الحج في الديوان الملكي االحد الماضي، وبينهم هنية       
وبذلك نعود أمة فاعلة تكون فـي مقدمـة         . لنصر والعزة إعالء كلمته جل جالله سيتحقق لنا وعده با       

  . وما ذلك على اهللا بعزيز. الركب ال مؤخرته
  3/1/2007السفير 

  
   ان عباس وهنية سيشاركان في قمة عربية مصغرة  ينفيالمدهون .4

 قد تشمل   ةحاليل ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني أمس أن تكون جولة هنية ا          ىنف:  أشرف الهور  ،غزة
 هنيـة ديوان انه ال ترتيبات جديدة بخصوص زيارة        المحمد المدهون رئيس    .وقال د . ه لألردن زيارت

 بعد عودته تشمل الكويت وبعض دول الخليج        هنيةلألردن، الفتاً الي أن هناك ترتيبات لجولة جديدة ل        
 المدهون األنباء التي قالت ان عباس وهنية سيشاركان في قمة عربيـة مـصغرة               ىكما نف . العربي

وقال لم يتم أي تواصل مع رئاسة الوزراء بخصوص القمة العربية المـصغرة التـي               . ستعقد قريباً 
 سيتجه الثالثاء الـي المدينـة       هنيةوأوضح أن   . تناقلت األنباء مشاركة هنية فيها مع الرئيس عباس       

المنورة حيث يمضي هناك يومان ويزور خاللهما قبر النبي والمسجد النبـوي الـشريف وبعـض                
واقع التاريخية، مشيراً الي أن هنية سيعود الي غزة ظهر الخميس المقبل علي الطـائرة الملكيـة                 الم

  .  مطار العريشىالسعودية التي ستقله ال
  3/1/2007القدس العربي 

  
   ألف دوالر فقط12الخارجية األولى إلى ست دول كلفت  هنية ةرحل .5

الوزراء الفلسطيني إلى أن إجمالي تكلفة محمد إبراهيم المدهون رئيس ديوان مجلس . أشار د:غزة
 دوالرا فقط ال غير، والتي زار فيها ست دول 12.270رحلة إسماعيل هنية الخارجية األولى بلغ 

عربية، وهي المرة األولى التي يعلن  فيها مسؤول فلسطيني رفيع تكاليف زياراته خالفا لما هو 
  .معتاد في الحكومات الفلسطينية السابقة

  2/1/2007 قدس برس
  
  هنية يزور األردن األسبوع المقبل:حمد يوسفأ .6

احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني أن إسماعيل .علن دأ: حامد جادغزة، 
هنية سيعود إلى غزة الخميس ومن ثم البدء بترتيبات جولته الخارجية المتوقع أن يستهلها بزيارة 

وتوقع يوسف في حديث للغد أن يقوم هنية . ا رئيس الوزراء األردنيلألردن تلبية للدعوة التي وجهه
بزيارة عمان األسبوع المقبل مستندا بذلك لما تشكله هذه الزيارة من أهمية على صعيد معالجة جملة 
من قضايا الوضع الداخلي الفلسطيني وفي مقدمتها الخالفات القائمة بين مؤسستي الرئاسة 
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 ملف دعوة هنية لزيارة األردن مهم جدا في التطورات المتالحقة التي إن: وقال يوسف. والحكومة
تشهدها الساحة الفلسطينية حيث سيتم إنهاء ترتيبات هذه الزيارة فور عودة رئيس الوزراء من تأدية 

وأضاف نأمل أن تسهم زيارة هنية لعمان ولقائه الملك عبداهللا الثاني والرئيس عباس . فريضة الحج
 .     الفلسطيني ومعالجة كافة القضايا الخالفيةفي رأب الصدع

  3/1/2007الغد األردنية 
  
 حفظ على محاوالت عمان مساعدة حماس  تفتح تو ..ردنيةألموافقة االهنية ينتظر  .7

يترقب رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية صدور ضوء اخضر خالل :  بسام البدارين،عمان
 بالتوقف في عمان واجراء اتصاالت رسمية فيها خالل عودته بعد الساعات القليلة المقبلة يسمح له

 غزة تلبية لدعوة رسمية تلقاها في اطار محاولة اردنية نادرة للتحدث مع ىاداء مناسك الحج ال
حماس مباشرة بهدف ترتيب مصالحة بينها وبين فتح وبهدف ابعادها الكبر مسافة ممكنة عن 

وخالل يومي االثنين  .اء السياسة والدبلوماسية في االردنالحضن االيراني كما يقول بعض خبر
والثالثاء جرت اتصاالت متبادلة بين حماس وعمان بقصد تنفيذ الزيارة لكن المراجع الحكومية 
االردنية ال زالت تعتقد بان الهدف المركزي من الزيارة قد ال يتحقق االن اال بعد استئناف اتصاالت 

ما عبرت حماس عن رغبتها مباشرة بانجاز الزيارة بعيدا عن برنامجها موازية مع الرئيس عباس في
 .السياسي مع امكانية استئناف اي اتصاالت محددة االهداف بعد انقضاء عطلة العيد

وتري المصادر االردنية الرسمية ان ظروف العيد وانشغال المسؤولين والسياسيين وسفر جزء كبير 
وثمة ارباك يمكن رصده في اطار المحاولة االردنية للتعامل مع  .منهم مسائل قد تعرقل زيارة هنية

المشهد الفلسطيني الداخلي، فعمان فتحت بابها المغلق في وجه حماس حتى يتم انضاج مبادرة 
الحوار مع فتح عبر المظلة االردنية وال تريد عمان بنفس الوقت تقديم خدمات مجانية لحماس فيما 

تحالف العلني والباطني مع طهران ودمشق لكن عنصر التعقيد يتجلي في الزالت االخيرة في اطار ال
وجود شعور االردن بان عباس يحاول عرقلة المحاولة االردنية على قاعدة عدم وجود معلومات 

 .لديه حول خلفيات ودوافع المبادرة بنسختها االردنية
سلت عدة ايحاءات لالردن تفيد ومن هنا يمكن القول ان الموقف اصبح اكثر تعقيدا فأوساط عباس ار

بان الرئاسة ليست معنية بالتصالح المجاني مع حماس وبان فتح تشعر بان االعالم المفاجيء عن 
مبادرة اردنية للمصالحة بدون التنسيق المسبق مع فتح كحليفة لعمان قد يخدم حماس ويعزز 

وبنفس الوقت  .لثالثاء الماضيحضورها وهو ما المح اليه عباس وهو يغادر عمان باتجاه القاهرة ا
تبلغ الحكومة االردنية بانها ليست مضطرة للكشف عن جميع اوراقها ما دامت مبادرتها تتعلق 
بطرفين وتقول الحكومة االردنية بعدم وجود اوراق مخفية في الواقع وبان اقتراح المبادرة الملكية 

 وهذا االهم بان عمان قدمت التنازل يهدف لخدمة االمن واالستقرار في االرض الفلسطينية وتقول
ووجهت دعوة رسمية لحماس دون ان يعني ذلك انها تعيد النظر بتحالفها التكتيكي مع خصمها القديم 

ه االمر هو حصول تعقيدات سببها الرئيسي الرئاسة الفلسطينية وليس ياذا ما يبدو عل. وهو فتح
ردنيين كثيرا خصوصا بعدما تبين وجود حماس في طريق المبادرة االردنية وهو امر يزعج اال

خالف في الدوافع واالهداف بين االطراف الثالثة المعنية في هذه المبادرة، فعمان تتحدث عن وضع 
امني متدهور جدا في الداخل اضطرها للتدخل وحماس تحاول توظيف التدخل االردني سياسيا 

ل قادة حماس والتعامل معهم بعد والحصول على امتياز سريع يتمثل في اضطرار عمان الستقبا
اغالق الباب في وجههم الكثر من عام ونصف، اما عباس فبدأ يشعر مستسلما لضغوط داخلية في 

ولذلك  .فتح بان اي تفاهم اردني او مصري مع حماس يخدمها في معركة الموازين في مواجهة فتح
ها هدف مختلف من وراء المبادرة يبدو الموقف معقدا فاالطراف الثالثة عمان وعباس وهنية لكل من

ومنسوب هذا االختالف هو الذي يعرقل في الواقع اتمام زيارة هنية لعمان التي تريدها زيارة على 
شكل حلقة هي جزء من مسلسل وليس مسلسال مستقال بحد ذاته خصوصا بعدما ادركت العاصمة 

فعها لالسرخاء اكثر في الحضن االردنية بان االستمرار باغالق االبواب العربية امام حماس يد



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 7ص     |    591: العدد |   3/1/2007األربعاء : التاريخ

االيراني وبعدما ادركت في المقابل بان اي محاولة لتهديد العالقة بين حماس وحضنها االيراني 
تزعج في الواقع فتح التي تشعر بانها في موقع قوي وبان حماس في ازمة وبان على االردن 

 .ومصر ان ال يخرجاها من هذه االزمة
  3/1/2007القدس العربي 

  
   اتفاق على بدء حوار وطني شامل بعد عطلة العيد:الويمجد .8

اعلن جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن اتفاقاً جرى مـع              :كتب حسن جبر  
الرئيس عباس على اعادة تفعيل الحوار الوطني من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على قاعـدة                

يام بعد اجتماعه بالرئيس عباس الليلة قبـل الماضـية، أن           وأكد مجدالوي لأل   .وثيقة الوفاق الوطني  
الحوار سيتم في إطار الكل الوطني الذي تمثله لجنة الحوار الوطني والتي ساهمت في التوصل الى                

وأشار الى أن بدء الحوار منوط بعودة قيادة حماس مـن الحـج،              .اتفاق بشأن وثيقة الوفاق الوطني    
قاً على تفعيل الحوار الوطني بشأن تفعيل وتطوير واصالح منظمة          ولفت مجدالوي الى أن هناك اتفا     

التحرير من خالل العمل على عقد اجتماع تحضيري يشارك به رئيس المجلس الوطني والقوى التي               
وأكد أن الحوار المزمع عقده بشأن منظمـة التحريـر           .شاركت في حوارات القاهرة وغزة ودمشق     

شخصيات المستقلة التي ستشارك في اجتماع الهيئة العليـا لتفعيـل           سيتم خالله االتفاق على تحديد ال     
وقال مجدالوي ان االجتماع التحضيري سيحدد كذلك موعد اجتماع الهيئة           .وتطوير منظمة التحرير  

العليا التي ستضم الرئيس ورئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية والفصائل والشخـصيات     
  .آليات تفعيل منظمة التحريروالذي سيكون بداية تنفيذ 

  3/1/2007األيام الفلسطينية 
  
  مختطفالصحفي ال أجهزة األمن الفلسطينية بالبحث عن يطالبعباس  .9

تواصل أجهزة األمن الفلـسطينية البحـث عـن    : غزةمن   2/1/2007قدس بـرس    نشرت وكالة   
 .لصحفي الفلسطيني صحفي أجنبي اختطف في مدينة غزة ليلة أمس االثنين، في ظل استياء الوسط ا             
  .وكان مسلحون قاموا باحتجاز المصور الصحفي خايمي روزوري، وهو من البيرو

رئيس محمود عباس بحادثة الخطف، وأصدر تعليماته المباشرة لكافة األجهزة األمنية للعمل الوندد 
ومنذ وقوع  .والبحث عنه إلطالق سراحه، مؤكدا أن عملية االختطاف تسيء للشعب الفلسطيني

. عملية الخطف شرعت األجهزة األمنية بالبحث المكثف في كافة االتجاهات من اجل إعادة الصحفي
كما نددت نقابة الصحفيين وكتلة الصحفي الفلسطيني بعملية الخطف وطالبت المسلحين باإلفراج عنه 

لية التي فورا وتجنيب الصحفيين أي اعتداءات من اجل القيام بواجبهم في نقل االعتداءات اإلسرائي
  .يتعرض لها الفلسطينيون

نددت كل من حركة    :  أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      3/1/2007القدس العربي   وأضافت  
  .الجهاد اإلسالمي وحركة فتح في بيانات منفصلة لها بحادثة االختطاف

خارجيـة  دعت وزارة ال   :ب.ف. أ ونقالً عن  3/1/2007األيام الفلسطينية    في   كتبت أسماء الغول  و
الفرنسية، الى اطالق سراح المصور موضحة انها ال تملك حتى االن اي معلومـات محـددة عـن                  

والتقى مسؤولون في وكالة فرانس برس قادة في االجهزة االمنية الفلسطينية للبحث معهـم               .مصيره
وعبر رئيس مجلس ادارة وكالة فرانس برس بيار لويت امس عن قلقـه   .في عملية خطف رازوري   

  .شديدال
وفي بيان اوضحت وزارة الخارجية البيروفية انها طلبت من وزارة الخارجية الفلسطينية ورئاسـة              

  .السلطة الفلسطينية اجراء تحقيق والقيام بالتحركات الضرورية للتأكد اوال من سالمة رازوري
جـد حتـى اآلن     وفي اإلطار ذاته قال خالد أبو هالل المتحدث باسم وزارة الداخلية لأليام انه ال تو              

تأكيدات أمنية على مكان محدد يتواجد فيه الصحافي، مؤكداً بذل األجهزة األمنية جميـع جهودهـا                
  .لتأمين اإلفراج عن الصحافي
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ومن جهة أخرى، استنكرت حماس اختطاف الصحافي، معتبرة أنها جريمة نكراء ومدانة من الشعب              
  .بل أن تستهدف الصحافيالفلسطيني، وموضحة أنها تستهدف الشعب الفلسطيني ق

  
  القوة التنفيذية في انفجار بأحد معسكرات التدريبأفرادمقتل أحد  .10
أعلنت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية أمس أن أحد أفراد القوة            :  أشرف الهور  ،غزة

ة التنفيذيـة ان    وقال إسالم شهوان الناطق باسم القـو       .لقي حتفه في انفجار داخلي في شمال القطاع       
انفجاراً داخلياً حدث في أحد المواقع التي تتمركز فيها القوة مما أدي الي مقتل عـادل أبـو حميـدة                
وإصابة اثنين آخرين بجراح، موضحاً أن عملية االنفجار كانت عرضية وان القوة التنفيذية ال تـتهم                

تيجة انفجار قذيفة ياسين محليـة  وقالت مصادر محلية ان الحادث كان ن .احدا بالوقوف وراء الحادثة 
 .الصنع يصنعها النشطاء الفلسطينيون

 جثة مواطن في الثالثينات من العمر مجهولة الهويـة فـي            ىوعثرت األجهزة األمنية الفلسطينية عل    
وقالت المصادر انه تم العثور علي الجثة في منطقة مدينة الزهراء وسـط              .منطقة وسط قطاع غزة   
  .دة أعيرة ناريةالقطاع وقد أصابتها ع

  3/1/2007القدس العربي 
  

 األسرى بعد لقاء سري جمع مشعل وسليمان في السعودية حماس وافقت على صفقة .11
قال متحدث باسم حركة حماس أن حركته وافقت على صفقة تبادل األسرى والتي يتم بموجبها 

ونقل صوت  .اللإطالق سراح جلعاد شاليط مقابل عدد من األسرى الفلسطينيين في سجون االحت
إسرائيل باللغة العبرية عن المتحدث أن حركة حماس تنظر رد الجانب اإلسرائيلي على صفقة 

وأضاف المتحدث لصوت إسرائيل أنه تم االتفاق مع الجانب  .التبادل التي وافقت عليها حركة حماس
برات المصري على الصفقة بعد لقاء جمع رئيس المكتب السياسي خالد مشعل ورئيس المخا

وَأضاف المتحدث أن  .المصرية عمر سليمان في السعودية قبل عدة أيام في لقاء لم يكشف عنه
حركة حماس تنتظر نتائج مقابلة أيهود اولمرت والرئيس المصري حسني مبارك يوم الخميس القادم 

در من جانبها نقلت صحيفة هآرتس العبرية على موقعها اإللكتروني اليوم عن مص .في شرم الشيخ
 أسير فلسطيني 450في حركة حماس موافقة الحركة على عرض إلطالق سراح جلعاد شاليط مقابل 

 .في سجون اإلحتالل
  2/1/2007وكالة فلسطين برس 

  
  عملهاآلية يكشفان للفرنسية عن الصواريخ  إطالقخاليا لميدانيانقائدان  .12

طالق الصواريخ إخاليا  لنان ميدانياقائدكشف  ،نباء الفرنسية وكالة األفي مقابلة أجرتها :بيت لحم
  طريقة عمل،بو جبلأخر معروف باسم آبو حمزة ويعرف باسم أحدهما أ من قطاع غزة،

 ، يقوم رجالنا بنصب منصات الصواريخ واالنسحاب بشكل سريع:بو حمزةأ حيث قال مجموعاتهم،
بو أ  وقال.طالقإلمن الحماية لمنطقة اؤطالق الصواريخ وثانية تإوهناك مجموعة مسؤولة عن 

 رغم نجاحهم في قصف محيط منزل ،نهم يطلقون صواريخهم دون توجيه محددأبو جبل أحمزة و
نهم ورغم الخبرة التي تجمعت لديهم ال  أل،وزير الجيش االسرائيلي عمير بيرتس في سديروت

 مدى الصواريخ التي :بو جبلأ حيث قال ،لى هدف معين ومحددإيستطيعون توجيه الصاروخ 
ما بخصوص عملية توجيه أ اً،لى عشرين كيلومترإنطلقها معروف لدينا وهي تصل من عشرة 

طالقنا إ عند ن ال نستطيع القيام بمثل هذا التوجيه ونأمل دائماًلى هدف محدد فحتى اآلإالصاروخ 
 .ن نصيب قاعدة عسكرية ونحن نطلق الصاروخ واهللا يتواله بعد ذلك وهو من يقررأالصاروخ 

 يوظفان :نهماأ وقاال ،طالقا من يقرران توقيت عمليات اإلانهما همألى إبو جبل أبو حمزة وأواشار 
نهما يفضالن ساعات الصباح الباكر أ و،طالق للتفكير في تحديد زمن اإل طويالً كبيرة ووقتاًجهوداً
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و المساء هي أ ساعات الصباح :بو حمزةأ حيث قال ،و ساعات المساء لتنفيذ عمليات القصفأ
عياد اليهودية مفضلة لدينا ونحاول يام األأ وكذلك ،سرائيليينالساعات التي تنشط فيها حركة اإل

سرائيلي نحاول إو مسؤول أالقصف خاللها وكذلك حين نعلم من وسائل االعالم عن زيارة قائد 
نع سرائيل مإ من محاوالت اًو خوفأولم يبد قادة مجموعات الصواريخ خشية  .القيام بعمليات قصف

نهم دائما أ حيث قالوا ،ى قطاع غزةإلدخال بعض المواد المستخدمة في صناعة الصواريخ إ
خرى ألى جهة إن الفضل في هذا يعود إ : بالسؤال قاالالحاح عليهم اإلعندو. يجاد البدائلإيستطعون 

 .هم من مطلقي الصواريخأغيرنا وهم المهندسون الذين نعتبرهم 
 2/1/2007وكالة معا 

  
  مختطفا16ً تطلقان سراح حماسوفتح  .13

تمكنت حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية من احتواء أزمة : براهيم والوكاالتإ ماهر -غزة 
  وأدت إلى قيامها بعمليات خطف متبادلة،أمس األولاندلعت بين حركتي فتح وحماس مساء 

 .16وتوصلتا إلى اتفاق بإطالق سراح المختطفين الـ 
نه في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها في أ: فا عن الجبهة الشعبية قولها في بيانونقلت وكالة و

وقف النزيف الفلسطيني الداخلي ورأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، قامت الجبهة وحركة 
وأضافت  .الجهاد اإلسالمي بالتحرك الفوري لوقف االشتباكات بين الحركتين في شمال قطاع غزة

صلوا التفاق يقضي بإطالق سراح المخطوفين من الطرفين والتزام التهدئة حفاظا على وتو: الجبهة
  .صون الدم الفلسطيني

  3/1/2007البيان اإلماراتية 
  

   يتهم حكومة حماس بالشعوذةالعينينأبو  .14
بو العينين بشدة حركة حماس، أانتقد امين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في لبنان سلطان  :صور

جل قيام حكومة وحدة أة حكومتها بالشعوذة معتبراً ان المفاوضات التي أجريت من ووصف سياس
 النطالقة فتح في 42الذكرى ب  احتفاللقاها فيأوقال في كلمة  .وطنية بأنها كانت مضيعة للوقت

رض غزة أكلما اقتربنا من الحد االدنى لهذه الحكومة تطولنا فرقة الموت على : مخيم الرشيدية
قتل، وكأني بهم يريدون الوحدة الوطنية من قوة الرصاص الذي ضل طريقه ليصيب ابناءنا لتغتال وت

 بعض الفلسطينيين يحاول التحريض على فريق فلسطيني آخر في :نألى إولفت  .في قطاع غزة
 ولن يكون سالحنا .خواننا اللبنانيين فليموتوا بغيظهمإرادوا فتنة بيننا وبين أذا إفليخجلوا، و. لبنان

 للبطش سلوبه تبريراًأأليس سلوكه و: ورد على أيمن الظواهري سائالً. يجار في لبنانبندقية لإل
ن عمره الجهادي ال يزيد على أنه تناسى أميركي وغطاء ليعطينا الدروس والعبر والمواقف؟ يبدو األ

نا في حاجة ، فليعظ نفسه ولس عاما42ًصابع اليد الواحدة، وتجاهل الملحمة الفلسطينية مدى أعدد 
  .لى مواعظإساتذة وألى إ

  3/1/2007النهار اللبنانية 
 

   معينةدوللصالح في المنطقة قلب الموازين ل تسعى حماس :جمال نزال .15
جمال نزال الناطق  اتهم:  عبد القادر فارسنقالً عن مراسلها في غزة 3/1/2007 عكاظ أوردت

 طائلة وأدخلت أسلحة إلى غزة قت أمواالً تل: بأنها حماسحركةباسم حركة فتح في الضفة الغربية 
 من شأنها لو تحققت أن تنتهي للسيطرة ، لقلب الميزان هناك لصالحهاوفق خطة مسنودة إقليمياً
 .بالحديد والنار خمسين عاماً

 بعـض   :نأوقال نزال في بيان مكتوب      :  الوكاالت نعنقالً   3/1/2007السياسة الكويتية   وأضافت  
م لحركة حماس تضغط على قيادات الحركة بغية دفعها لتفجير الوضع مع فتح             الدول التي تقدم الدع   
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وهـاجم   . لالنتخابات التي قد تجرد حماس من الـسلطة         منهم لمسيرة التحول بحماس وتعطيالً     كبحاً
مشيراً إلى أن فتح على وشك كشف تقريـر يحتـوي           , الناطق القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية     

 تم تجهيزه بالتعاون مع وكاالت أنبـاء مـستقلة          ، ضحايا عنف القوة التنفيذية    :سماءجداول مفصلة أل  
 أهل الضفة الغربية ينظرون بذهول واشـمئزاز        :نأوقال   .رصدت بنفسها تلك الجرائم في مواقيتها     

فعال القوة التنفيذية التابعة لحماس وهي تستأسد على المواطنين بغزة ويحسون كما لـو أن غـزة                 أل
  . يقع في قارة من الظالم يمسك بناصيتها نظام أشبه بالطالبانمكاناًأصبحت 

  
 عباس يقف في وجه دعوات إلقالة دحالن من حركة فتح .16

رئيس محمود عباس دعوات بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بإقالة الرفض : رام اهللا
 سيما وأنه من بين المتهمين القيادي فيها محمد دحالن، بسبب تجاوزاته على الساحة الفلسطينية، ال

عقد  حركةلن اجتماعاً صاخباً للجنة المركزية لأوقالت مصادر مطلعة داخل فتح  .بإثارة الفتنة فيها
االجتماع من خالل نظام في األسبوع الماضي في رام اهللا، بمشاركة عباس، حيث تم إشراك دحالن 

وبحسب أحد المشاركين في  .ضاياس من غزة، الستجوابه حول الكثير من القننفروالفيديوك
، وخاصة بين الوزير ه فإن اللقاء كان عاصفاً جداً، وتم تبادل االتهامات والشتائم داخل،االجتماع

وأكدت المصادر ذاتها أن دحالن أظهر خالل  .دحالنوالسابق نصر يوسف عضو اللجنة المركزية 
على إسقاط الحكومة، لكن الرد كان حديثه، وكأنه انتصر في معركته مع حركة حماس، وأنه أوشك 

ه بالكاذب، األمر الذي أدى إلى تبادل الشتائم والتفاف معظم وصف من نصر يوسف، الذي ئاًمفاج
ووصف المصدر اللقاء بأنه األول من نوعه بهذه الحدة، األمر  .أعضاء مركزية فتح حول يوسف

ن من حركة فتح، لكن عباس تدخل الذي حدى بمعظم األعضاء بالمطالبة بالتصويت على إقالة دحال
بقوة، ورفض ذلك بشدة ولم يسمح بإجراء التصويت، مما حدى بالجميع مغادرة االجتماع دون أي 

 .نتائج
  2/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 الليكود يشن حملة إلقالة ليفني لتأييدها دولة فلسطينية مؤقتة .17

عضو في الكنيست عن حزب ليكود أولمرت إلـى         دعا  : ا.ب.دنقالً عن    3/1/2007البيان  نشرت  
تقوض السياسة الرسمية للحكومة وتحاول إقناع      : إقالة وزيرة الخارجية ليفني من منصبها قائال إنها       

ونقلت صحيفة يديعوت   . الحكومة األميركية وعناصر عربية بدعم إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة         
 ليفني تسعى لتجاوز المرحلة األولـى       :ل كاتس قوله إن   أحرونوت في موقعها االلكتروني عن يسرائي     

 . من عملية السالم التي تدعو إلى تفكيك كل الجماعات اإلرهابية قبل بدء المفاوضات مع الفلسطينيين
 قررت كتلة حزب الليكود شن حملة ضـد ليفنـي           :الناصرةمن   3/1/2007الغد األردنية   وأضافت  

زبية من داخل الليكود إن الخلفية لهذه الحملة المفاجئة، هـي ان            والمطالبة بإقالتها، وقالت مصادر ح    
ليفني قد تنافس أولمرت على رئاسة كديما، وهي تحظى بشعبية أكبر من أولمرت، ولهذا فإن الهجوم                

وتتضمن  .عليها منذ اآلن، وهو معالجة مسبقة لوضع قد ينشأ تكون فيها ليفني رئيسة الحزب الحاكم              
ا، حيث تمت توصية قادة الليكود بالتركيز على ليفني في المقابالت الـصحافية،         الحملة مسارا إعالمي  

وأن يّدعوا ان ليفني تتآمر على الحكومة اإلسرائيلية، بإقناع اإلدارة األميركية بتأييـد إقامـة دولـة                 
 .فلسطينية بحدود مؤقتة، حتى في هذه المرحلة

 
  اعتقال مساعدة ألولمرت في تحقيق ضريبي .18

 اسرائيلية يوم الثالثاء باعتقال السكرتيرة التنفيذية لرئيس الـوزراء ايهـود اولمـرت              أمرت محكمة 
ومفوضة الضرائب في اسرائيل فيما حققت الشرطة في شبهات بالضلوع في تلقـي رشـى مقابـل                 

 شخصية اسرائيلية بارزة ظالال جديدة      12وألقى هذا التحقيق الذي يشمل أكثر من         .خفض الضرائب 
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مرت التي تعاني بالفعل من تحقيقات وحالة من السخط العام على طريقه تعامله مع              على حكومة أول  
ولم يستجوب اولمرت نفسه او توجه اليه اي         .الحرب التي خاضتها اسرائيل ضد حزب اهللا في لبنان        

وقال بعض المعلقين االسرائيليين ان حجم التحقيق أثـار    .اتهامات بأي ضلوع شخصي في الفضيحة     
وكان اولمرت نفسه موضوعا للعديد من التحقيقات من         .أن وجود فساد اخذ في االتساع     تساؤالت بش 

  .قبل مراقب عام الحسابات االسرائيلي
  3/1/2007رويترز 

  
  غزة حال اندالع مواجهة عسكريةب الخالء المستوطنات المحيطة اسرائيليةخطة  .19

لي بشأن احتمال وقوع مواجهات قالت مصادر اسرائيلية أن التقديرات المتشائمة للجيش اإلسرائي
عسكرية في قطاع غزة في الصيف القادم، دفعت المستوطنات المحيطة بقطاع غزة إلى اإلستعداد 
لكافة االحتماالت المتوقعه من بينها اخالء السكان في حال وقوع هجمات صاروخية مكثفه غير 

ف وحوف اشكلون جهدا من واضافت يديعوت احرونوت ان المجلس اإلقليمي شاعار هنيغي .مسبوقة
اجل بلورة خطة الخالء السكان في حال وقوع المحظور وقيام الفلسطينيين بقصف المستوطنات 

وعلم أنه في المرحلة األولى سيتم إغالق المدرسة اإلقليمية الواقعة قرب  .بشكل متواصل ومكثف
وفي حال تقرر  .تسديروت، في حين يقوم المعلمون بتقديم الدروس للطالب عن طريق اإلنترن

. إجراء عملية إخالء فورية، فسوف يتم إبالغ المستوطنين هاتفياً أو عن طريق البالغات الخليوية
كما تم تشكيل طاقم في كل كيبوتس يعمل على توفير احتياجات المستوطنين، ويكون على اتصال 

لسكان إلى وفي حال حصل تصعيد سيتم إخالء جميع ا. دائم بغرفة عمليات عسكرية مركزية
   .الكيبوتسات القريبة من مدينة إيالت

  2/1/2007 وكالة معاً
  

  قوة الردع تضررت بالعدوان على لبنان  : وثيقة إسرائيلية .20
أكدت مجموعة من الباحثين اإلسرائيليين العاملين في معهد أبحـاث           : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

األخير على لبنـان أصـاب بعنـف قـوة الـردع      األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن العدوان   
  2005وأشار الباحثون في وثيقة التوازن االستراتيجي للشرق األوسـط فـي العـامين              . اإلسرائيلية

 إلى أن الحرب كشفت عن نقاط ضعف في عملية صناعة القرارات، وبصورة الكيـان فـي                 2006
الـسيولة التـي تعتـري البيئـة        نظر العالم العربي والغرب، مؤكدين أنها جـسدت االشـكاليات و          

وأشار الباحثون إلى أن المخاطر التي تهدد األمن واالستقرار فـي            .االستراتيجية المحيطة بإسرائيل  
الشرق األوسط قد تعاظمت في العام األخير جراء عدم التقدم في المفاوضـات مـع الفلـسطينيين،                 

ف اإلسالمي والفشل االمريكـي     وغياب االنجازات ضمن مساعي مواجهة اإلرهاب العالمي والتطر       
ونوهوا بأن الفشل في العراق قد مس بمكانة الواليات المتحدة في المنطقة، الفتين إلـى               . في العراق 

وقال الباحثون إن حـزب اهللا       .أن إسرائيل ليس لها ما تربحه من استمرار االحتالل االمريكي هناك          
 المدى المنظور على الهدوء في الجبهة       يواصل استكمال تسلحه من جديد، مرجحين أنه سيحافظ في        

وأكدوا أن الحرب التي أدارتها إسـرائيل فـي لبنـان            .الشمالية بسبب انهماكه بترميم ذاته ومواقعه     
شكلت فشال إسرائيليا بنظر األعداء واألصدقاء على حد سواء، وأوضحوا أنها كشفت مدى هـشاشة               

  .صواريخالجبهة الداخلية وفقدان الرد الفعلي على مشكلة ال
وأكد الباحث جيورا أيالند الرئيس السابق لمجلس األمن القومي االسرائيلي، أن ثمة نتيجتين مهمتين              
وخطيرتين تمخضت عنهما الحرب على لبنان، أوالهما تتمثل بإدراك البلدان العربية أن قوة إسرائيل              

ة التي سـببتها إسـرائيل لـدى        يعتريها الشك إلى حد معين، أما النتيجة الثانية فتكمن بالخيبة الكبير          
أمريكا ودول الغرب إزاء المكاسب المربكة التي تحققت بالحرب، أضاف من الممكن أن تؤثر هـذه                

  .الحقيقة في كل بحث مستقبلي متعلق بإسرائيل من ناحية هجومية
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  3/1/2007الخليج اإلماراتية 
  
  
  

  اقاتحالوتس يرفض اإلستقالة من منصبه ويعترف ببعض األخطاء واإلخف .21
قال رئيس هيئة أركان الجيش، دان حالوتس، بشكل رسمي، إنه ال ينوي اإلستقالة من منصبه فـي                 

وقال إن المـسؤولين عنـه لـم يطـالبوه          . أعقاب التحقيقات التي أجريت بشأن الحرب على لبنان       
كمـا رفـض    .  إنه سيكون ملزماً باإلستقالة في حال طلبت منه لجنـة رسـمية ذلـك              ، و باإلستقالة

ال أذكـر أنـه     : دعاءات بشأن إقالة ضباط كبار في الجيش بسبب اإلخفاقات في الحرب، وأضاف           اإل
وجاء أن حالوتس اعتـرف      . أنه تم إبعاد قائد سالح البحرية      1967بعد غرق سفينة إيالت في العام       

إلى ذلك، عرض حالوتس أمام وسـائل        .بأنه أخطأ في قراره بشأن تجنيد اإلحتياط المتأخر للحرب        
عالم خطة العمل للسنة القادمة، والتي يقـف فـي مركزهـا زيـادة ميزانيـة القـوات البريـة                    اإل

كما أعلن بشكل رسـمي أن الجـيش         .واإلستخبارات، وزيادة التدريبات للجنود النظاميين واإلحتياط     
سوف يقوم بإجراء تغييرات في قانون اإلحتياط، بشكل يتيح اسـتدعاء جنـود اإلحتيـاط للخدمـة                 

  .مدة أطول، كما سيطلب إلغاء تقليص مدة الخدمة العسكرية اإللزاميةالعسكرية 
  2/1/2007 48عرب

  
 رفض ادراج الخط االخضر في الكتب المدرسيةيالكنيست  .22

 رفضت لجنة برلمانية اسرائيلية قرار وزيرة التربيـة االسـرائيلية ادراج الخـط              :ا ف ب  ،  القدس
واقرت لجنة التربية في الكنيست اقتراح اثنـين     ة،االخضر في الخرائط المنشورة في الكتب المدرسي      

 ويقضي بعدم استخدام خط وقف      1967من اعضائها الذي يقضي بالتمسك بقرار حكومي صدر عام          
 .اطالق النار كرسم للحدود بين البلدين

  3/1/2007الغد األردنية 
  

  دختر يتعهد بالعمل على ترتيبات لدخول المستوطنين بحرية إلى قبر راحيل  .23
 مفدال التي شارك    -عهد وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، آفي دختر في جلسة لحزب إيحود ليئومي           ت

مـسجد  ( بها، بالعمل خالل أسبوعين على ترتيبات من أجل دخول حر لإلسرائيليين إلى قبر راحيل             
  . في شمال بيت لحم، دون الحاجة إلى استخدام حافالت محصنة ضد الرصاص) بالل بن رباح

  2/1/2007 48عرب
  

  الوقت ال يعمل في صالحنا : بينيس يترشح لترؤس العمل .24
 أعلن النائب أوفير بينيس، الذي كان قد استقال من الحكومة االسـرائيلية بعـد انـضمام     :يو بي آي  

وقال بينيس أتنافس مـن أجـل    . أفيغدور ليبرمان إليها، امس عن ترشيح نفسه لرئاسة حزب العمل         
زب من جديد معتبرا أن منافسه على رئاسة العمل النائب عامي أيـالون ال              الفوز ومن أجل بناء الح    

وانتقد بينيس الرئيس الحالي للحزب عمير       . يملك الخبرة السياسية الكافية التي تؤهله لترؤس الحزب       
أضـاف أن   . بيرتس، الفتا الى ان األخير حصل على تفويض لترؤس العمل لكنه لم يـنجح بـذلك               

وقال بينيس إن الحكومة الحالية ال تملـك        . القيادة وأريد أن أنشئ قيادة مناسبة     بيرتس لم يظهر روح     
القدرة على القيام بمهامها والجميع يعرف ذلك ورأى أن السالم هو الضمانة ألمن إسرائيل والقـدرة                
إلنشاء وطن، وهذه قيم تنازلنا عنها وال يمكننا البقاء جزءا من حكومة رافضة للسالم وحكومة مـن                 

  . جدول اعمال وقد تجلب كارثة ألن الوقت يعمل في غير صالحنا من الناحية السياسيةدون
  3/1/2007السفير 
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  عوارض الصدمة ونشمال يعان اإلسرائيليين في الثلث .25

 في المئة من سكان شمال إسرائيل أصيبوا 33أظهر بحث أكاديمي أجراه أحد المعاهد اإلسرائيلية أن 
ب تتفاوت بين المتوسطة والشديدة جراء العدوان األخير على لبنانبعوارض ما بعد الصدمة، بنس. 

 في المئة من سكان 80وبين البحث، الذي أعّده معهد مشآفيم في كلية تل حي في الجليل األعلى، أن 
 في المئة من مجمل سكان 33الشمال شهدوا سقوط الصواريخ في المستوطنات المختلفة، وأن 

 للقصف أفادوا بردود فعل عصيبة تحدث معهم وبعوارض ما بعد المستوطنات التي تعرضت
كما أظهر البحث تفاوتاً كبيراً بين السكان اليهود  .الصدمة تنتابهم على المستوى النفسي والعصبي

 في المئة من اليهود بقوا 33والعرب في نسبة الجالء عن مكان اإلقامة خالل الحرب، حيث تبين أن 
 في المئة في حالة السكان 85طنات الشمالية، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى مع عائالتهم في المستو

 .العرب
  3/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  عباس وهنية بتعزيز الوحدة  ل  في رسائل مستعجلةاألسرى يطالبون .26

وجه أسرى فلسطينيون في سجن الدامون رسائل مستعجلة لمحمود عباس وإسماعيل هنيـة              :نابلس
 ناشدوهم فيها اتخاذ خطوات عملية وسريعة النجاز حكومـة الوحـدة            ،نية واإلسالمية والقوى الوط 

  . وإفشال مخطط الفتنة الذي ال يخدم سوى األعداء، ووقف االقتتال الداخلي،الوطنية
  3/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
   مواطنا في الضفة الغربية11اعتقال  .27

 عشر فلسطينيا بحجة أنهم مطلوبين لـديها فـي          اعتقلت قوات االحتالل احد   :  رامي دعيبس  –جنين  
  .الضفة الغربية فجر الثالثاء في حين استمرت في حمالت التفتيش والتوغل داخل منازل المواطنين

  2/1/2007 48عرب
  

   ويعتدون على المواطنينالمستوطنون يعربدون مجدداً وسط الخليل .28
، ضحى امس، عمليات العربدة ضد      بية في الضفة الغر   جدد مستوطنون يقيمون وسط الخليل    : الخليل

  .المواطنين وأعضاء من بعثة التواجد الدولي المؤقت بالمدينة
  3/1/2007األيام الفلسطينية 

  
 عتصام في القدس لمنع بناء متحف فوق قبور المسلمين  ا .29

 تنظم شخصيات مقدسية وسياسية فلسطينية اعتصاماً احتجاجياً قبالة المحكمة:  رام اهللا-خلف خلف 
، بالتزامن مع جلسة مداوالت مهمة بخصوص مقبرة مأمن اهللا، وإصرار  االربعاءالعليا في القدس

  .هاشركات إسرائيلية وأميركية على بناء ما يسمى بمتحف التسامح في
  2/1/2007موقع ايالف 

  
  أمريكا وأوروبا سجنتا الشعب الفلسطيني  : بابا غزة .30

 شخـصا   200 نحو    البالغ عددهم  اتباع الكنيسة الكاثوليكية  ه  ، كما يدعو   مانويل مسلّم  ،يؤكد بابا غزة  
 ال في حين أنـه .  أن إسرائيل لم تسمح له بمغادرة القطاع سوى مرتين للخروج من هذا السجن فقط،

العالم الذي نعيش فيه قـاس جـداً   يضيف قائال إن و . وممارساتهاتهايتردد في مهاجمة سياسة حكوم  
 خطر وعنيـف    بإدعاء أنه كا سجن الشعب الفلسطيني وراء سياج،       لقد قررت أوروبا وأمري   ف ،وعاق

من المسلمين الذين ال يوجد أي توتر معهم         فيما أكد من ناحية أخرى عدم وجود أي معاناة           .وإرهابي
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 وأشار في حديثه عن الغاء االحتفـاالت فـي          . غيتو مسيحي  كما أكد على عدم وجود أي     في غزة،   
على  إلى الكنيسة موقف تحد للتأكيد       الذهابن  ا ك ، إسرائيل تقتل الناس   عندما كانت أعياد الميالد، أنه    
ال ما  وهذا  ،  شعب نفسه الذي يقتل نفسه    ال  أن خشىي هذه المرة    ه، إال انه   على أرض  وجود الفلسطيني 

  . تحديهيمكن
  3/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
   الفلسطينيينفتح معبر العودة لتسهيل عودة الحجاج: رفح .31

، أن أولى    الفلسطينية أكد الناطق اإلعالمي باسم المعابر ونشاطات حرس الرئاسة        :لجملكتب محمد ا  
 هم المعبر مفتوحا الستقبال   حيث سيكون قوافل الحجاج الفلسطينيين ستصل إلى قطاع غزة صباح غد،          

 إذا كان الجانب الفلسطيني سيسمح بسفر المواطنين العاديين خالل        ما  وحول  . حتى مساء األحد القادم   
مدة، أكد أن السفر سيكون مسموحاً للحاالت اإلنسانية والطارئة، وخاصة المرضـى، وكـذلك              هذه ال 

الفلسطينيين المقيمين في دول عربية وأجنبية من الراغبين في العودة لمحل إقامتهم، إضافة لتـسهيل               
  .عودة العالقين في األراضي المصرية

  3/1/2007األيام الفلسطينية 
  

 إلعدام صدام حسين في مخيم فلسطيني شمال لبنان  تظاهرة استنكارا  .32
 اللبنانية،تظاهر آالف الفلسطينيين في مخيم البداوي القريب من مدينة طرابلس :  يو بي آي-بيروت 

ن االمريكيين ظنوا ، أوقال أمين سر حركة فتح في المخيم .احتجاجاً علي إعدام صدام حسين
 ولكنهم لم يعلموا انها اآلن قد بدأت، وأن االرض ستشتعل ن المشكلة قد حلت وانتهت،أ لهبإعدامهم 

  .تحت أقدامهم
  3/1/2007القدس العربي 

  
  في فلسطين يقتلون األطفال من دون أن يرف لهم جفن: تحقيق .33

 استقبل في السنوات الست الماضية مـا        ،مستشفى في نابلس   يقول احد اطباء  :  محمد يونس  -نابلس  
 ناريةالعيرة  ، أن القناصة االسرائيليين حين يطلقون األ       ضحية بينهم عشرات االطفال    500يزيد عن   

يبرر الناطقون باسم الجيش والحكومة االسرائيليين قتـل         فيما   . بغرض القتل   يطلقونها على االطفال 
 ، دون أن يقنـع    قوا النار بعد تعرض حياتهم للخطر      ان افراد الجيش اطل    ،االطفال بعبارة واحدة هي   

يثير قتل االطفال   كما  . وكل ما يفعله هو اثارة حنق عائالت الضحايا       . هذا التبرير احدا حتى مطلقيه    
 مـؤتمر عقـد فـي       ، ففي احتجاجات المؤسسات الدولية والحقوقية الناشطة في االراضي الفلسطينية       

 ان مؤسسته تعترض    ،يونيسيف في األراضي الفلسطينية   الة   الممثل الخاص لمنظم   ، قال القدس اخيرا 
 طفالً فلسطينياً دون    340 الى ان اسرائيل تعتقل في سجونها        مشيرا. على قتل االطفال وعلى سجنهم    

من األطفال الذين قتلوا العام الماضي كانوا       % 70ن  أ لفت من ناحية أخرى إلى    و .سن الثامنة عشرة  
% 70ن  في حين أ   .ات القصف العشوائي التي تطال المدنيين العزل      من قطاع غزة، مشيرا الى عملي     

  . عاما17ً إلى 13األطفال تراوحت أعمارهم بين هؤالء من مجموع 
  3/1/2007الحياة 

  
  مفاوضات فلسطينية مع ادكو المصرية لتسييل الغاز وتصديره .34

سابق من العام   أكدت مصادر فلسطينية أن السلطة بدأت مفاوضات في وقت          :  صالح حزين  -عمان  
الماضي، مع كل من الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وشركة بـريتيش غـاز بـي جـي                  
البــريطانية، حول مشروع يقوم على شراء غاز من فلسطين وتسييله في محطة إسالة الغاز فـي                

 أنهر  وأكدت المصاد  .إدكو بمحافظة البحيرة في مصر، ومن ثم تصديره إلى دول أوروبية وأميركية           
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في حال نجاح المفاوضات، فإن خطاً ألنابيب الغاز، سينشأ انطالقاً من شاطئ فلسطين الجنوبي فـي                
شمال سيناء، وصوالً إلى إدكو، وأن بي جي ستبدأ في الوقت ذاته إقامة خط التـسييل الثالـث فـي        

  .المذكورةمحطة ال
  3/1/2007الحياة 

  
  
  

  الفلسطينيةل السياح للمنتجات إسرائيل تضع العراقيل أمام عدم وصو: تحقيق .35
ترتبط صناعة التحف والتماثيل الشرقية التي تتم صناعتها يـدويا مـن             : جهاد القواسمي  -بيت لحم   

ومـع  . أخشاب أشجار الزيتون ارتباطا عضويا بانتعاش السياحة في فلسطين وخاصة في بيت لحـم         
المهنـة  هذه  أن  إال  .  من مكانة  ا له لمهنة شأن كبير لدى السياح األجانب لما      لهذه ا مرور الوقت كان    

انتكست بشكل كبير منذ اندالع االنتفاضة الثانية من جراء سياسة الحصار واالغالقات التي شهدتها              
 حيث وضعت العراقيل الكبيرة لوصول السياح إلى         بحسب أحد المشتغلين فيها،    األراضي الفلسطينية 

حصار كنيسة المهد لمدة أربعـين يومـا عـام           وما زاد الطين بلة هو       ،بيت لحم في موسم األعياد    
وجه للموسم السياحي ضربة قاصمة أدت إلى تعطل سوق التحف الشرقية بالكامل على             ، مما   2002

 كان قد طرأ عليه تحسن وظهرت       الحالي،موسم  الن  أمدى عامين في أحسن تقدير، ويستطرد بالقول        
األخيرة في لبنان أعـاد الموسـم خطـوات     ولكن اندالع الحرب    ،  آمال في انتعاش الحركة السياحية    

أن متحف الفاتيكان يضم من بين ما يضم من التحف والتماثيل خمس             ويشير إلى    .كبيرة إلى الخلف  
 فقـد   ،وعن أهم العقبات التي تواجهها المهنة     . قطع من مصنعه وقد كتب عليها صنعت في بيت لحم         

أنها العقبـة   ب إسرائيل   ،للصناعات الحرفية  الذي يشغل أيضا رئيس جمعية بيت لحم         هذا الحرفي  تهمأ
ضع العراقيل الجدية أمام وصول السياح إلى بيت لحم سواء من خالل الحصار             ت ، حيث أنها  الكبرى

غالبا مـا   و ،بعدم الوصول إلى المدينة بدعوى أنها غير آمنة       السياح   ةأو من خالل الترويج بنصيح    
اك إحصائية لدى جمعيته تشير إلـى أن مـن بـين       هن ويلفت إلى أن  .  لمثل هذه الشائعات   ونيستجيب

مليون ونصف مليون سائح يأتون إلى إسرائيل في العام الواحد ال يصل منهم إلى بيت لحـم سـوى                   
هناك خطر آخـر    كما أشار إلى أن     .  ألف معظمهم يأتي ويعود إلى إسرائيل في ذات اليوم         150نحو  

 سبب قلة زراعتها بعد أن تقلصت األراضـي        وذلك ب  ،يتمثل بـقرب نفاد خشب الزيتون في فلسطين      
في حـال   العنصري، مشيرا إلى أنه      بشكل خطير من جراء جدار الفصل        وزادت معاناة المزارعين  

انعدامها فانه ال بديل عن استيراد الخشب من الخارج خاصة من تونس وهذا من شأنه أن يـضاعف            
 لهـذه   في مواجهة العقبـات العديـدة     ة  وحول مساعدة السلطة الفلسطيني   . عقباتالالتكاليف عدا عن    
  . الحكومة وكل الحكومات السابقة لم تقدم أية مساعدات على اإلطالقالمهنة، يؤكد أن هذه

  3/1/2007الشرق القطرية 
  

  تلويث إسرائيلي للبيئة الفلسطينية .36
ى  المقامة عل،بركان واصلت المنطقة الصناعية التابعة لالحتالل اإلسرائيلي والمسماة مصانع

إلى مع االشارة .  تلويث البيئة الفلسطينية من هواء وتربة ومياه،أراضي سلفيت وسط الضفة الغربية
 إلى داخل محافظة 48أن االحتالل قام بنقل المصانع قبل سنوات من داخل األراضي المحتلة عام 

 . سلفيت بسبب خطورتها على البيئة في الداخل
  3/1/2007البيان 

  
   الصليب األحمر من زيارة أسرى حزب اهللا إسرائيل تمنع ممثلي .37
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منعت إسرائيل ممثلي الصليب األحمر الدولي من زيارة أسرى حزب اهللا في المعتقالت اإلسرائيلية،              
وعلم أن المعتقلين الـستة يطـالبون بـأن يـتم           . الذين تم اعتقالهم خالل العدوان األخير على لبنان       

وجاء أنه تـم الـسماح      . ثلي الصليب األحمر بزيارتهم   اعتبارهم كأسرى حرب، وبالتالي السماح لمم     
مرتين فقط لممثلي الصليب األحمر في السابق بزيارتهم، إال أنها ال تزال ترفض اعتبارهم أسـرى                
حرب، وقامت بمنع زيارتهم بذريعة أن حزب اهللا يرفض السماح للصليب األحمر بزيارة الجنـديين               

إلى ذلك، فقد سمح إلثنين من المعتقلين الستة         .لومات حولهما اإلسرائيليين األسيرين لديه، أو نقل مع     
  . المحتجزين في سجنين في إسرائيل بإجراء مقابالت مع قناة العربية ومراسلة صحيفة معاريف

  3/1/2007 48عرب
 

  إثباتات جديدة على وجود إشعاعات في حفرة الجالحية في الخيام  .38
 لعينات من تربة حفر الصواريخ اإلسـرائيلية فـي          أظهرت نتائج فحوصات  : كتبت المحررة العلمية  

عدد من القرى الجنوبية أن نسب اليورانيوم فيها هي ضمن المعدالت الطبيعيـة، باسـتثناء حفـرة                 
وجـاءت نتـائج    . الجالحية في الخيام التي تبين أنها من المحتمل ان تحتوي على يورانيوم منضب            

ء النووية الدكتور محمد علي قبيسي في مختبرات ألمانية         الدراسة المستقلة التي أجراها أستاذ الفيزيا     
ونمساوية لتثبت وجود يورانيوم منضب في هذه الحفرة التي باتت مثيرة للجدل بعدما كان كل مـن                 

 قـد أعلنـا خلوهـا مـن         UNEPالمجلس الوطني للبحوث العلمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئـة          
 البريطاني المؤلف من داي وليامز وكريس باسـبي         اإلشعاعات، في حين أظهرت فحوصات الفريق     

ويؤكد الدكتور قبيسي أن االلتباس بين اليورانيوم المنـضب     . وجود إشعاعات يورانيوم مخصب فيها    
واليورانيوم المخصب يمكن أن ينجم عن هامش الخطأ العلمي القياسي، ولكن المؤكد هو التعـرض               

رعة من اإلشعاعات الناتجة عـن الحفـرة ال تـشكل           إلشعاعات فوق المعدالت الطبيعية إال أن الج      
  . ضررا صحيا مباشرا

  3/1/2007السفير 
  

  جنود ماليزيون يصلون الى لبنان لالنضمام الى قوات االمم المتحدة .39
 وصل مئة جندي ماليزي الى لبنان لالنضمام الى قوات االمم المتحدة لمراقبة الهدنـة بـين               :بيروت

وهذه اول مجموعة ماليزية تنضم الى القـوة الدوليـة التـي             .بناناسرائيل وحزب اهللا في جنوب ل     
   .انتشرت في جنوب لبنان وفقا لقرار لمجلس االمن

  2/1/2007رويترز 
 

  إسرائيلية خرقت أجواء لبنانطائرات 10 .40
 طائرات حربية اسرائيلية الثالثاء األجواء اللبنانية وحلقت 10اخترقت : الياس يوسف من بيروت 

وتقوم الطائرات الحربية االسرائيلية بخرق اجواء . ق الشرقية المحاذية لألجواء السوريةفوق المناط
لبنان بشكل شبه دائم بينما تطالب السلطات اللبنانية األمم المتحدة بالضغط على اسرائيل لوقف 

 .انتهاكاتها لسيادته
  3/1/2007موقع ايالف 

  
  ودية  ابنة قائد جيش لبنان الجنوبي السابق تعتنق اليه .41

 من الديانة المسيحية إلـى       المقيمة في حيفا،    سعد حداد  اتبنإحدى  تحولت  :  حنان البدري  -واشنطن  
  .يديعوت أحرونوتلاليهودية، وفقاً لما ذكرته والدتها 

  3/1/2007الخليج اإلماراتية 
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 تنفي الحديث عن قمة مصغرة الصالح الوضع الفلسطيني مصر .42
مصادر مصرية مطلعة علم القاهرة بالدعوة لعقـد قمـة مـصغرة            نفت  : )القاهرة(صالح عبدالفتاح   

الصالح الوضع الفلسطيني وقالت ان هناك جهودا مـصرية تبـذل لتحقيـق الوفـاق الفلـسطيني                 
 ان  ةًقمـة مؤكـد   النفت مصادر مسؤولة بالجامعة العربية علمها بفكرة عقد         ومن جانبها    .الفلسطيني

ى كان قد دعا الى اجتماع وزاري لبحث الخالف الـداخلي           االمين العام للجامعة العربية عمرو موس     
الفلسطيني اال ان الرئيس محمود عباس ارجأ هذه الفكرة معتبرا لوساطات عربية تقوم بهـا بعـض                 

  .الدول وفي مقدمتها مصر للحيلولة دون تفاقم االوضاع
  3/1/2007عكاظ 

  
  

  مبارك يبحث مع أولمرت غدا تخفيف معاناة الفلسطينيين .43
 إيهود أولمرت في ثاني لقاء معه        ،  بعد ظهر غد في مدينة شرم الشيخ        , بل الرئيس حسني مبارك   يستق

 وصرح مصدر مسئول لمندوب األهرام مختـار         . منذ أن تولي أولمرت رئاسة الوزراء في إسرائيل       
  خاصة مسألة   ،  آخر مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية      ىشعيب بأن المباحثات ستتطرق إل    

 وأكد مصدر أن مبارك سـيطلب مـن          .  وكذلك صفقة شاليت    ،التهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومة    
 ى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني باإلفراج عن مائة مليون دوالر محتجزة لـد            ىأولمرت العمل عل  

ضـافة   باإل  ،  ومن أموال الضرائب والجمـارك      ، إسرائيل كمساعدات إنسانية دولية للشعب الفلسطيني     
    . إلي تخفيف اإلجراءات األمنية في الحواجز

  3/1/2007األهرام المصرية 
  

  تركي يزور غزة ويجتمع مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين برلمانيوفد  .44
وفد برلماني تركي بزيارة رسمية إلى غزة، حيث اجتمع مع عدد من الـوزراء والنـواب                قام  : غزة

ت على الساحة الفلسطينية، ال سيما فيما يتعلـق بالحـصار           الفلسطينيين، وجرى بحث آخر التطورا    
كما جرى بحث قـضية اإلفـراج عـن الـوزراء و النـواب               .المفروض على الشعب الفلسطيني   

الفلسطينيين المختطفين في السجون الصهيونية، إضافة إلى مناقشة تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة             
وقد استقبل الوفد وزير الـصحة       .ها دون تشكيل  الفلسطينية ووضعهم في صورة العقبات التي تحول      

صالح البردويل وبحضور عدد من الوزراء والنواب عـن قائمـة           . د و   باسم نعيم ومحمد المدهون   
ر رئيس الوفد التركـي حـسين       وعّب .التغيير واإلصالح وذلك في ديوان رئيس الوزراء بمدينة غزة        

 لجنة الصداقة التركية الفلسطينية، عن أسـفه        تامر فردي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، رئيس       
الستمرار اعتقال مثل هؤالء األشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسـية التـي أقرتهـا لهـم                

وقال إن استمرار احتجاز النواب الفلسطينيين بدون محاكمة يخالف كل           .االتفاقيات والمواثيق الدولية  
، مؤكداً على ضرورة رفع الحصار المفروض علـى الـشعب           القوانين واألعراف الدولية واإلنسانية   

الفلسطيني وعن الحكومة الفلسطينية التي جاءت بشكل ديمقراطي نزيه حتى تمارس أعمالها بـشكل              
  .عادي

  2/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 القضية الفلسطينية لب النزاع في الشرق االوسط ومفتاح حل مشاكل المنطقة :كي مون .45
اوضح االمين العام الجديد لالمم المتحدة بان كي مون ان القضية الفلسطينية : )الترجمة(بشير محمد 

تعد لب جميع مشاكل وازمات الشرق االوسط، مؤكدا ان حل هذه القضية هو مفتاح كافة مشاكل 
ونسبت صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيلية الى مون قوله اذا نفذت القرارات الخاصة  .المنطقة

النزاعات بين الفلسطينيين واالسرائيليين تنفيذا كامال وعادال وسليما فانه من المحتمل جدا ايجاد حل ب



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 18ص     |    591: العدد |   3/1/2007األربعاء : التاريخ

للقضايا واالزمات االخرى في الشرق االوسط، بما في ذلك العراق ولبنان وسوريا وربما الملف 
 ان االمانة واضافت الصحيفة .النووي االيراني ايضا، مؤكدا انه سيلتقي االطراف المعنية قريبا

العامة للهيئة الدولية تدرس اجراء تغييرات كبيرة في العاملين مما قد يؤثر سلبا على عمليات االمم 
 .المتحدة في الضفة الغربية واسرائيل عالوة على تقليص البيروقراطية في المنطقة

  3/1/2007عكاظ 
  

   15+  وإسرائيلية تبحث في تحريك السالم في مؤتمر مدريد عربيةوفود  .46
 يعقد في 15+ أكدت مصادر مطلعة في دمشق للحياة أن مؤتمر مدريد :  ابراهيم حميدي-دمشق 

الجاري، في حضور وزراء خارجية اربع ) يناير( كانون الثاني 12 و10العاصمة االسبانية بين 
 .دول أجنبية وممثلين عن منظمات دولية واقليمية ومسؤولين اوروبيين واميركيين حاليين وسابقين

وبينما تأكد حضور وفود اسرائيلية وفلسطينية ولبنانية وعربية، علم ان شخصيات سورية ستشارك 
وبحسب نص الدعوة التي وجهت الى االطراف  .في المؤتمر بصفة شخصية لكن بموافقة الحكومة

ع  الى تحقيق اربعة اهداف، هي أوالً، ان جميع االطراف المعنية بالنزا15+ المعنية، يرمي مدريد 
ثانياً، تحديد توقعات وعناصر اهتمام كل .  االسرائيلي قادرة على مناقشة نقاط الخالف-العربي 

 والمبادرات االخرى بما فيها نتائج تقرير اللجنة 2002طرف في ضوء المبادرة العربية للعام 
رابعا، تحفيز ). بين االطراف(ثالثاً، تقديم نموذج للمفاوضات الرسمية . الخاصة بالعراق) االميركية(

 ومن المقرر ان يمثل اسرائيل  .التعاون بين المسؤولين الحاليين والسابقين ونشطاء المجتمع المدني
وفد كبير، يضم الوزراء السابقين شلومو بن ودان ميريدور وروني ميلو وموشيه شاحاك ومدير 

  . ة الخارجيةاالستخبارات العسكرية اوري ساغي وديفيد كمحي المدير العام السابق لوزار
  3/1/2007الحياة 

  
  في اليوم األول من عملهمم المتحدة تستقبل أمينها العام الجديد األ .47

وقال في أول مـؤتمر     .  امس بممارسة مهمات منصبه، خلفا لكوفي انان       بان كي مون  بدأ  : نيويورك
ات التي تعكر    في فترة عصيبة في العالقات الدولية، والعديد من النزاع         هباشر مهمت ، أنه ي  صحافي له 

ووصف األمم المتحدة بأنها تنبض بالحياة لمعالجة كل المواضيع والمـشاكل ومحاولـة             . عالمهذا ال 
 ال يمكن ألي    حيثدعا الى العمل المشترك في العالقات الدولية،        فيما  اعطاء األمل لجميع الشعوب،     

باشر باختيار فريق عمله،    قد  و .دولة واحدة، مهما بلغت قوتها ومواردها، أن تعالج المشاكل وحدها         
في حين أن   .  وفيجباي نامبيار من الهند كبير الموظفين      ،فعين ميشال مونتاس من هايتي ناطقة باسمه      

  . المتوقع أن يختار سيدة في منصب نائب األمين العاممن
  3/1/2007الحياة 

  
  2006 قتلوا عام  عراقياً مدنيا14298ً .48

  بلـغ  ة أن عدد المدنيين العراقيين الذين قتلوا العام الماضي        كشفت وزارة الداخلية العراقي   : الوكاالت
  .نصفهم خالل األشهر األربعة األخيرة،  مدنيا14298

  2/1/2007 48عرب
  

  يينسرائيلاال بنظرنجاد رجل العام  .49
 معاريف  في استطالع للرأي أجراه موقع2006حاز الرئيس اإليراني نجاد لقب رجل العام 

 أصوات المقترعين، الذين صوتوا على مدى ن م%18على نسبة حصل اإللكتروني، بعد أن 
أسبوعين لصالح الشخصية التي كانت، برأيهم، األكثر تأثيراً على أحداث العام الماضي من بين 

  .عشرين اسماً رشحهم الموقع لهذا المنصب
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  3/1/2007األخبار اللبنانية 
  

  الحقوق المسلوبة والصمت العربي : فلسطين .50
  لالحسن بن طال

ومن العجز طلب ما فات مما ال يمكن استدراكه، وترك ما أمكـن             . من أطاع التواني ضيع الحقوق    
  )اإلمام علي كرم اهللا وجهه. (مما تُحمد عواقبه

فقـد  . في اعقاب الحرب العالمية األولى، تجزأ الشرق األدنى العربي الى دول وكيانات سياسية عدة             
ولم يكـن جميـع     . ان، وبريطانيا انتداباً على فلسطين والعراق     منحت فرنسا انتداباً على سورية ولبن     

 /التكالب الذي ينفر منه الطبع على حد وصف الرئيس ولسن لمؤتمر الحلفاء بسان ريمو في نيـسان                
، لم يكن هو وال القرارات التي اتخذت حينذاك، يتفق مع رغبـات الـسكان وال مـع                  1920ابريل  

عند نهاية الحرب بهدف ضمان حرية اختيار السكان لمـستقبلهم،        التعهدات غير المقيدة التي أعطيت      
بل كانت تنم عن السعي وراء المصلحة الذاتية من غير حياء وتوحي الى الكثير من المراقبين بـأن                  

 .جميع التشدق بالحديث عن الرغبة في تحرير األمم الصغيرة من االضطهاد كان محض نفاق ورياء              
دراسة للضفة الغربية وقطـاع غـزة، ص        : يين في تقرير المصير   الحسن بن طالل، حق الفلسطين    (

11.(  
 عـدم جـواز   1967 نـوفمبر  / تشرين الثاني 22 المؤرخ في    242وقد أكد قرار مجلس األمن رقم       

اكتساب أي اقليم بالحرب وضرورة العمل إلقامة سالم عادل ودائم يتيح لكل دولة في المنطقـة ان                 
  ).1988 - 1947قرارات والمبادرات الخاصة بالقضية الفلسطينية تريز حداد، ال (.تحيا حياة آمنة

منذ ذلك الحين والحديث يدور حول ضرورة تحقيق السالم العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق               
وبدت ترجمتها الى واقع حي معاش بالنـسبة        . األوسط، حتى أخذت هذه الفكرة تفقد معناها بالتدريج       

ان فقدان الثقة في    . اطني المنطقة أمراً صعب المنال، إن لم يكن مستحيالً        الى قطاعات واسعة من مو    
نجاح المبادرات، خصوصاً العربية منها، له ما يبرره في ضوء االخفاقات التي منيت بهـا مـساع                 
جادة وحميدة لم تؤت أكلها ولم تسفر عن تغيير ملموس للواقع األليم المتردي الذي يعيشه اخوتنا في                 

م يعانون من أقسى أشكال التمييز والقهر والظلم التي تعودنا متابعتها على شاشات التلفاز              فه. فلسطين
فجدار العزل العنصري ال يزال في طور اإلنشاء، على        . بحيث غدت هذه المشاهد العادة ال االستثناء      

  الذي يطالب اسرائيل بإنهاء الوضـع غيـر        2004رغم قرار محكمة العدل الدولية في الهاي سنة         
القانوني للجدار وإزالته من كل األراضي الفلسطينية بما في ذلـك القـدس الـشرقية ومـا حولهـا        

  .وتعويض المتضررين من بنائه
، نجد أنها تنص على وجوب      1947 الصادر سنة    UNSCOPإذا عدنا الى التوصية التاسعة لتقرير       

 مفر منه لغاية تحقيـق التنميـة        اعتبار الحفاظ على الوحدة االقتصادية لفلسطين ككل مبدأ أساسياً ال         
واالجراءات الحالية التي تتخذها الحكومة االسرائيلية بشأن الجدار العازل تحديـداً           . المادية والبشرية 

تعيق التنمية وتكبحها، خصوصاً في االراضي المحتلة، ويطال الضرر النـاجم عنهـا المجتمعـات               
  .الفلسطينية واليهودية

اضي المحتلة وقطاع غزة في حال ترٍد واضحة، فقد بلغت نسبة البطالة            ان الوضع االنساني في األر    
وإذ يعاني حالياً ثلثا الفلسطينيين     .  في المئة في الضفة الغربية     24 في المئة في قطاع غزة و      40نحو  

في الضفة الغربية وقطاع غزة من الفقر، فإن أعداد العاجزين عن تلبية احتياجـاتهم الغذائيـة فـي                  
ال شـك ان    . ، ويصاحب ذلك تدهور واضح في الخدمات االساسية الصحية والتربوية         ازدياد مستمر 

 مارس  /تعليق المساعدات الدولية المباشرة منذ ان شكلت حركة حماس الحكومة الفلسطينية في آذار            
 فبراير الماضي بتجميد موارد السلطة الفلسطينية تقـدر         /، اضافة الى قيام اسرائيل منذ شباط      2006

يين الدوالرات مصدرها الضرائب والجمارك، قد ساهم بدرجة كبيرة في الوصـول الـى              بمئات مال 
  .هذه األحوال االنسانية المتردية بكل معنى الكلمة
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 مليـون دوالر  453.6من هنا وجهت األمم المتحدة نداء الى الدول المانحة لرصد مبلغ قياسي قيمته          
ووفقاً لتصريحات منسق األمم    . 2007طينية لسنة   بهدف تلبية الحاجات االنسانية في االراضي الفلس      

المتحدة للشؤون االنسانية كيفن كينيدي، فإن المبالغ المطلوبة ستخصص لمساعدة الفلسطينيين األكثر            
ومما ساهم في تدهور الوضع االنـساني       . فقراً بمن فيهم األطفال الذين يشكلون نحو نصف السكان        

ولعل الوعـد   .  مليون دوالر من عائدات الضرائب الفلسطينية      500حيازة الحكومة االسرائيلية لنحو     
 مليون دوالر منها يحمل بارقة أمل تعيد اإليمان في امكانية رجوع الحقوق الـى               100باإلفراج عن   

  .اصحابها
السالم ال سياسة التمييز العنصري، يوجه الرئيس االميركي األسبق جيمي          : في كتابه الجديد فلسطين   

: تهام نحو اسرائيل إليجادها نظام فصل عنصري في الضفة الغربية وغزة، إذ يقول            كارتر أصابع اال  
لقد شكلت السيطرة المستمرة السرائيل واستعمارها لألراضي الفلسطينية العقبـات األساسـية أمـام         

  .الوصول الى اتفاقية سالم شامل في األراضي المقدسة
لسطينية الى معتقالت كبيرة تحد من حرية تنقلهم        لقد حول الجدار العازل البلدات والقرى والمدن الف       

أضف الى ذلك التأثيرات السلبية للجدار على سكان غـزة          . وتفتت مجتمعاتهم وتفصل بين عائالتهم    
 في المئة، وبلغت معدالت سوء التغذية مستويات خطيـرة          70بالتحديد حيث وصل معدل الفقر الى       

كما يشير الرئيس كارتر الى ان الواليات المتحـدة      . يةقل نظيرها اال في بعض مناطق القارة االفريق       
في حربها المحمومة على االرهاب تتغاضى بصورة غيـر رسـمية أو تمـارس دور المحـرض                 

  .السرائيل على مصادرة األراضي الفلسطينية واستعمارها
. نـصري على ارض الواقع، تحول مبدأ االرض مقابل السالم الى سالم يقابله المزيد من التمييز الع              

واآلن تطبق هذه السياسة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في ابـشع صـورها وأكثرهـا                 
فقد احتلت أراضيه وصودرت ثم استعمرت      . حرماناً للشعب الفلسطيني من حقوق االنسانية االساسية      

 لـوزارة   وقد بلغ عدد المستعمرات في الضفة الغربية وغزة وفقاً        . بواسطة المستوطنين االسرائيليين  
 مستعمرة، تم ربطها بشبكة عنكبوتية مـن الطـرق الـسريعة ال يمكـن               152الداخلية االسرائيلية   

  .للفلسطينيين في معظم األحوال سلوكها
، وهي مشروع يراقب النشاطات االستيطانية في األراضـي المحتلـة،   Peace Nowتوصلت هيئة 

 بشأن الوضع القانوني لألراضي التي اقيمـت  وتقع مكاتبها في القدس وتل أبيب، إلى معلومات دقيقة 
وفي تقريرهـا الـصادر فـي       . عليها المستعمرات في الضفة الغربية خالل العقود األربعة الماضية        

 تذكر الهيئة الجهة التي صدرت عنها هذه المعلومات، وهـي اإلدارة            2006) اكتوبر(تشرين األول   
ل الجوانب المدنية المتعلقة ببنـاء المـستعمرات فـي          المدنية المعّينة من قبل دولة إسرائيل إلدارة ك       

  .الضفة الغربية
تحمل هذه المعلومات، التي تنشر للمرة األولى، دالالت خطيرة، فهي تشير بوضوح إلـى الخـرق                
المباشر للقانون اإلسرائيلي من قبل دولة إسرائيل نفسها، التي انساقت وراء قادة ومهندسي حركـة               

 األراضي التي ترجع ملكيتها الخاصة للفلسطينيين، وأقامت المـستعمرات          فاستولت على . االستيطان
على رغم كون القانون اإلسرائيلي يضمن حماية األمالك الخاصة للمدنيين المقيمـين فـي الـضفة                

  .الغربية
يؤكد هذا الخرق المنظم لحقوق الملكية في إطار عملية بناء المستعمرات االنتهاك الواضح للقـانون               

 بـشأن   1979لي الذي عّرف بدقة من خالل قرار المحكمة العليا اإلسـرائيلية فـي سـنة                اإلسرائي
وتطالب اآلن الهيئة المذكورة الحكومة اإلسرائيلية بمعالجة هـذا الوضـع   . Elon Moreمستعمرة 

 في المئة مـن     38.77وإعادة األراضي المصادرة إلى اصحابها، حيث يملك الفلسطينيون ما نسبته           
وتم انـشاء أكثـر مـن       . تي اقيمت عليها المستعمرات وقواعد أخرى ومناطق صناعية       األراضي ال 

لقد تم تسجيل هـذه  .  بناء في المستعمرات على أرض ترجع ملكيتها الخاصة الى الفلسطينيين       3400
، في الوقت الذي كانـت عمليـة تـسجيل          1968األراضي واالعتراف بها كملكّية خاصة قبل سنة        
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كما تضم األراضي التي تمت حيازتهـا أراضـي زراعيـة           . حة للفلسطينيين األراضي مفتوحة ومتا  
وإذا عقدت هذه الهيئـة العـزم علـى         . اعترفت إسرائيل بأنها ملكية خاصة تحت القانون العثماني       

مطالبة الحكومة اإلسرائيلي بإرجاع الحقوق إلى اصحابها، فلم ال يبدأ اصحاب األراضـي أنفـسهم               
   القنوات القانونية التي يتيحها القضاء اإلسرائيلي؟بالتصدي لهذا األمر عبر

حيث يقضي قـرار    . كما طالت هذه االجراءات التعسفية واالنتهاكات الصارخة للقانون مدينة القدس         
 بإبطال إعالن إسرائيل القدس عاصمة      1949 في سنة    114مجلس الوصاية التابع لألمم المتحدة رقم       

 مـن قبيـل     1949الغربي من القدس الذي احتلته إسرائيل سنة        فأصبح الوضع القانوني للجزء     . لها
األراضي المحتلة التي تخضع التفاقية جنيف الرابعة، ثم أصدرت هيئة الوصاية التابعـة للمنظمـة               

، هذا بالنسبة إلى الجزء الغربي من       1950الدولية نظام اإلدارة الدولية الخاصة بالمدينة المقدسة عام         
 حاولت إسرائيل تطبيق مزاعمها تجاه القدس عبر جملة مـن الـسياسات             1967ومنذ عام   . المدينة

واالجراءات والقوانين التي هدفت الى خلق وقائع مادية لتغيير الوضع القانوني للمدينة، فعمدت إلى              
ادخال تغييرات جوهرية على التركيبة السكانية والوضع الجغرافي واإلداري واالقتصادي واجراءات           

عنصري من أجل تحويل الفلسطينيين في القدس إلى أقلية هامشية، فيمـا يتعـزز              أخرى ذات طابع    
  .الوجود اليهودي فيها

إن ما اتخذ من قرارات بشأن القدس يصب في اتجاه تأكيد عدم جواز ضم االقليم المحتـل وفـرض          
سلطة السيادة عليه أو اتخاذ أي اجراءات ذات طابع سيادي، ألن السلطة المحتلة على األراضي هي                

  .موقتة وليست حقاً مشروعاً
تحكم الوضع في الشرق األوسط مفارقة مفادها أن قطاعـات واسـعة مـن المجتمـع الفلـسطيني                  
واإلسرائيلي ترغب بجدية في السالم، لكن هذه الرغبة مصحوبة بالخوف من نيات الطرف اآلخـر،               

إن نقطـة الـضعف   . تطبيقما وضع عقبات يصعب تجاوزها أمام الوصول إلى اتفاقية سالم قابلة لل      
األساسية في أي مبادرة للسالم تكمن في االعتماد على المقاربة التفضيلية واالسـتناد الـى النيـات                 
الحسنة وإمكان تحقيق التعاون بين الجانبين من دون تقديم آلية قوية فعالة تدفع الطرفين نحو الغايـة                 

  . الفعلي لما يتم االتفاق عليهالمنشودة، أي تحقيق السالم الشامل، وتلزمهما بالتطبيق
. إن حل النزاع بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي في الشرق األوسط بحاجة إلى رؤيـة جديـدة               

فالصراع الدائر بينهما تتجاوز آثاره السلبية النطاق المحلي لتشمل تهديد االستقرار االقليمي والسالم             
في مقابـل ذلـك، هنالـك       . علي نحو تسوية سلمية   وحتى اآلن ال يلوح في االفق أي تقدم ف        . العالمي

اجماع دولي واقليمي غير مسبوق داعم بشكل عام لغالبية الفلـسطينيين واإلسـرائيليين مـن أجـل                 
الوصول إلى تسوية سلمية نهائية مبنية على حل الدولتين، تكون فيه القدس عاصمة مشتركة ويـتم                

  .قبول إسرائيل في االقليم األوسع
، Middle East Policy Initiative Rorum (MEPIFقُدم اقتراح مـن قبـل   ، 2003في سنة 

تكون وفقه األراضي المحتلة وقطاع غزة من الناحية القانونية في وضع المحميـة الدوليـة وذلـك                 
: كمرحلة موقتة تنتهي بإقامة السالم الشامل بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ويتضمن االقتراح           

رائيل من األراضي مع ضمان أمن حدودها، انهاء االحتالل اإلسـرائيلي ودعـم             إمكان انسحاب إس  
إقامة المؤسسات ضمن مسار اقامة الدولة الفلسطينية، تأمين فترة من الفصل بين الجانبين مع ضمان               

وسيكون من مهمـات المحميـة      . الحماية لهما، وهو أمر ضروري وسابق لمرحلة التعايش السلمي        
لعنف الدائر بين الجانبين، المساعدة علـى إعـادة الخـدمات األساسـية، بنـاء               العمل على ايقاف ا   

المؤسسات الوطنية، تدريب الجهازين األمني والمدني، مراقبة االنتخابات، تسهيل المفاوضات مـع            
الحكومة اإلسرائيلية بشأن الوضع النهائي لدولة فلسطين، االشراف على إعـادة تأهيـل الالجئـين               

  . صناديق التنمية والمشروعات المدعومة من جهات دوليةالعائدين، إدارة
إن هذا االقتراح الجدي من أجل ارساء قواعد السالم العادل الشامل الدائم في المنطقة جدير بالـدعم                 

فال يكفي التمسك بالحقوق من دون المطالبة بها بكل ما أوتينا من عزم وحكمة              . والمساندة المطلوبين 
  .وشجاعة
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لفكر العربي وراعيه، سفير االيسيسكو لحوار بين الثقافات والحضارات، رئيس شرف           رئيس منتدى ا  
  منظمة المؤتمر العالمي لألديان من أجل السالم

  3/1/2007الحياة 
  

   فلسطين ليضيع الفلسطينيون؟ ظهرتهل  .51
  محمد جالل عناية  

ا الصراع السياسي   من أطرف ما ظهر خالل تطور القضية الفلسطينية في تاريخها المعاصر، هو هذ            
وشبه العسكري بين األطراف التي تتقاسم الحكم والسلطة، واألطرف من ذلك أنها تقتسم المعارضة              

والسبب وراء تشكل هذا الوضع المزري والشاذ أن أولي القوة من المتوكلين بالساحة الوطنية              . أيضاً
رض فلسطين الـى اقطاعيـات،   من قبل من أوكلهم بها وأمدهم بالقوة، قد حولوا لحساب اآلخرين، أ          

وإن أي طرف يدعي بأن هناك قراراً سياسـياً         . وجعلوا من أفراد الشعب أقنانا في هذه االقطاعيات       
  .فلسطينياً، بمعنى أنه صادر بإرادة الشعب الفلسطيني ولمصلحته فهو مضلل

هذا كافياً  ووضع اسم اسرائيل بدالً منه، لم يكن        ) 1948(عندما شطب اسم فلسطين عن هذه األرض        
فلقد بقي الفلسطينيون شهوداً على أن هنـاك        . في نظر الحركة الصهيونية لوضع خاتمة لهذه القضية       

والضحية كانت شعباً يستحيل تغييبه أو نسيانه، رغـم كـل محـاوالت اسـرائيل               . مأساة قد حدثت  
، إلقاء مسؤولية   األول: للوصول بالفلسطينيين الى هذا التغييب، من خالل العمل على ثالثة اتجاهات          

والثاني، توطين الالجئـين فـي الـبالد        ). 1948(التهجير على الدول العربية التي حاربت اسرائيل      
والثالث، بإنكـار وجـود الـشعب       . اسرائيل العربية بحجة اتساع رقعتها الجغرافية وضيق مساحة      

. وزارة االسرائيلية الفلسطيني، كما فعلت جولدا مايرسون التي أصبحت جولدا مائير وتولت رئاسة ال           
ولكن عمليات تغييب الشعب الفلسطيني فشلت، وهذا ما يمكن اعتبـاره هزيمـة إسـرائيلية علـى                 

  .المستوى االستراتيجي
ولكن ظهور فلسطين، وتغييب الفلسطينيين في الجانب اآلخر على المستوى العربي، توفرت له مـن              

فإن فلسطين بـدأت    . نكار وجود الفلسطينيين  األسباب ما هو أكثر قوة من دعاية اسرائيل الجوفاء إل         
 في مصر، ألن حركة الجـيش       1952 يوليو   23في العودة الى الواجهة مع البالغات األولى لثورة         

ثـم أخـذت    . 1948 كانت مرتبطة بالمصاعب التي عانى منها الجيش المصري في فلسطين عـام           
، حيث جنّد البكباشـي     1955عام  فلسطين في الظهور من خالل التعاون الفلسطيني  المصري في ال          

مصطفى حافظ في غزة فدائيين فلسطينيين للرد على اعتداءات اسرائيل بالقيام بعمليات عبر الحدود              
عندما احتلت اسرائيل قطاع غزة، قام تعـاون        ) حرب السويس  (1956وفي العام   ). خطوط الهدنة (

 توالى ظهور فلسطين في بالغـات       بين المقاومين الفلسطينيين والمصريين برئاسة كمال رفعت، ثم       
مسلسل االنقالبات العسكرية العربية التي كانت تبرر نفسها بأنها قامت لتحرير فلسطين، ثـم تثبـت                

  .تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية) 1964(حضور فلسطين بقرار مؤتمر القمة 
نظمة العربيـة مـن     مع بدء ظهور فلسطين وإعادة إحيائها كقضية سياسية قومية، بدأ يشتد حذر األ            

األول، هو الخوف من أن يقوموا بإشعال حرب مع إسرائيل تتورط فيها            : الفلسطينيين بسبب عاملين  
والثاني، أن تسري عدوى الثورة في أوسـاط الجمـاهير   . هذه األنظمة غير الراغبة في هذه الحرب   
هم حقوق المواطنة، ومشتتين    ومع أن الفلسطينيين ليست ل    . العربية التي قد تهدد أمن األنظمة الحاكمة      

جغرافياً، وحرية تنقلهم بين الدول العربية ال تتم إال في أحوال نـادرة وبـصعوبة شـديدة، إال أن                   
األجهزة السرية العربية لم تكتف بذلك، فبدأت في غزوهم من الخـارج وتجنيـدهم مـن الـداخل،                  

تي يعيشون في كنفها بسبب ظروفهم      والكارثة األكبر هي اضطرار الفلسطينيين الى مماألة األنظمة ال        
  .المعيشية، فتسبب هذا في قسمتهم واقتسامهم بين األنظمة المتخاصمة
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وهنا يزول العجب من هذا الكرنفال السياسي على الساحة الوطنية الفلسطينية، وتحّول القادة كما هو               
ئية، تـشدهم   تصنيفهم شائع، الى ما يشبه شخوص مسرح العرائس الذين يتحركون بخيوط غير مر            

  .الى حيث يدفع بهم الالعبون الحقيقيون
بل نريد ان نقـول     . في األزمة الفلسطينية القائمة، ليس هناك ما هو مستور ونسعى الى الكشف عنه            

للناس، الذين نحن منهم، بكلمات بسيطة وواضحة ان فتح ال تستطيع قيادة الشعب الفلسطيني وحدها،               
  . الشعب الفلسطينيوأن حماس ال تستطيع وحدها قيادة 

ولكن الرأي الذي نريد أن نفاجئ به أهلنا هو ان فتح وحماس معـاً ال تـستطيعان قيـادة الـشعب                     
وإننا ال نريد ان ندخل في التفاصيل حتى ال نزعج الناس الطيبين الذين أجزلوا العطـاء                . الفلسطيني
موجهة الـى   ) 22/10/2006(أما رأينا فهو ليس بالجديد وقد أعلنا عنه في رسالة مفتوحة            . للوطن

  . كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية
سيتحول إلى لعبة تستغرق    ) بين فتح وحماس  (ما يسمى بالحوار الوطني     : وجاء في آخر تلك الرسالة    

  .فيها األطراف في حساب نقاط الربح والخسارة من دون أن تتوصل الى حل
انت فتح وحماس عاجزتين عن حل مشكالت الناس وقـضية الـوطن            وإذا ك . ولكن الناس تريد حالً   

ولذلك نطالب بمؤتمر قمة عربـي      . الى الناس .. فلتتنحيا عن هذه المهمة وتسليم األمر الى أصحابه       
إلعالن وصاية عربية مؤقتة في األراضي المحتلة النتخاب هيئة تأسيسية وإلعـالن إقامـة دولـة                

 دستور لهذه الدولة يحتكم إليه الساسة، وبناء جيش وطنـي           ، ووضع 4/6/1967فلسطينية في حدود    
ونقول لمراهقي السياسة إنه لن يقوم نظام شـمولي علـى           .. محترف لحماية أرض الدولة والدستور    

  .أرض فلسطين، وال نريد ان ننتقل من إذالل األعداء الى استبداد األهل من إخوة وآباء
  3/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  بين مشهدين  .52

  محمد خالد األزعر 
 أن تزامن مشهدان مفعمان بالدالالت واإليحاءات في غمرة الصراع الدامي 14/12/2006حدث في 

فبينما كان الفلسطينيون منشغلين بتبادل االتهامات واللوم بألسنة حداد وأسلحة . على أرض فلسطين
 كانت المحكمة اإلسرائيلية مشهرة، حول مسؤولية تجاوز الفلتان األمني إلى نذر الحرب األهلية،

 . العليا قد انتهت إلى شرعنة قتلهم غيلة بشروٍط ميسرة بأيدي الجيش اإلسرائيلي
 من شأن هذين المشهدين أن يثيرا لدى العاطفين على قضية التحرر الفلسطيني،مزيجاً مربكاً من 

أما عند غالبية . الغثيانالخواطر والتأمالت، تختلط فيه الدهشة باألسى والحسرة بالغضب إلى حد 
اإلسرائيليين ومحازبيهم فإن األصداء لن تعاني من هكذا مشاعر محزنة، كونها لن تتعدى الغبطة 

كيف ال وقد بات حال الفلسطينيين عبثياً إلى سوريالي، حتى انهم، قادتهم .. والشماتة الساخرة
ض، فيما إسرائيل تتوعدهم جميعاً بالذات، فقدوا الرشد والحكمة إلى حد التلويح بقتل بعضهم البع

 !. بالمصير ذاته؟
 على أنه مهما كان حظ الفلسطينيين من الفطنة أو الغباء بشأن كيفية إدارة خالفاتهم السياسية 
واإليديولوجية، ومهما تفرقت بهم السبل ألسباب ذاتية أو موضوعية ساقتهم إليها أقدارهم العاثرة، 

 لمنطق المحكمة اإلسرائيلية البائس حقوقياً وال يحجب عنه صفة فإن أمرهم هذا ال يقدم تبريراً
: نحن هنا إزاء وضعين مختلفين . انتهاك أصول العدالة وتجاوز األعراف والقوانين الدولية السارية

فشل الفلسطينيين في معالجة عملياتهم السياسية الداخلية والوصول إلى توافق على األهداف الوطنية 
من ناحية، وغلو إسرائيل في اغتصاب حقوق اإلنسان الفلسطيني وإهدارها بال ووسائل تحقيقها 

 . وازع وفي طليعتها حق الحياة من ناحية أخرى مختلفة
 وهكذا قد يالم الفلسطينيون على فشلهم وتنازعهم وتفرق ذات بينهم، لكن هذا ال ينفي أن إسرائيل 

ام بالشرائع المنظمة للعالقات الدولية في زمني تبقى في موضع الجالد وال يمنع مساءلتها عن االلتز



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 24ص     |    591: العدد |   3/1/2007األربعاء : التاريخ

بل ويصح االعتقاد في هذا اإلطار بأن ممارسات الجالد اإلسرائيلي . السلم والحرب وحالة االحتالل
 . مسؤولة عن اختالل أوضاع الضحية الفلسطيني بما في ذلك الداخلي منها إلى أبعد الحدود

 االعتقاد التي يمكن مطالعتها في أدبيات الصراع ال يتسع المقام لالستطراد إلى حيثيات هذا
الفلسطيني للمئة عام الماضية، لكنه يكفي لإلشارة إلى تأثير الغزوة / الصهيوني اإلسرائيلي

الصهيونية االستعمارية وتقاليدها الدموية العنيفة على أحوال الفلسطينيين، لجهة إكسابهم كثير من 
عتداد بلغة القوة وعدم الثقة في اآلخر واألخذ بنظريات المؤامرة صفات العنف واالستنفار الدائم واال

 .. والكيد السياسي والخوف مما وراء األكمة
هذا عالوة على أن الغزاة الصهاينة، األوائل منهم والمعاصرون،شجعوا الفلسطينيين على المضي 

في كل المناسبات واألوقات في تعامالت بينية غير مواتية إلدارة عملية سياسية تعددية حداثية، تقوم 
 .. على دولة القانون والنظام والقضاء المستقل

يصعب في كل حال تصور أن السيطرة الصهيونية اإلسرائيلية الممتدة على الحقيقة الفلسطينية بكل 
. أبعادها والتغلغل في تضاعيفها، لم تترك آثاراً ضارة جداً بصيرورة اإلجماع السياسي الفلسطيني

لتاريخية تقول بأن المغلوب قد يخضع مكرها لسياسيات الغالب وأالعيبه الجهنمية في التجارب ا
السيطرة والتحكم، بل وربما اقتدى عن قصد وغير قصد ببعض سلوكياته وأساليب معاشِه أو أصيب 

كما أن الصراعات عموماً تخلف ندوباً وأمراضاً ظاهرة وباطنة في . بالعدوى في هذا اإلطار
 . عقول الجمعية للمنخرطين فيهاالوجدان وال

لنا أن . نحسب أن الفلسطينيين، نخبا وقادة وجمهوراً عاماً، قد ال يكونون بدعاً من هذه النواميس
نالحظ مثالً، كيف تزايدت معدالت اإلصابة بداء الفساد المالي واإلداري واألخالقي في بعض 

 وجوارها القريب ومعامالتها مع المؤسسات األوساط والمؤسسات الفلسطينية، بفعل احتكاكها المباشر
 . ومن المعلوم أن هذه األخيرة مثابة للفساد واإلفساد. اإلسرائيلية

ال يعيب الفلسطينيين أن يعترفوا بأنهم ال يحظون بأخالق مالئكية تحصنهم من الوقوع في أحابيل 
ماً شرور االبتزازات التي احترف محاكاة غزاتهم الصهاينة اإلسرائيليين أو االفتتان بهم، أو تقيهم تما

اإلسرائيليون ممارستها ضدهم، بما في ذلك إكراه البعض على العمالة أو بث عوامل الفتنة بين 
لكن هذه الحقيقة المشتركة بين كل البشر، تستلزم التذكير بأن النموذج الصهيوني .. مواطنيهم 

رية بالمعنى الشامل، تستدعي االحتذاء اإلسرائيلي االستعماري ال يحتوي على أبعاد إنسانية حضا
 .. والمحاكاة

فالجوانب التقنية الصناعية وغير الصناعية من هذا النموذج، التي تتفوق بها إسرائيل على العرب 
أما الجوانب الثقافية .وتغالبهم بواسطتها، متوفرة في غيرها ومتاحة لمن أرادها بمثابرة وإلحاح

حطاط بحيث ال يهفو إليها إال الضعفاء، ذوو األوعية الثقافية وتوابعها السلوكية فهي من االن
 ).  وال العرب(وليس هذا وضع الفلسطينيين .. التاريخية الفارغة

وال يقدح في هذا الفهم ما يقال عن ديمقراطية النظام السياسي اإلسرائيلي وليبراليته، ومن ثم جدارته 
لليهود «من ذلك أن الديمقراطية اإلسرائيلية هي و. بالمحاكاة، فهناك ما يؤكد بطالن هذا الزعم

، وهذا يرميها بالعنصرية البغيضة،وأن اإلسرائيليين المدعين بها يمارسون ما يجافي منطقها »فقط
وأهم من ذلك في . وشعائرها في غضون احتاللهم البشع واستباحتهم لألراضي الفلسطينية وشعبها

 . رونها بأسباب تذهب بعقل الحليممقامنا أنهم يوثقون هذه االستباحة ويبر
 الشيء يشي بتهافت ديمقراطية اإلسرائيليين،بعد االحتالل وفاشيته، مثل فعلٍة قضائيٍة كالتي فعلتها 

لقد أطاح قانونها وحيثياته حول قتل الفلسطينيين بآمال الواهمين في مقامها . المحكمة العليا في حيفا
 . العدلي الرفيع

أحبطتهم حين الذوا بها من قبل لمواجهة االستيطان وهدم المنازل واالعتقال  أولئك الذين طالما 
، وها هي تؤكد لهم بشكل قاطع انحيازها لإلجماع ...التعسفي وتهويد القدس والجدار العنصري

الصهيوني ومنظوره الخاص للعدالة وحقوق اإلنسان، نافية بذلك السبق الحضاري القانوني 
 . ين على الفلسطينيينوالديمقراطي لإلسرائيلي
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فموقف المحكمة . والحال أن في المشهد الفلسطيني ما يستدعي الغضب ويقتضي االستدراك
وفي ذلك . اإلسرائيلية من المقاومين الفلسطينيين ينذرهم وقومهم بسوء ما ينتظرهم دون استثناء

قتلون بأيديهم وأيدي عظة يفترض تخجلهم من التربص ببعضهم البعض حتى ال يتقاتلون فيما بينهم في
 !.  الجيش اإلسرائيلي وفرق المستعربين

ذلك على األقل الن ثمة شعوباً ..أما المشهد اإلسرائيلي ففيه ما يوجب اإلدانة والسخرية حقا وصدقا
كثيرة غير الفلسطينيين تقع في براثن الخالف الداخلي المؤلم والدامي أحيانا، لكن ال شبيه العوجاج 

 ! سرائيلي في هذا العالم الفسيحميزان العدل اإل
  3/1/2007البيان 
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  مصطفى الغريب 
هل يعقل أن أطرافاً فلسطينية تتلقى السالح والتدريب من الواليات المتحدة من أجل المقاومـة؟، أم                

ت السـقاط   ألجل أن يستخدم هذا السالح في وجه بعضهم البعض النهاء المقاومة؟، هناك محـاوال             
الحكومة المنتخبة ديمقراطياً رغم أن الديمقراطية هي الطريق األمثل نحو قيام دولة فلسطينية وفـك               

  . الحصار عن الشعب
نسمع من كونداليزا رايس أنها ستطلب الماليين من الدوالرات من الكونغرس لدعم قـوات األمـن                

  . ماذا هذا الدعم األمريكي السخي؟الخاصة بالرئيس وبهذا تدخل طرفاً في النزاع، وهنا نسأل ل
إن مايدور في الساحة الفلسطينية، من صراع بين حركتي حماس وفتح انما هو صراع فئوي يعطل                
قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وكل من الحركتين متهم بالرغبة في السيطرة              

تخفيف المعاناة عن الـشعب الفلـسطيني       على السلطة أو يستأثر بها بحجة اصالح السلطة الوطنية و         
  . الذي يناضل من أجل تقرير المصير

حركة حماس ال تعترض على حوار مع أمريكا كما تقول ولكن بشروط فلـسطينية، وهـل تملـك                  
الحركة الحق لفرض شروطها على القوة العظمى أو حتى على أي قوة مركزية أخرى في المنطقة؟،                

 البد من الحوار كما البد من المفاوضات وان كـان الطـرف             صحيح أن المصالح متعارضة ولكن    
  . األقوى يستطيع فرض شروطه ومن هنا النرى أن الحركة تملك من القوة لتفرض شروطها

إن حماس ستبدأ صراعا مفتوحاً اذا لم تعد الدولة العبرية األراضي التي احتلت             : قال زعيم فلسطيني  
يسترد اال بالقوة رغم أن التوجه االستراتيجي العربي هـو          م على طريقة ما أخذ بالقوة ال      1967عام  

  . السالم واستعادة الحقوق من خالل المفاوضات
م، 1967المبادرة العربية المتفق عليها نصت على قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيـو                

دة بشكل صريح ولكن    مع االحتفاظ بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ولم تتم االشارة الى حق العو           
  . من خالل المفاوضات سيتم التوصل الى ايجاد مخرج مشرف لهذا الحق غير القابل للتصرف

المواطن الفلسطيني يريد أن يعرف ما صالحيات كل زعيم من زعماء الحركات الفلسطينية؟، كمـا               
 التحريـر   يريد أن يعرف أيضاً ما صالحيات الرئيس وصالحيات رئيس الوزراء؟، وما دور منظمة            

  . الفلسطينية وما خياراتها وصالحياتها؟
الشعب الفلسطيني يريد أن يعرف ما دور الدول العربية في كسر الحـصار؟، ومـا دور المنظمـة                  

ولماذا تصر حركـة حمـاس      .الدولية واللجنة الرباعية والدول الغربية في كسر هذا الحصار أيضاً؟         
عربية؟، هل هو تدويل للصراع ليبقـى مفتوحـاً؟، أم          على اقحام ايران في شأن القضية المركزية ال       

محاولة لالستقواء بالطرف االيراني كما تعمل اسرائيل لالستقواء بالطرف األمريكي؟، وهل سـتبقى             
فلسطين عربية اسالمية من غير تشيع؟، وهل ستبقى قراراتها وطنية خالصة؟، أم ستدخل طرفاً في               

  . صراعات المحاور؟
ي يسفك الدماء ويهدم البيوت ويقذف الصواريخ من الطائرات ليغتال القيـادات            العدو الصهيوني الذ  

ويعتدي ويتغطرس ليكمل سيطرته على كل فلسطين بالحرب أو بالمفاوضات وباشراف دولي ودعم             
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أمريكي النهاء المقاومة المشروعة، أما الرباعية الدولية فهي ترغب من حركة حمـاس االعتـراف               
دول العربية باالعتراف الكامل بها دون تنازالت وجعلت الحصار مرهوناً بهذا           باسرائيل حتى تبدأ ال   

  . االعتراف
وازدادت وتيرة هذا االجرام الصهيوني بعد تولي حماس الحكومة الشرعية وباالنتخابات المشهود لها             
بالنزاهة من أكثر من مصدر دولي مستقل، جاءت حركة حماس لتقضي على الفساد الذي استـشرى          

معظم الوزارات كما عملت على تفعيل المقاومة الرهاب العدو الصهيوني ولو بوسائل وامكانيات             في  
  . بسيطة فأدرجوا على قائمة المنظمات االرهابية

وتم الحصار بكل أشكاله وما كان على العدو اال أن يتخطى كل األسس والقواعد المعمول بها دوليا                 
بب ضعف السياسات العربية واللـوبي العربـي المغيـب،          ويكسر كل التقاليد واألعراف الدولية بس     

واهمالنا لوحدتنا العربية والتبادل الفكري والحضاري واالنساني والتكامل االقتصادي، كما استطاعت           
آلة االعالم الصهيونية أن تقنع بعض أصحاب الرأي والكتاب بأن حركة حماس هـي الـسبب فـي                  

سلمين في عهد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن     تدهور األوضاع، ونسي هؤالء ما ألم بالم 
الحصار في شعب أبي طالب الذي استمر ستة أعوام ليزداد المحاصرون جوعاً و صبراً حتى راحوا               

  .يقتاتون على ورق األشجار، الى أن جاءت البشرى وانتهى الحصار
  3/1/2007الشرق القطرية 
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